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Ú V OD E M

V posledním období došlo v ČR k několika událostem charakteristických nedemokratickým a neetickým vztahem politiky a muzeí umění. Je zajímavé, že se dostaly na stránky běžného denního tisku, dokonce mimo kulturní rubriky, někdy i na titulní strany. Do jisté míry to znamená, že dění v menšinovém oboru náročné vizuální
kultury je dostatečně atraktivní pro širokou veřejnost. Šlo nejen o Národní galerii a všeobecně uznávanou pražskou Galerii Rudolfinum, ale také z hlediska výstavních prostor poměrně malé a na rozsáhlou atraktivní činnost
se připravující České muzeum výtvarných umění (ČMVU) a z Prahy vzdálenou kvalitní regionální Galerii Klatovy/Klenová. Negativním faktem je, že ve všech případech šlo o exemplární porušení společenských pravidel
běžných v rozvinutých zemích západní civilizace, pozitivním, že události probudily problematickou českou
postkomunistickou veřejnost z letargie, přičemž ve dvou případech se tlaku veřejnosti politici, resp. někteří
manageři více či méně podvolili. Problematice Národní galerie se dostatečně věnovala nedělní příloha MF DNES
společně s webovým i-DNES. V situacích galerií Rudolfinum a Klatovy/Klenová se teprve čeká na zásadní vyústění. Rozhodli jsme se proto soustředit na kauzu ČMVU, která je do značné míry uzavřena. Přesto, že atraktivní
název mohl zřizovatel nadále úspěšně využívat nebo jej kosmeticky upravit na Středočeské muzeum výtvarných
umění, došlo ke změně, která je formulována i v dalších zásadních bodech nového statutu. Takovým krokem
bývá zvykem potvrdit, že nová instituce nemá se starou nic společného z hlediska koncepce ani osobností, které
ji tvořily. Ředitel byl odvolán a z původního vědeckého týmu jsou v nové instituci jen zbytky. Díky tlaku veřejnosti
se podařilo uchránit dvě cenné budovy pražského sídla ČMVU, osobnostní kvality vedení Středočeského kraje
však nedávají záruku dlouhodobé spolehlivosti tohoto ústupku. Je zajímavé, že proti realizaci kvalitního projektu
Centra umění v Kutné Hoře nestojí, jak bývá zvykem v malomyslné české kotlině, nějaký směšný komerční projekt, ale velkolepá idea Středočeské univerzity. Její případná kvalitní realizace by mohla v budoucnu poněkud
zastřít nehoráznost způsobů, jakými se noví krajští vládci vypořádali se seriózním vedením ČMVU. Uvedení
nové vysoké školy do života je však tak komplikovaný a časově náročný proces, že jej bude velmi těžké objektivně hodnotit dříve než za deset let. Při známých problémech českého univerzitního světa má však tato zajímavá
myšlenka velmi malou naději na kvalitní realizaci, mj. i proto, že chování Středočeského kraje jen těžko vzbudí
úctu kvalitních odborníků, na nichž je každá vysoká škola závislá. Původní tým ČMVU poskytl pro tento bulletin
materiály, které mohou být profesně velmi poučným souborem informací jak pro současné muzejní pracovníky,
tak pro budoucí badatele až se budou zabývat historií vědy, vzdělávání a sbírkotvorné činnosti. Na závěr připojím
dvě poznámky. Ve srovnání s kauzami Rudolfinum a Klatovy/Klenová nebyla medializace kolem ČMVU tak
kvalitní, což mohlo být jednou z příčin nedostatečného vlivu veřejnosti na krajské politiky. Velmi důležitá je také
otázka profesní solidarity. Postiženého muzea se mohou zastat nejen profesní sdružení, ale také veřejnost
návštěvnická nebo umělecká. Ta první má společensky větší váhu. Následující materiály o obou problémech
hodně vypovídají.
Jan Samec, místopředseda RG ČR
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Ivan Ne um an n : Č aso v ý s l ed u d á lo stí

R AT H L IK VI D UJ E Č M V U

pátek 28. listopadu 2008
1. návštěva hejtmana v objektu ČMVU v Kutné Hoře
velmi pozitivní reakce na stav rekonstrukce
první zmínka o středočeské univerzitě
pondělí 22. prosince 2008
předvolání ředitele ČMVU na krajský úřad: dotaz „co je generální klíč“
o přípravě tiskové konference v Jezuitské koleji v KH 29. prosince 2008
první krátká zmínka o možnosti vystěhovat ČMVU z jeho pražského sídla do KH
pondělí 29. prosince 2008
tisková konference hejtmana Ratha o středočeské univerzitě
veřejné ocenění ČMVU za rekonstrukci Jezuitské koleje
pátek 9. ledna 2009
schůzka o dokončení 1. etapy rekonstrukce Jezuitské koleje v KH na krajském úřadě, OKPPTR
vypsání soutěže na práce za 17 000 000, podklady pro soutěž na dokončení
vstupních partií a fasády (viz zápis)
středa 14. ledna 2009
návštěva radního SK p. Beneše a p. Skalického v JK KH
návštěva p. ředitele SÚ v Husově 19 – 21 (byl vznesen dotaz zda „máme sbaleno“)
pp. Beneš a Skalický vědomost o tom popřeli (přítomni též ing. Neumannová, R. Drury)
pátek 16. ledna 2009
zaměstnanci ČMVU požádali el. poštou hejtmana Ratha o rozhovor
pondělí 19. ledna 2009
Rada kraje schvaluje návrh hejtmana vypracovaný p. Skalickým
a ing. Brnušákovou přestěhovat celé ČMVU do Kutné Hory
úterý 20. ledna 2009
obsah usnesení je sdělen vedení ČMVU na schůzce v Husově 19 – 21
pondělí 26. ledna 2009
ČMVU se dozvědělo, že p. Moravčíková, náměstkyně hejtmana poskytla
tisku zprávu o transferu muzea do KH včetně konečného data
transferu v usnesení Rady neuvedeného
čtvrtek 29. ledna 2009
ČMVU obdrželo nepřesný zápis ze schůzky uskutečněné 20.1. 2009
ČMVU zaslalo (pouze) p. Skalickému věcně formulované Stanovisko ČMVU k celé věci
pátek 30. ledna 2009
schůzka na krajském úřadě za účasti zástupců kraje, STIS, ČMVU o postupu při transferu
ČMVU obdrželo stanovisko SK k problému poskytnuté tisku, ČMVU formulovalo svoji reakci na toto stanovisko
pondělí 3. února 2009
ředitel ČMVU PhDr. Ivan Neumann byl odvolán
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Rev ital iz ace b ýv alé je zu i tské ko l eje v Ku t n é H oř e

N OV É C E NT R UM U M Ě NÍ ČM V U

Dne 18. března 1998 bylo České muzeum výtvarných umění v Praze, od roku 2001 příspěvková organizace Středočeského kraje, zapsáno do katastru nemovitostí jako pověřený správce rozsáhlého areálu bývalé
Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Tím se otevřela cesta k návratu významné památky barokní architektury zpět do
života tohoto nádherného města. Nebyl to však úplný začátek nových proměn funkce bývalé Jezuitské koleje.
Předání koleje do správy Českého muzea výtvarných umění v Praze Ministerstvem obrany ČR za účasti Ministerstva kultury ČR ovšem předcházela iniciativa města Kutné Hory, na jehož popud se armáda rozhodla objekty
koleje opustit a předat je pro využití k účelům mnohem bližším jejich původnímu poslání.
Budova Jezuitské koleje v Kutné Hoře byla postavena na exponovaném místě a výrazně se uplatňuje
v dálkových pohledech, kde tvoří významnou část charakteristické siluety města. Tato budova je dokladem práce
architekta Giovanniho Domenica Orsiho (1633(?) - 1679). Společně s Carlem Luragem (1615 - 1684) a Francescem Carattim (mezi 1615-1620 - 1677) tvoří trojici nejznámějších architektů, kteří působili na našem území
v době ranného baroka. G. D. Orsi vynikl především v projektování sakrální architektury a jeho návrhy předznamenávají vrcholně barokní periodu.
Stavbu rozlehlé kolejní budovy zahájili jezuité, kteří přišli do Kutné Hory roku 1626 až po více než 40ti
letech, v roce 1667. Štuková výzdoba detailů fasády a štuková výzdoba v interiéru budovy jsou dokladem toho, že
stavební práce byly zahájeny výstavbou severního křídla. Stavba pokračovala postupně přes hlavní křídlo směrem ke chrámu sv, Barbory a dokončena byla před polovinou 18.stol. středním příčným křídlem s letním refektářem na jehož architektonickém ztvárnění se pravděpodobně podílel i Kilián Ignác Dienzenhofer (1689 - 1751).
V tu dobu byla také zbudována patrová spojovací chodba ke kostelu sv. Barbory, dnes již neexistující. Tím získala budova svůj konečný tvar v podobě obráceného písmene “F“. Původní záměr architekta Orsiho, který předpokládal kompozici budovy ve tvaru písmene “E“ nebyl nikdy naplněn.
Podél hlavního průčelí na hraně svahu údolí Vrchlice byla ještě zbudována terasa. Ve druhém desetiletí
18.stol. byla osazena řadou plastik od sochaře jezuity Františka Baughta.
Zrušení jezuitského řádu papežem Klimentem XIV v roce 1773 znamenalo jeho odchod z Kutné Hory a
převod koleje do vojenské správy. Její prostory se na víc než 220 let veřejnosti uzavřely. Pro tento nový účel byly
budovy upraveny asi v letech 1776-1777. Další rozsáhlejší úpravy jsou zachyceny až v letech 1843-1844. nedlouho poté byla snesena vyšší a štíhlejší střední věž narušená povětrnostními vlivy, na jejímž místě je dnes
snížená plná atika. Obrys budovy, dynamizovaný třemi vertikálami byl tak zásadním způsobem porušen, zcela
proti logice záměru architekta i stavebníků. Pravděpodobně v letech 1856-1858 byly přistaveny v nádvořích
okrouhlé věžice. Tehdy byla část bývalé koleje uzpůsobena pro účely vojenského vychovávacího ústavu.
Další stavební úpravy již souvisí s novodobou historií našeho státu. Vojenskému účelu sloužily budovy
až do začátku roku 1997 především jako sklady. Cílem rekonstrukce, jejíž 1. etapu ČMVU zahájilo po pečlivé
přípravě a překonání řady překážek 1. října 2004 podle projektu ing. arch. Jiřího Krejčíka z ARN Studia Hradec
Králové, je maximálně přiblížit jednotlivé objekty Jezuitské koleje z hlediska dispozice a vzhledu autentické podobě z doby, kdy tento komplex vyrůstal a uvést v něm v život multifunkční Centrum umění Českého muzea výtvarných umění. Tuto ideu ČMVU neopustilo ani ve chvílích, kdy jí osud i někteří lidé nebyli vůbec nakloněni.
Původní představa o zahájení rekonstrukce počítala s rokem 2002, nicméně právě tehdy byla dotace na rekonstrukci z programu „Náhrada objektů vrácených v restituci“ krácena téměř o polovinu. Bylo tedy třeba připravit
projekt nový, jehož realizace byla zahájena s přispěním Středočeského kraje ve zmiňovaném roce 2004. Během
rekonstrukčních prací byla odkryta řada zajímavých prvků, jako n. př. odvodňovací systém v jižním křídle, původní
štukované barokní omítky, torza maleb, ale i malby intaktní. Ve druhém nádvoří pak záchranný archeologický
výzkum odkryl torzo vápenice z doby stavby koleje. Pochopitelně celý průběh 1. etapy rekonstrukce, která má být
dokončena v tomto roce je bedlivě sledován Národním památkovým ústavem.
České muzeum výtvarných umění v Praze shromáždilo kvalitní a vyrovnanou sbírku českého výtvarného
umění 20. století, jejíž exponování je dosud možné pouze při občasných krátkodobých tématických výstavách.
Vytvoření stálé souhrnné expozice těchto děl v současných prostorách ČMVU není možné.
Strohé ranně barokní, původně církevní interiéry a venkovní přilehlé prostory Jezuitské koleje v Kutné
Hoře se pro stálou expozici umění 20. století ukazují jako velmi vhodné. Jejich architektonická kvalita a rozsah
ale zároveň vybízejí k vytvoření všestranného kulturního centra integrujícího různé projevy umění.
V rekonstruovaných prostorách tak najdou své umístění nejprve zmiňované sbírky českého výtvarného umění
20. století ČMVU v Praze. Pokud se podaří pokračovat v rekonstrukci i další etapou, která by zcela zaplnila náš
záměr, pak by kompletně revitalizovaný areál Jezuitské koleje nabídl návštěvníkům i expozici dějin koleje a působení jezuitského řádu v Kutné Hoře. Rozsáhlý variabilní prostor bude rovněž věnován proměnným výstavám
moderního a současného výtvarného umění českého a světového. Zároveň se prostory Jezuitské koleje stanou
vhodným prostředím pro hudbu různých žánrů, divadlo v rozpětí od „tradičního“ až po mezní projevy na hranicích
mezi různými druhy umění, pro soudobý tanec, film, ale i pro společenská setkání, semináře, symposia a tvůrčí
dílny. Pro tyto aktivity nabídne svůj prostor především bývalý letní refektář situovaný ve druhém nadzemním
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podlaží středního příčného křídla, jehož restaurování a rekonstrukce z dotace Středočeského kraje se nyní blíží
k závěru. Byla tu objevena mimořádná malířská výzdoba s námětem legendy sv. Barbory rámovaná bohatým
plastickým štukem, v některých partiích zlaceným. V jednom z obrazových polí byla objevena malba s pohledem
na panorama Kutné Hory.
Objekty Jezuitské koleje nabídnou ovšem návštěvníkům i další možnosti trávení volného času. Bude tu
bistro s možností posezení v přilehlé zahradě, prodejna uměleckých upomínkových předmětů a literatury o výtvarném umění. K dispozici bude časem návštěvníkům i presenční knihovna shromažďující literaturu o výtvarném
umění, čítárna časopisů, stejně jako videotéka filmů o umění.
Přilehlé venkovní prostory by se měly proměnit v park volně přístupný veřejnosti, v jehož horní části, přiléhající ke Kremnické ulici, nalezne místo parkoviště pro návštěvníky Kutné Hory. Uprostřed parku stojící budova
bude informačním centrem společným městu, Středočeskému kraji a Českému muzeu výtvarných umění. Své
prostory tu najde i služebna městské policie. Objekt často nepřesně označovaný jako „bastion“ s centrální prostorou se stane průchozím na cestě ze zahrad areálu ke chrámu sv, Barbory. Nevzhledná chátrající budova bývalé
jízdárny v severním rohu areálu se promění v osobitě architektonicky utvářené ubytovací zařízení.
To vše ovšem odvisí od dalšího financování akce, ať již ze zdrojů státu, Středočeského kraje, či evropských fondů. Ale především to odvisí od opravdového pochopení a porozumění odpovědných osob tomu, co
kultura a výtvarné umění v ní znamenají v životě společnosti, jíž jsou podstatnou integrující, konstitutivní složkou.
A koneckonců v dnešním světě i velkou ekonomickou kapacitou.
Takto pojaté „centrum moderního a současného umění“ nemůže být vázáno jen na umístění v městě zapsaném mezi památky UNESCO, či na středočeský region, ale bude od počátku cíleně budovat své vazby
k uměleckému dění v celé České republice i ve světě a k partnerským odborným institucím doma a v zahraničí.
Program expozic a všech dalších kulturních a vzdělávacích aktivit, bude komponován pro různé věkové
kategorie i rozmanité kulturní i odborné zájmy návštěvníků. Snahou Českého muzea výtvarných umění v Praze
bude motivovat k návštěvě i rodiny s dětmi a mládež.
Četnost českých i zahraničních návštěvníků přijíždějících za památkami Kutné Hory a možnost rozšíření kulturního využití času stráveného v historickém městě nejen za nepříznivého počasí shlédnutím interiérů Jezuitské koleje a širokého spektra expozic, výrazně podporují jak zájmy města tak i středočeského regionu a Českého muzea výtvarných umění a mohou posunout Kutnou Horu do pozice evropsky významného centra kultury.
PhDr. Ivan Neumann

Konc epce

ČM V U P O RO C E 2 002

Koncepce by měla být „vizí“ rozvoje muzea. Její hlavní smysl patrně spočívá v tom, že formuluje dlouhodobé cíle a vnáší systém do činnosti muzea. Zabraňuje nežádoucímu stavu, kdy je práce muzea jenom ve vleku
každodenních událostí a krátkodobých improvizací. Umožňuje soustředit se na podstatné věci a promyšleně je
zpracovávat v klidné týmové spolupráci s jasnou dělbou práce. Měla by charakterizovat současný stav muzea a
pokusit se nalézt cesty k jeho zlepšení ve všech sférách činnosti. Měla by umožnit zavést „vyšší standardy“ do
rutinní muzejní praxe (například výstavní činnost se vším všudy od organizačních záležitostí po propagaci), ale
také stanovit cíle, k nimž by mělo muzeum směřovat. Měla by být sumou našeho kolektivního vědomí o smyslu a
poslání naší instituce. Koncepce, na jejímž znění se dohodneme, by měla být zveřejněna pro všechny zaměstnance muzea, aby k ní mohli vyslovit své připomínky a nápady.
Základním posláním našeho muzea je pečovat o svěřené umělecké předměty a tvůrčím způsobem
zveřejňovat výsledky uměleckohistorické práce. Muzeum je ve vztahu k umění interpretační institucí (kdysi
jsem slyšela okřídlené přirovnání ke vztahu orchestru k hudebnímu dílům, záleží na osvícené dramaturgii orchestru a jeho schopnosti přiblížit posluchači v zajímavém výběru vrcholná umělecká díla).
Poslání ČMVU se zásadně změní v souvislosti s přesunutím podstatné části činností včetně vybudování
stálé expozice do Kutné Hory. Staneme se do jisté míry „dvoudomou“ institucí, která bude muset utáhnout roli
silného pražského partnera ostatních centrálních a městských galerií, ale zároveň také naplňovat mnohem komplexnější zadání pro fungování muzea jako multifunkčního kulturního centra v prestižním, památkami proslulém
městě, které pro nás zároveň bude střediskem působení v celém středočeském regionu (o naší kutnohorské misi
viz Projekt Centra umění Kutná Hora).
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Koncepci nelze formulovat bez ohledu na místa působení muzea. V této chvíli je již osud Domu u Černé
Matky Boží zpečetěn. Nezdá se patrně rovněž smysluplné zabývat se po všech diskusích možnostmi shánění
dlouhodobých náhradních prostorů v Praze.
Působení v prostorách ČMVU v Husově ulici
Opuštění ČMB klade zvýšené nároky na činnost v hlavní muzejní budově v Husově ulici. Zde je potřeba
zlepšit vše i s ohledem na budoucnost, kdy by měla být „Husovka“ pražskou výkladní skříní středočeské instituce.
Nejlepším řešením by byly stavební úpravy (ve spolupráci s nájemci?), tak jak je navrhoval původní
projekt rekonstrukce, který počítal se sjednocením přízemních prostor (nudle, kde je nyní museum shop, vybourání vrátnice a sloučení s prostorem pokladny a za pokladnou). Byl by to alespoň radikální krok a změna tváře
muzea by byla výrazná. To se však v nejbližší budoucnosti nezdá být reálné. V každém případě je však potřeba
pracovat na změně vnější tváře muzea. Měli bychom přibrat ke spolupráci odborníky – architekty a specialisty na
grafický design, kteří by se podívali na dům úplně novýma očima. Jen tak je možné asi uvidět věci, které my „převálcovaní letitým pobýváním v domě“ už nejsme schopni vnímat. Dům je patrně již navždy naší jedinou vizitkou
v Praze. A opravdu neláká v zásadě ničím.
Výstavní program
Výstavní program by měl být velmi pečlivě formulován s velkým předstihem. Měl by vypovídat o náročném odborném profilu instituce. Měl by být pestrý, ale s vyváženou a promyšlenou dramaturgií. Je to pojistka proti
nudě, aby se například v jednom roce neuplatňovaly jen samé monografické výstavy osobností z jednoho výtvarného okruhu. Vyplývá to i z potřeby vyrovnávat se s „tvrdou“ konkurencí GHMP a Národní galerie. Výstavy by
měly mít nezpochybnitelnou kvalitu. Jsem pro to, aby se odehrávaly spíše v rámci nějakých dlouhodobých cyklů
či tendencí než výstav „ad hoc“, i když ani ty nemohou být předem vyloučeny, spadne-li něco skvělého z nebe.
Měl by být dodržen nějaký poměr mezi výstavami zahraničními a domácími, historickými a současnými, kolektivními a monografickými, tradičními a experimentálními, apod. Nemyslím si, že by bylo dobré se koncentrovat jenom na jednu vybranou linii, i když i takový přístup je možný. Metou je vytvořit program divácky úspěšný a
zároveň odborně náročný. Muzeum musí fungovat jako měřítko kvality. Jeho funkce je odlišná od komerční
galerie. Domnívám se, že naše personální vybavení i občasná spolupráce s externisty nám to umožňuje. Navrhuji
využívat ve větší míře spolupráce s ostatními regionálními galeriemi. Je to často velmi zajímavé a odborně přínosné, navíc ekonomicky výhodné. Dlouhodobý dramaturgický plán by měl být výsledkem několika jednání
kolektivních kurátorských porad nad písemně předloženými projekty doplněnými též případně obrazovou
dokumentací. Písemná formulace projektu mnohdy předem prozradí sílu či slabost návrhu, o němž by se mělo
diskutovat. To by se mělo týkat i externích projektů. Přimlouvám se za plánování dlouho dopředu, např. na tři až
pět let, abychom se neocitali v programovém vakuu a mohli uplatňovat opravdu nějakou zásadnější vizi. To samozřejmě nemůže vylučovat pružnost a adaptaci vůči skvělým podnikům mimo plán, který by se měl stát závazným až rok dopředu. Realizace výstav by měla procházet nějakým zpětným hodnocením. Třeba vždy celkově na konci roku. Bylo by pak zřejmější, jaký program má například odezvu u veřejnosti, jaký u odborného publika, jak se vydařila publicita, jak výstavu hodnotíme my sami v muzeu apod. Sestavení dramaturgického plánu musí mít své „technické“ následky, které by měl mít v gesci jeden člověk – kurátor Husovky, který
by zodpovídal za úroveň jejího fungování po odborně obsahové, informační, vizuální a praktické stránce.
V muzeu by se mělo o jeho roli vědět, tak aby měl pravomoci vůči ostatním i zodpovědnost za fungování systému. Měl by „usazovat“ výstavy do termínů a předložit je ostatním ke schválení. Měl by také zajišťovat, aby již
v prosinci vyšla skládačka s programem s anotacemi k výstavám včetně dalších potřebných informací o muzeu
(viz naše webové stránky nebo rovněž příkladná olomoucká knížečka), včetně těch mimo objekt „Husovky“, na
příští rok.
Navrhuji při formulování programu využívat například následujících řad či cyklů (což leckdy v zásadě
živelně činíme):
monografické výstavy „klasiků“ – „zasloužilých“ osobností českého výtvarného umění XX. století
z nejrůznějších „soudků“ (viz Boháček, Wichterlová, Podhrázský, Kratina…). V rámci této řady by bylo dobré se
zhostit úkolů objevných či dosud nezpracovaných či z jiného důvodu stále pro veřejnost přitažlivých. Navrhuji
například opět otřepaného Úprku či Otakara Nejedlého nebo Antonína Hudečka. Měly by se tu však ocitnout i
nezpochybnitelné osobnosti stále ještě žijící. Patřila by sem celá kategorie dnešních šedesátníků. Muzeum dosud
téměř opomíjelo například umělce z okruhu nové figurace (čestná výjimka byla výstava Rudolfa Němce). Takže
se nabízejí retrospektivně zaměřené výstavy osobností typu Karla Nepraše, Petra a Petry Orieškových (Ivanův
tip)…
vánoční výstavy – monografické i skupinové výstavy s jednoznačným zaměřením na výtvarně náročnou tvorbu
pro děti od klasiků po současnost
monografické výstavy výjimečných talentů současného umění – velmi přísně vybrané výstavy třeba i
nejmladších autorů, kteří se již prosadili či právě touto výstavou prosadí jako kvalitní a unikátní osobnosti
experimentální monografické výstavy v rámci cyklu alternativ v románském sklepení – výstavy již zavedené,
oživující program instituce a umožňující „výlety“ do pestrých a třeba i dosud nekodifikovaných světů
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opět navrhuji spolupráci s „bratrskými“ institucemi v podle mého divácky přitažlivém cyklu nejrůznějším způsobem
koncipovaných výstav - Pohledů do sbírek regionálních galerií, v němž by se mohly předvést „poklady“ ze
sbírek starého umění (Moravská galerie v Brně), 19. století (Západočeská galerie v Plzni) i století dvacátého.
koncepční výstavy se zaměřením na určitá historická období – vedle již zpracovaných 40. a 60. let a let normalizačních se nabízejí například léta dvacátá (pluralitní obraz doby) či padesátá (máme ve vlastních sbírkách
přehršel zajímavých oficialit). Je možné se rovněž pokusit o shrnující pohled na léta devadesátá.
výstavy vybraných tendencí, skupin či okruhů – například realizace starého nápadu s rekonstrukcí výstavy
Poesie 1932, další variace kubismu v současnosti (pro Petra), výstava fantasijního umění (pro dr. Kříže), rekonstrukce Šmidrů (pro dr. Kříže), výstava hyperrealismu (70. a 80. léta u nás), výstava kýče (dr. Kříž), výstava romantismu(ů) v českém výtvarném umění (třeba i konfrontace 20. století s původním historickým obdobím v 19.
století), výstava folklorismů v českém umění 20. století (od Jurkoviče po Kvíčalu), výstava Volání dálek – exotismy v českém umění 20. století (od Nejedlého a Hněvkovského po Plachta)…
výstavy konfrontující různé přístupy k určitým dobovým tématům a obsahům (Olafovy Živly, O přírodě, O
lidech, O technice apod.), které se pokoušejí hledat smysl směřování současného umění. (Co takhle výstava „O
penězích“ a „Sociální otázce“ například?)
výstavy experimentálního charakteru – asi největší rezervy máme v hledání nového, leckdy i provokativního,
neověřeného, živého a aktuálního v nejsoučasnějším umění. Úspěšnější jsou zatím asi v GHMP či v Rudolfinu.
Měli bychom však nějakým neotřelým způsobem rovněž do této sféry přispět, nechceme-li být jen konzervativní
institucí. Znamená to více se programově zabývat „terénním výzkumem“ i sháněním informací ze zahraničí. Odvolávám se tu i na dřívější Olafovy nápady a připomínky volající po nějaké naší autentické periodické akci, srovnatelné s bienále současného umění, které pořádá GHMP. Richard přišel s výborným nápadem Michaela Rittsteina na pořádání Trienále „Mladá malba“. Dále navrhuji uspořádat trienále absolventů všech uměleckých vysokých škol v Centru umění Kutná Hora (viz projekt Centra umění Kutná Hora). Myslím, že by to bylo velmi užitečné, alespoň bychom se „museli“ něco dozvědět o tom nejsoučasnějším a integrovali bychom „mladé“ do kontinuity výtvarného umění. Tím, že bychom vtáhli do hry i Brno, Liberec, Ostravu a všechny pražské školy včetně pedagogické, umožnili bychom vychýlit výtvarnou scénu z pragocentrických a akademických tendencí. Nepochybuji
o tom, že by to školy nadšeně přivítaly a že bychom získali i podporu ministerstva školství či kultury a sponzorů.
Je to po mém soudu ideální téma pro současnou animaci památkového objektu jezuitské koleje. Byla by to cesta,
jak vtáhnout do „konzervy“ život a upozornit mladou veřejnost na existenci muzea v KH. A v ne poslední řadě
bychom tak mohli touto cestou získávat po uvážlivém výběru i nové přírůstky (jistě by se dalo zakódovat do statutu akce, že za přispění z ministerských grantů či sponzorů… vítězné práce ze soutěže zůstávají ve sbírce apod.).
Mohli bychom to uskutečnit hned v prvním roce působení v KH.
S ještě větším „humbukem“ by se měly odehrávat pravidelné mezinárodní akce (v Olafově gesci). Bienále, trienále atd. by zase měla přitáhnout do Kutné Hory zahraniční kontakty, mladé publikum, odborníky apod. Měla by
napomoci k vřazení Centra umění do sítě mezinárodních muzeí a uměleckých středisek.
zahraniční výstavy všeho druhu od monografií klasiků po experiment by měly být kořením výstavního programu.
Je nutné sem přilákat atraktivní tituly, i když je to s absencí ČMB mnohem obtížnější (sázím na Richarda a Britskou radu, ale i kolegy s kontakty ve Francii a Kanadě). Samozřejmostí by měla být reprezentativní výstava slovenského umění (je otázkou jestli ne až ve velkém v Kutné Hoře). Zajímavé by mohly být i výlety do Polska, Maďarska či Ruska. To vše je potřeba s velkým předstihem a dramaturgickým umem plánovat především pro Centrum umění Kutná Hora, aby hned od počátku bylo jasné, že jde o mimořádné události v mimořádném prostředí.
Špičkové, velmi přísně vybrané věci by se měly objevovat i v Husovce – viz předcházející upozornění na prestižní
poslání naší pražské vizitky.
výstavy užitého umění, fotografie a architektury – občas je velmi účinné oživit výstavní program výletem do
jiných sfér. Divácky je to velmi vděčné. Je možné spolupracovat s pražskými institucemi, ale také například
s úžasně vybaveným uměleckoprůmyslovým oddělením Moravské galerie v Brně (mají například skvělou sbírku
plakátu 50. let z Čech i východní Evropy, nebo šperky apod.). Co např. výstava designu Hi tech nebo cyklus Světové výstavy včetně Bruselu 58?
Na Vlaďčin skvělý popud přidávám návrh dalšího potřebného a zároveň mnohoúčelového cyklu:
Centrum umění Kutná Hora se představuje. Smyslem cyklu či alespoň jedné výstavy (ke 40. narozeninám
instituce) by měla být přitažlivá informace směrem k veřejnosti a také reklama pro Centrum. Na přípravě by se
měl spolupodílet Krátký Film Praha a.s., který se zavázal, že bude fotograficky a filmově dokumentovat postup
rekonstrukce jezuitské koleje a její přerod na Centrum umění. Lze si představit schema výstavy: přízemní prostory věnovat dokumentaci – výstava velkoformátových fotografií a architektonických plánů s doprovodnými texty
provázená dokumentem na videu s komentářem. V prostorách prvního podlaží naše sbírková výstava. Měla by se
tu představit naše nejlákavější a pro veřejnost nejzajímavější sbírková kolekce. Vystavila by se díla, která by měla
mít za sebou konzervátorskou či restaurátorskou „prohlídku“ stavu, případně by též prošla restaurováním. Měla
by být rovněž odborně zpracována. Lze též uvažovat o případném zkušebním využití elektronických médií (infor-
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mace o sbírkových kolekcích apod na našich stránkách v instalaci). Takový pohled do sbírek by měl nalákat budoucí publikum do Centra umění v Kutné Hoře. Cyklus výstav či výstavu by měla doprovázet jednotná řada publikací, která by svědčila jako průběžný „sběrný dokument“ o přípravě. Ten by samozřejmě s lety získával na atraktivitě. Všechny díly by pak byly k dispozici k otevření Centra. Samozřejmostí by měl být „mediální humbuk“ kolem
akce.
Počet výstav by měl být „rozumný“, stanovený s ohledem na personální vybavení instituce a roční kalendář
(prázdniny, vánoce atd.). Platí tu rovněž „méně je více“, za předpokladu, že bude každá výstava opravdu kvalitně
připravená a vybavená všemi propagačními náležitostmi. Příprava výstav se neobejde bez funkčního zázemí,
zajišťujícího celou oblast provozu kolem výstav (od korespondence přes výpůjční smlouvy, pojišťování exponátů,
organizaci svozů a transporty až po instalaci). Je důležité vše připravovat včas, aby se běh událostí nevymykal
kontrole a aby muzeum ve svém chodu předcházelo stresovým a konfliktním situacím, které vztahy mezi lidmi
zbytečně zatěžují.
Propagace
Je zřejmé, že naše výstavy neumíme ve srovnání s konkurenčními institucemi stejně dobře „prodávat“.
Měli bychom vypracovat stabilní mechanismus na účinnou propagaci každé výstavy. Je potřeba vybudovat adresář elektronických adres, a to především s ohledem na naše partnerské instituce v zahraničí (je to nutné již
s ohledem na budoucnost v Kutné Hoře, ale nejen proto). Výstava musí mít tiskové zpravodajství, pozvánku
(jako její doplněk i elektronickou verzi – viz Richardova připomínka, snad by v první fázi stálo za to rozesílat e
mailovou poštou tiskové zpravodajství redakcím, v druhé fázi elektronické pozvánky do zahraničních institucí),
informaci na internetu, kvalitně technicky a odborně připravený katalog (fotografie, grafická úprava, koncepce,
text, katalogový seznam děl, …), úměrný koncepci výstavy (malá řada, alternativy, velké katalogy ke koncepčním
výstavám atd.), doprovázený skládačkou - letákem se základními informacemi a jedním či několika obrázky.
Výstava musí mít plakát a transparent na domě. Je-li to možné – sponzorsky podporované -, tak i plakáty ve
veřejných prostorech. Skládačky k výstavě by měly být k dispozici „v informační síti pana Zemance“. Měli bychom
se snažit doprovázet výstavu videoprogramy, které rozšiřují informační zázemí o autorech, uměleckohistorickém
problému či jeho historickém kontextu. Každou výstavu musí doprovázet písemná informace o obsahu výstavy
nebo o autorovi, umístěná při vstupech do výstavní síně, měla by ji doprovázet i tiráž, to vše v jednotné grafické
úpravě s pozvánkou, katalogem, skládačkou a plakátem. V zásadě to vše již činíme, jde jen o to, že by nemělo
nic chybět a že by se celý systém měl stát závazným standardem. Každá věc navíc – například prodej knih, které
vystavovaný autor ilustroval, replik drobných užitkových předmětů, videokazet apod. je vítána.
Informace o výstavách v kulturních přehledech, novinách i ostatních médiích, zejména v televizi,
se musejí stále znovu iniciovat a „hlídat“. Nechávají-li se na novinářském stavu, nelze počítat s kvalitní odezvou.
Mechanismem propagace jako celkem se musí zabývat jeden člověk, který bude média a ostatní zainteresované
osoby stále „obtěžovat, hlídat, kontrolovat apod.“ Naše propagace by měla být v dobrém smyslu slova agresivní a
vlezlá. Asi je potřeba se i obracet na recenzenty a žádat je o zprávy a recenze. Po skončení každé výstavy by
mělo vzniknout „dossier“ s ohlasy na výstavu (všechna dossier by se měla ukládat na jednom místě), jež lze – jak
již bylo zmíněno – využít pro shánění sponzorských příspěvků pro další akce.Vedle informací o jednotlivých výstavách by měly být k dispozici i informace o muzeu. Kromě již existujících a velmi dobře zpracovaných webových stránek, doplněných o soupis publikační činnosti muzea by to měla být občas inovovaná skládačka o
muzeu a skládačka o ročním výstavním programu (rozesílaná na konci předcházejícího roku – spolu s novoročenkou). Měli bychom asi také vydat soubor pohlednic z našich nejkrásnějších sbírkových předmětů či kalendáře s našimi reprodukcemi (to asi za předpokladu sponzorských příspěvků). Hlavním úkolem do budoucnosti
v kontextu s budováním stálé expozice v Kutné Hoře je katalog sbírek Českého muzea výtvarných umění
v Praze, který bude reprezentovat základní odbornou informaci pro veřejnost. Celá „Akce Kutná Hora“ bude vyžadovat nový a velmi vehementní přístup k problematice public relation. Nepochybně by bylo žádoucí poradit se
s profesionály.
Sponzorování
Sponzorování by nám mělo v zásadě umožnit realizovat všechny nadstandardní věci, související
s propagací muzea i jeho výstavní činností. Velkou položku vždy tvoří náklady na katalogy, tam je sponzorování
asi nejvíce žádoucí. Zvláštní nároky asi bude mít „humbuk“ kolem otevření Kutné Hory i každá větší akce v KH.
Zejména počáteční období naší tamní existence bude chtít spustit „kampaň“, která by se již nyní měla začít připravovat. Je zřejmé, že shánění sponzorů a s ním spojená agenda je náročná věc a že si vyžaduje soustředěné
úsilí jednoho člověka. Bylo by asi užitečné vytvořit si opět nějaký mechanismus, jak standardně postupovat. Nejúčinnější postup je patrně přebírání zkušeností od jiných, od těch, kteří to umějí…
Osvětová činnost v sídle ČMVU
Muzeum by mělo pro tuto sféru perspektivně angažovat nového mladého specialistu s jinou než uměleckohistorickou průpravou (může to být třeba specialista na KVČ nebo pedagog). Jeho práce by měla být vlastně
takovou aplikovanou historií umění na druhou. To znamená, že by odborné informace měly tvořit jen východisko
pro jeho práci. Smysl a zacílení by mělo být úplně jiné než u historiků umění. Jeho odbornost by měla spočívat ve
vynalézání metod, jak umění divákům přiblížit. Jeho práci by mělo předcházet: získávání zkušeností z jiných
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institucí, včetně zahraničních, průzkum mezi návštěvníky muzea a celkové zmapování terénu. Dále by měla následovat tvorba dlouhodobé koncepce této specializované práce v muzeu. Teprve poté by asi měl adept získat
trvalý pracovní poměr.
Touto sférou je však potřeba se zabývat již dnes, tedy s personálním obsazením, které máme
k dispozici. Osvětová práce v pražské konkurenci je mnohem obtížnější než například v Centru umění Kutná
Hora, kde budeme mít asi tak trochu monopolní postavení. V „Husovce“ by se asi měl klást důraz především na
nabalování aktivit na tradiční prostředky. Myslím, že bychom měli důsledněji využívat hudebních či literárních
doprovodných akcí k vernisážím (jsou pak přece jen slavnostnější, zajímavější, atraktivnější…). Publikum to má
rádo, cítí se v muzeu lépe. Vernisáže cyklu alternativ lze spojovat třeba s nějakým hudebním cyklem, jako například „Jazz ve sklepě“. (Za ideální osobu pro obstarávání hudebních a dramatických programů považuji Evu, která
je v této sféře kontaktů jako ryba ve vodě a které péče o tuto sféru myslím chybí. Nepochybuji o tom, že by to
dělala ráda.) Asi bychom vůbec měli nějak více zdůrazňovat rozdíl mezi oficiálním prostorem v přízemí a v patře a
alternativním, „klubovým“ undergroundem. Výstavy je možné mnohem častěji, než to činíme, doprovázet videoprogramy. Nápady by se měly koncentrovat k přípravě výstav pro dětské publikum, které je potřeba zaujmout i
vnější atraktivitou. Všechny interaktivní prostředky by měly být vítány (viz např. CD Rom na Kalouskově výstavě).
Mohli bychom někdy uspořádat výstavu studentů ateliéru animované tvorby z UMPRUM. Každou dětskou výstavu
může doprovázet nějaká soutěž (záleží jen na nápadu kurátora) s odměnou poskytovanou sponzorem. V úvahu
připadají též kreslení ve výstavě (viz Ferda Mravenec), výklady pro děti typu „Jak se to dělá“ (viz Krátký Film),
povídání s autorem (viz jedinečný pan Paleček). Jiná by měla být i celková výtvarná koncepce výstavy (to se
občas asi celkem úspěšně daří, viz Ferda, Paleček, Krátký Film apod.)
Přemýšlení o „osvětové“ dimenzi výstavy, která je v zásadě vždy jedinečná, by mělo být součástí celé
koncepce výstavy. Skvělé nápady mívá řada našich kolegyň a kolegů. Osvětová a mediální strategie výstavy by
se měla konzultovat i s nimi.
Odborná činnost
Je zřejmé, že odborná práce v muzeu výtvarného umění má jiné parametry než práce v akademických či
pedagogických institucích. Lze tu hovořit spíše o aplikované odbornosti, která by měla sloužit svěřeným uměleckým fondům a veřejnosti. Uměleckohistorická práce v muzeu souvisí především s rozšiřováním sbírkových fondů,
tedy s akviziční činností, s péčí o sbírkové předměty, s odborně vedenou evidencí, s odborným zpracováním
materiálu, s budováním stálé expozice a tvorbou sbírkového katalogu, se sférou výstavní činnosti a také s celým
systémem zveřejňování odborných informací (katalogy, tiskové zprávy, webové stránky, spolupráce na tvorbě
videoprogramů, přednášky a besedy k výstavám, průvodcovská služba, psaní recenzí, příspěvky do odborných
periodik, psaní monografií a jiných odborných publikací atd.). Základem péče o sbírkový materiál je fundamentální
práce v oblasti evidence a inventarizace, a to tradiční (nákupní protokoly, přírůstkové knihy a karty…) i digitální
(Demus).
Aby mohli historikové umění a další specialisté dobře vykonávat svou práci, musejí se celoživotně vzdělávat. Musejí mít čas číst odbornou literaturu, hledat informace na internetu, chodit do knihoven, na různá školení,
musejí mít možnost studia v kvalitní příruční knihovně muzea. Měli by pravidelně vyjíždět na studijní cesty doma i
v zahraničí (asi by mělo být pravidlem navštěvovat alespoň benátské bienále a Kassel pro základní informaci o
současném dění ve světě). Potřeba získávání zahraničních zkušeností je nyní ještě naléhavější ve světle přípravy
Centra umění v Kutné Hoře. Považuji za nezbytné umožnit cesty alespoň do jednoho či dvou „příkladných“ evropských muzeí (Londýn – Tate, Paříž – Centre Pompidou apod.-) všem odborníkům do akce zainteresovaným (těm,
kdo připravují dramaturgii výstav či zahraničních sympozií, specialistům na digitalizaci, těm, kdo připravují stálou
expozici apod.). Všichni odborníci by měli mít čas na výzkum v terénu. Pro muzeum je nezastupitelná role knihovníka a dokumentaristy pro interní potřeby v pražském sídle instituce a výhledově i v Kutné Hoře se zaměřením
na službu pro veřejnost (včetně internetu). Stejně nezastupitelná je role odborníka na počítačové zpracování
informací o muzeu, jeho činnosti, expozici, výstavách apod. pro veřejnost, bez nichž se již dnes žádné současné
muzeum neobejde. Myslím, že by tito specialisté měli být více „vtaženi do hry“, účastnit se porad k odborným
problémům instituce apod. Slibuji si hodně od práce „kutnohorského týmu“, kde by mělo jít především o společný
cíl a o řešení věcných záležitostí.
Vedle odborné práce, na níž se běžně podílíme v souvislosti s kurátorskými povinnostmi při přípravě výstav (v muzeu vznikla celá řada kvalitních odborných textů v katalozích k výstavám monografickým i k výstavám
mapujícím některá témata či uměleckohistorická období), vyvstává před muzeem řada nových, zcela zásadních
odborných úkolů v souvislosti s chystaným otevřením jezuitské koleje v Kutné Hoře (viz Projekt Centra umění
Kutná Hora).
Akviziční činnost
Až nastane ta šťastná chvíle a zbavíme se závazků z minula (zaplatíme dluhy), měli bychom se orientovat na získávání nových sbírkových předmětů, ať již prozatímní formou dlouhodobé zápůjčky (rovnou na místo
v expozici, nikoliv předem do depozitáře), koupí či – kéž by – darem, výhradně pod zorným úhlem výběrového
hlediska možnosti umístění ve stálé expozici. Myslím si, že si nyní nemůžeme dovolit nakupovat věci jen tak pro
jejich případnou zajímavost. Když tak až později, až bude stálá expozice otevřena. Ta by měla mít v současnosti
„právo absolutní přednosti“. Představa o „chybějících kamíncích v mozaice“ se bude utvářet v souvislosti
s tvorbou koncepce stálé expozice. Nicméně již dnes jsou některá bílá místa známá. Díky mnoha koncepčním
výstavám, které muzeum v minulosti uspořádalo, se také již ověřovala kvalita a „kompatibilita“ některých potenci-
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onálních přírůstků. S autory – majiteli je potřeba po interní diskusi předběžně jednat, nejlépe zatím o provizorní
zápůjčce, výhledově o koupi. Neměli bychom asi ani opomenout konceptuální tendence a pokusit se je prostřednictvím dobové fotodokumentace v přísném výběru těch nejpříznačnějších jevů vtáhnout mezi potencionální exponáty Happening a koncept patří neodmyslitelně k atmosféře 60. a hlavně pak 70. let.
Příprava stálé expozice českého výtvarného umění XX. a XI. století v Kutné Hoře viz Projekt Centra
umění Kutná Hora
Příprava sbírkového katalogu ke stálé expozici v Kutné Hoře
Paralelně s fyzickou péčí o exponáty musí probíhat získávání uměleckohistorických údajů pro katalog
sbírky, který by měl být vydán při otevření stálé expozice. Všechny exponáty se musí rovněž fotografovat pro
reprodukci v katalogu. Nejspíš se rozhodneme pro katalog, kde by měla být vzadu reprodukována všechna díla
černobíle a velké množství stěžejních exponátů na větších barevných reprodukcích v průběhu textu v rámci jednotlivých kapitol. Lze se inspirovat sbírkovými katalogy Moravské galerie v Brně, Národní galerie či GHMP. Nemyslím po obsahové a formální stránce, ale spíše po technické. Dá to všechno strašně moc práce. Katalog musí
být nádherný! K němu též stručná verze – průvodce expozicí a samozřejmě skládačka. Celý soubor publikací
k expozici a otevření Centra, případně již též přípravný „reklamní“ cyklus u nás v Husovce (viz kapitola o výstavním programu) musí graficky zpracovávat týž jedinec, kterému zadáme i vytvoření informačního systému v Kutné
Hoře, aby to všechno bylo z jedné ruky (byl předběžně osloven Milan Jaroš). Asi by se již dnes měl začít shánět
sponzor pro sbírkový katalog. Katalog musí obsahovat úvodní text o historii muzea a sbírky, odborný text charakterizující celou expozici rozčleněný do jednotlivých kapitol a soupis všech vystavených děl s kompletními údaji.
Expozice a její odborné zpracování musí mít svou odezvu a zároveň podporu v systému digitálních informací, které by měly „probíhat“ celým domem. Právě ony by měly vedle jiných prostředků celému Centru dodávat jeho současnou či futuristickou tvář. Celý publikační systém včetně digitálního je potřeba „nakrmit“. Toto zadání skýtá obrovské pole působnosti pro odbornou práci muzea. Je nutné nasbírat základní data, připravit několik
řad textů, od těch specializovanějších, podrobných až po stručné, populárně naučné. Jednotlivé kolekce expozice
je potřeba vybavit širším textovým zázemím.
Koncepce výstavního programu pro Kutnou Horu
Odborná činnost muzea by se rovněž měla již dnes koncentrovat na přípravu výstavní dramaturgie pro
proměnné výstavy v Kutné Hoře. Frekvence výstav by neměla být zdaleka tak četná jako v Praze (3 výstavy do
roka?). Nicméně program by měl být vymyšlen dlouho dopředu, abychom se vyhnuli nevítaným improvizacím.
Obzvlášť náročný bude hned úvodní titul, kterým se naše muzeum musí „zviditelnit v celé Evropě“. Bude potřeba
navázat řadu mezinárodních kontaktů a neustále o sobě dávat vědět prostřednictvím internetu a ostatních médií
(viz již výše zmíněná potřeba nového mezinárodního adresáře, jehož tvorba by měla být součástí náplně práce
odborníka pověřeného oblastí zahraniční spolupráce). Je nutné již nyní hledat náměty pro atraktivní zahraniční
výstavy. Stejnou péči musíme věnovat i domácím tématům. Navrhuji například pořádat již výše zmíněné trienále
absolventů všech vysokých výtvarných škol v ČR. Z dramaturgie nelze rovněž zcela vynechat nějakou formu
spolupráce s regionem na vysoké úrovni. Jako jednu z možných inspirací lze při koncipování výstavní dramaturgie využít i zkušeností Alšovy jihočeské galerie, jejíž postavení je vzhledem k památkovému charakteru místa do
jisté míry podobné.
Osvětová činnost v Kutné Hoře viz Projekt Centra umění Kutná Hora
Odborné odd. ČMVU podzim 2001 – jaro 2003

Ideov ý z ám ě r ( 20 03 - 2 005 )

C E NTR UM U MĚ N Í K UT N Á H O RA

Vztahový rámec
V roce 2008 otevře České muzeum výtvarných umění v Praze v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře
nové polyfunkční kulturní zařízení Centrum umění Kutná Hora. Muzeum tak přesune hlavní akcent svého poslání
a činnosti do významného, evropsky proslulého regionálního centra. Z toho vyplývají důsledky ovlivňující jednání
již při samotné rekonstrukci areálu a ideové přípravě Centra.
Muzeum od samého počátku usiluje o vstřícné jednání se zástupci všech úrovní vztahového rámce, do nějž
se nově začleňuje, tedy s místem (bezprostřední sousedé, církev spravující chrám sv. Barbory…), městem (oficiální představitelé města i neformální struktury, partnerské kulturní a vzdělávací instituce, vážené kutnohorské
osobnosti kulturního života, občanská sdružení, místní media, sponzoři…), regionem (volení a jmenovaní zá-
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stupci nově ustaveného Středočeského kraje, organizace sloužící regionálnímu rozvoji a cestovnímu ruchu,
sponzoři…), centrálními institucemi, ale i veřejností České republiky (vláda ČR, ministerstva kultury a cestovního
ruchu, parlament, senát, nevládní organizace, media, sponzoři…) a evropskými institucemi (EU, UNESCO,
mezinárodní nadace, politickosprávní instituce, partnerská muzea, sponzoři) tak, aby všechny zúčastněné přesvědčilo, že přinese na všech úrovních prospěšné inovace (od zvýšení zaměstnanosti a oživení obchodních aktivit v místě a širším regionu, přes zatraktivnění Kutné Hory jako turistického centra, zkvalitnění kulturního života na
místní, regionální i republikové úrovni až po přínos inspiračních impulsů pro samotný vývoj umění). Kutná Hora
od muzea a nově budovaného Centra umění právem očekává, že přinese oživení do jejího kulturního dění a
umocní její význam jako evropsky proslulého památkového komplexu. Očekává se rovněž, že se muzeum stane
aktivním spoluúčastníkem důležitého decentralizačního procesu, v němž se v souladu s celoevropským trendem
přesouvá význam z tradičních politickosprávních center hlavních měst do celého spektra regionálních světů.
Tento trend koresponduje s tématem jednotné Evropy a deklarovanými principy subsidiarity. Význam Kutné Hory
jako přirozeně kulturního a doslova re-kreačního centra široké oblasti zdůraznily i připravované proměny postavení blízkých měst Kolína a Čáslavi. V prvně jmenovaném se připravuje stavba velkého komplexu výroby automobilů, ve druhém pak modernizace vojenského letiště pro potřeby NATO. Lze předpokládat, že Centrum pomůže usměrnit situaci tak, že budou zájemci o umění a památky jezdit za pobytem do Kutné Hory a odtud případně
vyjíždět na návštěvy do jiných kulturních center včetně Prahy.
Způsob fungování muzea v Kutné Hoře do značné míry předurčuje rovněž nutnost začlenit se do stávajícího
historického kontextu. Centrum umění bude působit v místě nadaném silnou uměleckou tradicí výjimečně zachovalého vyspělého středověkého města, jehož genia loci symbolizuje mimořádná kvalita chrámu sv. Barbory.
Architektonický výraz Centra bude rovněž spoluurčovat charakter samotného sídla – barokního areálu bývalé
jezuitské koleje s reprezentační podélnou symetrickou siluetou, která se dramaticky konfrontuje s vertikálou sv.
Barbory, v interiéru však skrývá spíše strohou, téměř funkcionalistickou architekturu, zdůrazňující systém komunikací a střídmost řádového způsobu života. Výslednou podobu rekonstrukce a nového využití dává Centru umění
architekt v nerozlučné spolupráci s muzeem. Z jejich vzájemného ovlivňování a z respektu k památce vzejde
nová tvář živého kulturního centra, které bude vypovídat o minulosti a současnosti a promlouvat k současnosti a
budoucnosti. Charakter architektury Centra umění tak bude vycházet z živého, atraktivního dialogu do budoucnosti zahleděné, bezbariérové modernity (skryté i přiznané technologie i zjevné architektonické tvarosloví vnitřní
výbavy, vestavěných prvků, osvětlení, skleněných příček atd. a mobiliáře) s bohatými dějinami areálu (v zásadě
neporušená architektonická „slupka“, historizující úprava zahrady, expozice jezuitské koleje…).
Další vztahový rámec budování Centra umění tvoří pomyslný trojúhelník muzeum – média – veřejnost. Již
v samotném procesu přípravy hraje klíčovou roli právě spolupráce s médii. Muzeum od počátku informuje prostřednictvím tiskových konferencí, svých internetových stránek a propagačních materiálů o projektu a realizaci
Centra umění tak, aby přesvědčilo veřejnost o jeho smyslu a poslání. Média rovněž „hlídají“ transparentnost
všech přípravných prací. Muzeum připravuje ve spolupráci s Krátkým Filmem Praha a.s. fotografickou i filmovou
dokumentaci z celé fáze rekonstrukce a budování, aby v okamžiku otevření mohlo předstoupit před veřejnost
s úplnou informací o celém procesu. Je samozřejmé, že v této době již bude k dispozici celá škála propagačních
materiálů od odborných textů a katalogů s kvalitními reprodukcemi přes průvodce expozicemi a nabídky nejrůznějších programů až po stručné informační letáky. Centrum bude v té době také disponovat svými internetovými
stránkami. Samotný akt otevření Centra umění bude mít parametry velkolepé podívané pro média a veřejnost,
aby přitáhlo pozornost přínosnou pro region, město i samotné Centrum. Je rovněž nutné počítat s permanentní
kritickou odezvou přípravy i otevření. Fungování Centra umění bude nepochybně bedlivě sledováno odbornou
kritikou.
Poslání Centra umění
Bývalá jezuitská kolej v Kutné Hoře bude fungovat jako velkoryse koncipované kulturní centrum, postavené
na dialogu stálých i proměnných expozic, pracujících s hmotnými artefakty, a komplexem celého spektra živých
kulturních aktivit.
Bude v něm umístěna stálá expozice českého výtvarného umění XX. a XXI. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, uměleckohistorická a kulturně historická expozice o jezuitské koleji a působení
Jezuitů v Čechách a na Moravě. Centrum bude otevřeno všem uměleckým formám. Budou v něm probíhat proměnné výstavy, koncerty, filmová, divadelní a baletní představení. Budou zde otevřeny veřejná prezenční knihovna vybavená internetem a videotéka se zaměřením na výtvarné umění, jazzový a filmový klub a muzejní kavárna.
Centrum bude rovněž sloužit jako pracovní i reprezentační společenské centrum pro odbornou veřejnost (přednášky a sympozia o výtvarném umění) i pro potřeby krajského či městského zastupitelstva a veřejnosti. Samozřejmou součástí jeho výbavy budou restaurační zařízení a specializované obchody.
Centrum bude poskytovat celou řadu služeb pro návštěvníky různého typu, od těch „jednorázových“ z turistických autobusových zájezdů, včetně zahraničních, po stálé, rekrutující se z celého spektra zájemců z Kutné
Hory a okolí – od „klubu přátel Centra“ přes různě orientované sociální skupiny (školy, důchodci, rodiny s dětmi,
umělci, odborná veřejnost…). V bezbariérovém areálu s parkovou úpravou bude parkoviště, které poslouží jako
nástupní zóna pro celou přilehlou památkovou oblast Kutné Hory včetně chrámu svaté Barbory. Celý areál se
zahradou poskytne četná místa pro odpočinek, občerstvení, ale i zábavu – „všudypřítomné“ lavičky v zahradě i ve
všech prostorách budovy včetně expozice, kavárna a prodejna. Návštěvník si bude moci zakoupit knihy o výtvarném umění, repliky vybraných uměleckých předmětů, propagační a odborné materiály od katalogů různého zaměření po pohlednice a plakáty či různé upomínkové předměty související s výstavou, hudební a audiovizuální
záznamy spjaté se stálými expozicemi či jednotlivými výstavami. Návštěva v atraktivně upraveném areálu bude
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splňovat nároky na aktivní způsob trávení volného času, na vzdělání a odpočinek odpovídající způsobu života ve
vyspělé postindustriální společnosti, v níž roste prostor pro volný čas, vzrůstá zájem o umění jako kultivovaná
zábava a jako konkurent trávení volného času v přírodě.
Základní „službou“ bude otevření stálých expozic a proměnných výstav, které budou instalovány za použití
klasických i novátorských postupů. Expozice a výstavy budou doplňovány celým systémem informací tak, aby
byly vybaveny různě odstupňovaným vědomostním zázemím (texty a dokumentární fotografie v instalacích, letáky, katalogy u odpočinkových míst, monitory s informacemi včetně příbuzných disciplín jako je architektura a užité
umění, digitální průvodce expozicí, videoprojekce dokumentárních filmů…).
Osvětovou funkci muzea bude dále rozvíjet lektorská služba, která vnese do spolupráce s návštěvníky „lidský prvek“. Lektoři budou poskytovat návštěvníkům výklad v expozicích, budou organizovat přednášky a besedy
o umění, budou se zaměřovat na různé „cílové skupiny“ návštěvníků. Jiný přístup budou samozřejmě vyžadovat
stálí návštěvníci z klubu přátel, jiný děti z mateřských škol, žáci, studenti, rodiny s dětmi, odborná veřejnost atd.
Důraz bude kladen na atraktivitu způsobu interpretace. Děti bude přitahovat způsob kombinující prvky zábavy, hry
či soutěže (kreslení v expozici, beseda na polštářích před exponáty, soutěž ve vyhledávání zadaných motivů
apod.). K přitažlivým, dnes již v zahraničí ověřeným formám práce s návštěvníkem bude patřit „komponovaná
procházka expozicí“, ať již s živým či digitálním průvodcem, postavená na různých tématických, obsahových či
formálních klíčích a úhlech pohledu (jako například cesta za zátiším v českém výtvarném umění XX. století nebo
téma města nebo proměny kolorismu nebo avantgardní inovace ve vývoji umění atd.).
Lektorské službě bude k dispozici rovněž komorní prostor pro besedy a přednášky i pro promítání dokumentárních filmů spjatých s výtvarným uměním. Ateliér věnovaný aktivní hře s výtvarným uměním bude zasvěcen
především dětem. Centrum bude disponovat velkým, polyfunkčním reprezentačním sálem, určeným vedle společenské služby kutnohorské a regionální veřejnosti (slavnostní jednání nejrůznějšího typu) a divadelním, hudebním, tanečním a filmovým produkcím také k přednáškám a odborným sympoziím celorepublikového či evropského významu. Předpokládá se rovněž, že se zde budou odehrávat setkání Rady galerií České republiky.
Proměnné výstavy budou situovány do středního křídla třetího podlaží. Výstavní program Centra umění postavený na střídání nejvýše tří výstav do roka bude mít dlouhodobou promyšlenou dramaturgii postavenou na
rovnováze mezi významnými zahraničními i domácími tituly, výstavami z období historických epoch i ze současnosti. Výstavní program bude sledovat celkovou mezioborovou dramaturgickou linii Centra umění postavenou na
dialogu mezi minulostí a současností. Proměnné výstavy dodávají každému muzeu atraktivní dynamické rysy.
Vedle jednotlivých výstavních titulů se objeví i prvky cykličnosti. Kutnohorské Centrum se stane pravidelným místem mezinárodních setkání současných umělců. Centrum rovněž aspiruje na pořádání tříletého cyklu výběrových
konfrontačních výstav absolventů všech vysokých výtvarných škol v České republice. Chce tak přispět k integraci
a oživení české výtvarné scény v citlivém období růstu nových talentů. K účasti na trienále budou své zástupce
nominovat samotné školy, definitivní výběr a koncepci si ponechá muzeum. Výstava bude mít soutěžní charakter.
Oceněná díla zůstanou ve sbírce muzea. Muzeum tak získá kvalitní přírůstky do svých fondů. Trienále se musí
samozřejmě odehrávat pod patronací regionální samosprávy a za spoluúčasti regionálních sponzorů. Projekt
trienále je jedním z příkladů, jak koncipovat všeobecně prospěšnou spolupráci mezi jednotlivými účastníky a
úrovněmi celého vztahového rámce Centra umění (mladí umělci – výtvarné školy – muzeum – regionální samospráva – sponzoři – média – kulturní veřejnost), z níž mohou profitovat všechny zúčastněné strany. Obdobné
aktivity se mohou týkat i ostatních oblastí živého umění, které se bude soustřeďovat kolem Centra umění.
Stálé expozice
Základní formou služby veřejnosti budou stálé expozice, v nichž budou umístěny hmotné artefakty. Každá
z expozic bude mít zcela odlišný charakter daný především povahou sbírkového materiálu. Stálá expozice o
jezuitské koleji bude mít funkci „vstupní brány“ do areálu. Bude atraktivní formou spojovat minulost
s přítomností. Bude informovat o dějinách kutnohorské koleje a řádu a dějinách umění s řádem spjatým. Bude mít
památkový charakter, bude pracovat s materiálem muzejní povahy. Bude umístěna v levé části přízemí budovy.
Dále viz Projekt stálé expozice
Stálá expozice českého výtvarného umění XX. a XXI. století ze sbírek Českého muzea výtvarných
umění v Praze bude ze všech expozic nejrozsáhlejší. Bude zabírat část druhého podlaží a téměř celé třetí podlaží s výjimkou středního křídla. Do těchto prostor umístí České muzeum výtvarných umění svou sbírku výtvarného
umění převážně XX. století, která vznikala od šedesátých let dvacátého století do současnosti. Poprvé bylo její
jádro vystaveno ve stálé expozici na zámku v Nelahozevsi od roku 1964 do roku 1971, kdy byla expozice
v souvislosti s nástupem normalizace zrušena. Od té doby bylo možné nahlédnout do fondů muzea jen zřídka u
příležitosti sbírkových výstav komponovaných do jednotlivých obsahových či vývojových celků. Od roku 1971 se
tak veřejnost neměla možnost komplexně seznámit s výsledky dlouholeté akviziční práce muzea, kterému se za
vedení několika „sběratelských generací“ podařilo soustředit pozoruhodné bohatství uměleckých předmětů. Sbírka muzea je proslulá především díky několika výjimečným kolekcím umění, jejichž jádra vznikla již
v zakladatelském období šedesátých let. Patří k nim kolekce meziválečné avantgardy, bohatě strukturovaná kolekce umění čtyřicátých let a obdobně členitá kolekce umění let šedesátých. Zde se podařilo muzeu soustředit
díla výjimečných kvalit od výjimečných osobností, navíc v rozmanitém spektru, reflektujícím složitou podobu české výtvarné scény tehdejších období. Vedle těchto vrcholů obsahuje sbírka řadu dalších jedinečných děl, která
vytvářejí různě strukturované celky tak, že lze – na rozdíl od některých jiných sbírek - s úspěchem doložit a zajímavě interpretovat celý komplikovaný vývoj českého výtvarného umění od počátku dvacátého století až do sou-
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časnosti s jeho četnými vrcholy a pády a dobově determinovanými odbočkami. Nabízí se samozřejmě otázka, jak
takovou expozici koncipovat a tudíž také jak takový vývoj interpretovat.
K úvaze se nabízí několik historických inspirací. Na úvod pro zajímavost jedna z podstatných charakteristik
muzea: „primární funkcí muzea je vyjmout umělecká díla z komerčního kontextu a přiblížit je lidem, kteří si je
nemohou koupit“ (Barker, E. a kol.: Contemporary Cultures of Display. New Haven – London, Yale University
Press and The Open University 1999).
historické muzeum výtvarného umění typu Louvre apod. s historicky rostlou sbírkou, okořeněnou mistrovskými díly, jehož půvab spočívá v jisté zakonzervovanosti, resp. mírných obměnách v intencích tradice. Význam tohoto způsobu výkladu znovu vzrostl v kontextu historizujícího postmoderního myšlení poslední třetiny
dvacátého století a zpětně ovlivnil i budování nových historizujících muzeí v tomto období (viz Orsay…). Sbírky
jsou členěny chronologicky a podle kultur a „národních škol“. V tomto typu muzea má návštěvník záruku, že se i
po létech setká se „svým“ dílem na stejném místě.
modernistické muzeum (Britové říkají „white cube“), jehož model se začal vytvářet ve třicátých letech
v Muzeu moderního umění v New Yorku. Je to v zásadě muzeum inovačních idejí. Soustřeďuje se na abstrahovanou avantgardní linii umění. Umění je exponováno bez rušivých elementů v prázdném bílém (platónském)
meditačním prostoru moderní architektury. Toto řešení dosáhlo svého vrcholu v modernistických projektech šedesátých let. Jde tak trochu o elitní výběr pro elitní společnost.
otevřené, dynamické muzeum typu Centre Pompidou, které má své ideové kořeny v „osvícenských“
demokratizačních procesech šedesátých let. Jde o muzeum se stálou sbírkou „zabalené“ do velkého množství
aktivit, které umění zpřístupňují velkému počtu lidí. Architektura, komunikace v ní i v jejím okolí, programová nabídka, systém doplňujících služeb (videotéka, filmový klub, veřejná prezenční knihovna o výtvarném umění, …),
systém propagace, způsob prezentace výstav i stálých expozic, osvětový program, neotřelá dramaturgie výstav,
vstřícnost vůči „cizím kulturám“, to vše je orientováno směrem ven k publiku, k jeho vtažení do hry. Sbírka samotná byla exponována v zásadě chronologicky, s velkou otevřeností a vstřícností vůči různým uměleckým tendencím a národním školám, které jsou prostřednictvím jednotlivých vynikajících osobností integrovány do širokého
mezinárodního vývojového proudu.
postmoderní muzeum typu Orsay, jehož idea vyrostla z ducha opozice vůči modernistickým programům. Využívá postupů historismu a eklekticismu jak v architektonickém tvarosloví, tak i ve způsobu interpretace
minulosti. Reflektuje svět měšťanské kultury 19. století. Pokouší se integrovat do jednoho světa do té doby striktně oddělované umění oficiální a avantgardní. Předestírá divákovi svět minulosti v jeho pestrosti a různorodosti.
Umožňuje divákovi, aby si sám vybral, které hodnoty chce ve zpětném zrcadle ocenit. Sbírka je v zásadě uspořádána chronologicky, nicméně impresionisté jsou vystaveni ve zvláštním prostoru.
muzeum éry globalizace z přelomu tisíciletí typu New Tate vstřebává principy a metody předcházejících modelů, přehodnocuje je a přetavuje v nové postupy. Architektura muzea „mluví“ na vysoké úrovni
s architekturou rekonstruované průmyslové budovy. Muzeum vstřebalo princip otevřenosti i postmoderního přehodnocení dějin. Ohlíží se za érou modernismu dvacátého století. Nově interpretuje jeho vývoj. Expozice je členěna do širokých tématických celků: Still life/Object/Real life, Landscape/Matter/Environment, Nude/Action/Body/,
History/Memory/Society. Jednotlivé celky jsou důkladně argumentovány, v jejich rámci se prolínají historické i
současné přístupy. Expozice tak nepochybně získává novou dynamiku a atraktivitu, umožňuje nové úhly pohledu
a výkladů. Je novou reflexí minulých reflexí. Koncept je dialogický.
Bylo by samozřejmě možné uvádět a rozebírat další příklady muzeí včetně našeho Veletržního paláce. Pro
účely naší rozvahy nad koncepcí stálé expozice sbírky výtvarného umění XX. a XXI. století v Centru umění
v Kutné Hoře to však snad postačí spolu se zjištěním, že každé muzeum je v zásadě jedinečné a neopakovatelné. To proto, že jeho vznik je determinován tak odlišnými faktory, jako jsou doba vzniku, charakter sbírkového
materiálu, lidé, kteří muzeum vedou, architekti, kteří je staví či rekonstruují, krajina a místo, do nějž se muzeum
začleňuje, umělci, kteří s muzeem spolupracují, finanční prostředky, které jsou na vybudování k dispozici atd. atd.
Jedinečné bude i Centrum umění v Kutné Hoře. Asi nikdo již dnes nemůže pochybovat o tom, že má-li nově
budované muzeum dostát nárokům dnešní doby i perspektivám XXI. století, musí disponovat vyspělou moderní
technologií a musí být opravdovou službou veřejnosti v místě, regionu i širším územním celku. Musí tak vycházet
z dědictví principů otevřeného muzea, které je v maximální možné míře vstřícné vůči veřejnosti (viz kapitola
Poslání). To vše na pozadí samozřejmé fundamentální péče o sbírkové fondy (technicky vyspělé způsoby uložení, ochrany a manipulace…).
Při koncipování stálé expozice musíme vycházet z determinant, které charakter expozice do jisté míry předurčují:
architektura jezuitské koleje je jasná, přehledná, funkcionální – vede nás spíše k logickému, racionálnímu způsobu uspořádání. Přes zdánlivě enormní prostorové možnosti nelze při reálném zhodnocení vystavit příliš velké
množství materiálu. Je nutné k expozici využít sledu menších místností (s enfiládou) i trochu předimenzovaných
chodeb (mobilní členění prostřednictvím panelů).
muzejní sbírka je členitá, pestrá, pokrývá v zásadě souvisle celé dvacáté století, má své uzlové body, silná místa
i místa stručná, má svůj charakter daný sběratelskými osobnostmi, které ji v průběhu necelého půlstoletí vytvářely. Je historicky rostlá, měli bychom ji jako takovou respektovat a po pravdě prezentovat.
základní funkce expozice. Expozice má komplexní poslání. Musí pravdivě informovat, vzdělávat, esteticky
uspokojovat, bavit, umožnit meditaci i atakovat smysly, poskytnout relaxaci, inspirovat…
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Muzeum je v první řadě sběratelem, a tudíž i interpretem umění. Proměňuje se spolu s uměním, které sbírá
a vystavuje. Expozice vždy nějakým způsobem vykládá dějiny umění. Lze tak činit nejrůznějšími způsoby. Lze
k sobě pozitivistickým způsobem přiřazovat jednotlivá díla podle vnějších atributů (dat vzniku, formálních podobností či jiných klíčů). Lze vytvářet žánrové či tématické okruhy se zpětným pohledem skrze dlouhé časové celky.
Sbírku lze členit chronologicky dle uměleckých tendencí a škol se zvýšeným důrazem na úlohu jednotlivých výjimečných osobností (v zásadě všechny expozice moderního umění v NG včetně té poslední ve Veletržním paláci).
Lze se pokusit o komplexní pohled na celek výtvarné kultury, jehož je výtvarné umění součástí (současná expozice ve Veletržním paláci). Lze se zaměřit na velká dobová témata či obsahy doby, sledovat proměny reflexe „ducha doby“ (některé velké výstavní projekty Českého muzea výtvarných umění v Praze, jako například Umění
zastaveného času či Civilizace). Lze reflektovat sled historických etap či velkých dobových témat a v jejich rámci
sled uměleckých směrů, tendencí, okruhů, skupin, generačních nástupů a osobností. Zcela samozřejmým současným trendem je spojování uměleckohistorických a kulturně historických postupů. Smysl expozic se tak posouvá od čistě formálních aspektů směrem k širším interpretacím „obsahů“.
Vzhledem k výše uvedeným danostem (architektonické uspořádání, charakter sbírky…) využíváme
jako klíč k řešení kombinaci dvou posledních z uvedených postupů. Zdá se, že právě takový postup nejlépe odpovídá pravdivému obrazu doby, v níž se prolínaly nejrůznější protichůdné či navzájem se doplňující faktory. Expozice by měla být proměnlivým a živým sledem uměleckých tváří doby se snahou o ponor do
jejího ducha na pozadí kulturně historického zázemí. Půjde tak o velká témata či historické etapy a v jejich rámci
o výtvarné směry, tendence, generační nástupy, osobnosti. Mělo by být zřejmé, že vývoj umění měl leckdy
povahu konfliktní, že se o podobných tématech mluvilo jinou řečí, že mezi sebou často soupeřily jiné
přístupy a názory ke světu a umění. Právě taková kontroverze odpovídající pravdivému obrazu doby bude
pro diváka přitažlivá (naše sbírka například výborně dokumentuje konflikt tendencí, metod a způsobů
vidění světa v českém umění dvacátých, čtyřicátých či šedesátých let apod.). Expozice by se měla pokusit evokovat to podstatné a zajímavé z nedávné minulosti. Každá z „dobových tváří“ či každý z dobových
obsahů by měl nést metaforické označení, které by vystihovalo podstatu tehdejší orientace přesahující
vnější, formální (pozitivistická) hlediska. Podstatnou otázku expozice tvoří vztah doby a osobnosti. Dáváme přednost tomu, aby bylo dílo osobnosti vyloženo v souvislosti se svým obsahovým kontextem,
tedy případně i mimo formálně stanovenou dobu svého vzniku (například obraz autora z roku 1985, jehož
tvůrčí uplatnění ideově souvisí převážně s šedesátými léty se uplatní v expoziční části věnované právě
šedesátým létům apod.).
Základem bude nepochybně hmotný artefakt, kolem nějž by se měly soustředit doprovodné aktivity
(systém informačního zázemí od dokumentárních filmů o kulturně historickém pozadí doby přes odborné
texty s obrazovou dokumentací o velkých kapitolách českých dějin umění – např. kubismus, artificialismus, surrealismus, informel, konstruktivismus, nová figurace, happening, konceptuální umění, postmoderna apod. rozmístěných v příslušných částech expozice a přes pohledy do „virtuálního depozitáře“ na
monitorech, kde by mohla být k vidění další nevystavená díla ze sbírky, dokumentární filmy o ostatních
výtvarných disciplínách včetně architektury a užitého umění, ale i dalších uměleckých disciplínách, přes
texty v expozici, letáky či delší odborné texty, které by si návštěvník mohl vytisknout v knihovně, až po
katalogy a tištěné či digitální průvodce).
Expozice bude mít svůj rytmus daný charakterem umění té které doby. Budou tu „zhuštěnější kapitoly“
s využíváním mobilních panelů či případných vestaveb a podvěšování (například „skupinová“ čtyřicátá léta)
s množstvím malých obrázků v kontrastu s kapitolami minimalistickými (například „černobílá“, existenciální kapitola sedmdesátých let). Akcenty expozice by měly spočívat na silných místech sbírky, tak jak se historicky utvářela.
Expozice tak nebude v žádném případě „mechanicky“ plynout, bude samozřejmě z vývojového hlediska disproporční (například stručný nástup do století, ale naproti tomu široký rozliv ve čtyřicátých letech a v letech šedesátých apod.). Bude zrcadlit charakter historicky rostlé sbírky s jejími vrcholy i prázdnými místy. Tam, kde to půjde,
bude usilovat o pluralitní pohled na skutečnost umění, aby měl návštěvník možnost se dozvědět, že umění není
jen jedna abstrahovaná vývojová linie, ale široká řeka o mnoha, leckdy i kontroverzních proudech. Takový pohled
umožní například širokospektré kolekce dvacátých, čtyřicátých či šedesátých let. Do expozice budou občas vtaženy mezi klasické disciplíny i jiné obory (například fotografie). Expozice bude postavena na úsilí o integraci „nekamenných“ uměleckých postupů, bude otevřená vůči všem uměleckým médiím a metodám, bude mít komplexní
charakter. Bude pracovat s netradičními a nekonvenčními výtvarnými postupy od objektů, fotodokumentace konceptuálního umění a instalací po velkoplošné videoprojekce (například surrealistický objekt, světelně kinetické
umění 30. a 60. let, dokumentace umění akce šedesátých až osmdesátých let až po bezbřehou škálu postupů
dnešních dnů). Velká pozornost bude věnována současnému umění, které bude tvořit relativně samostatnou část
s flexibilním charakterem. V expozici bude využit systém dlouhodobých zápůjček. „Zatažení“ nejžhavější současnosti do expozice určí její živý a otevřený charakter.
Právě takový strukturovaný průhled celým stoletím vytvoří dostatečně pestrou a atraktivní podívanou. Návštěvník musí mít možnost si vybrat podle své orientace, věku, vkusu a erudice. Měl by mít zároveň i možnost
opakovaně se chodit dívat na svůj oblíbený obraz, na své oblíbené období či tendenci na stejné místo i po dlouhé
době. Vedle vzdělávací funkce musí expozice poskytovat návštěvníkům možnost kontemplovat před exponáty,
v nichž je zaklet vrcholný umělecký výkon. Tedy umožnit silný estetický zážitek z krásného předmětu.
(2003 – 2005)
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P roj ekt

ST ÁL Á E X P OZI C E C E NT RA U M ĚN Í

Úvodem
Stálá expozice českého výtvarného umění XX. a XXI. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění
v Praze bude ze všech expozic v CUKH nejrozsáhlejší. Bude zabírat severní křídlo a pravou část předního traktu
prvního podlaží a celé druhé podlaží s výjimkou bočního křídla, které bude zasvěceno proměnným výstavám a
výtvarným sympoziím. Do těchto prostor umístí České muzeum výtvarných umění svou sbírku výtvarného umění
převážně XX. století, která vznikala od šedesátých let dvacátého století do současnosti. Poprvé bylo její jádro
vystaveno ve stálé expozici na zámku v Nelahozevsi od roku 1964 do roku 1971, kdy byla expozice v souvislosti
s nástupem normalizace zrušena. Od té doby bylo možné nahlédnout do fondů muzea jen zřídka u příležitosti
sbírkových výstav komponovaných do jednotlivých obsahových či vývojových celků. Od roku 1971 se tak veřejnost neměla možnost komplexně seznámit s výsledky dlouholeté akviziční práce muzea, kterému se za vedení
několika „sběratelských generací“ podařilo soustředit pozoruhodné bohatství uměleckých předmětů. Sbírka muzea je proslulá především díky několika výjimečným kolekcím umění, jejichž jádra vznikla již v zakladatelském
období šedesátých let. Patří k nim kolekce meziválečné avantgardy, bohatě strukturovaná kolekce umění čtyřicátých let a obdobně členitá kolekce umění let šedesátých. Zde se podařilo muzeu soustředit díla výjimečných kvalit
od výjimečných osobností, navíc v rozmanitém spektru, reflektujícím složitou podobu české výtvarné scény tehdejších období. Vedle těchto vrcholů obsahuje sbírka řadu dalších jedinečných děl, která vytvářejí různě strukturované celky tak, že lze – na rozdíl od některých jiných sbírek - s úspěchem doložit a zajímavě interpretovat celý
komplikovaný vývoj českého výtvarného umění od počátku dvacátého století až do současnosti s jeho četnými
vrcholy a pády a dobově determinovanými odbočkami. Nabízí se samozřejmě otázka, jak takovou expozici koncipovat a tudíž také jak takový vývoj interpretovat. Kvalifikovanému rozhodnutí musí proto předcházet úvaha nad
přednostmi i nevýhodami různých typů tradičních i méně tradičních, popřípadě zcela nonkonformních modelů
muzejních expozic - interpretací (částečně se opíráme o literaturu: Barker, E. a kol.: Contemporary Cultures of
Display. New Haven – London, Yale University Press and The Open University 1999. – Z této publikace rovněž
citujeme názor, který podle našeho názoru vyjadřuje fundamentální definici muzea: „primární funkcí muzea je
vyjmout umělecká díla z komerčního kontextu a přiblížit je lidem, kteří si je nemohou koupit.“)
Modely expozic
Historické muzeum výtvarného umění typu Louvre apod. s historicky rostlou sbírkou, okořeněnou mistrovskými díly, jehož půvab spočívá v jisté zakonzervovanosti, resp. mírných obměnách v intencích tradice. Význam tohoto způsobu výkladu znovu vzrostl v kontextu postmoderního myšlení poslední třetiny dvacátého století
a zpětně ovlivnil i budování nových historizujících muzeí v tomto období (viz Orsay…). Sbírky jsou členěny chronologicky a podle kultur a „národních škol“.
Modernistické muzeum (Britové říkají „white cube“), jehož model se začal vytvářet ve třicátých letech
v Muzeu moderního umění v New Yorku. Je to v zásadě muzeum inovačních idejí. Soustřeďuje se na abstrahovanou avantgardní linii umění. Umění je exponováno bez rušivých elementů v prázdném bílém (platónském)
meditačním prostoru moderní architektury. Toto řešení dosáhlo svého vrcholu v modernistických projektech šedesátých let. Jde tak trochu o elitní výběr pro zasvěcenou společnost.
Otevřené, dynamické muzeum typu Centre Pompidou, které má své ideové kořeny v „osvícenských“
demokratizačních procesech šedesátých let. Jde o muzeum se stálou sbírkou „zabalené“ do velkého množství
aktivit, které umění zpřístupňují velkému počtu lidí. Architektura, komunikace v ní i v jejím okolí, programová nabídka, systém doplňujících služeb (videotéka, filmový klub, veřejná prezenční knihovna o výtvarném umění, …),
systém propagace, způsob prezentace výstav i stálých expozic, osvětový program, neotřelá dramaturgie výstav,
vstřícnost vůči „cizím kulturám“, to vše je orientováno směrem ven k publiku, k jeho vtažení do hry. Sbírka samotná je exponována v zásadě chronologicky, s velkou otevřeností a vstřícností vůči různým uměleckým tendencím
a národním školám, které jsou prostřednictvím jednotlivých vynikajících osobností integrovány do širokého mezinárodního vývojového proudu.
Postmoderní muzeum typu Orsay, jehož idea vyrostla z ducha opozice vůči modernistickým programům. Využívá postupů historismu a eklekticismu jak v architektonickém tvarosloví, tak i ve způsobu interpretace
minulosti. Reflektuje svět měšťanské kultury 19. století. Pokouší se integrovat do jednoho světa do té doby striktně oddělované umění oficiální a avantgardní. Předestírá divákovi svět minulosti v jeho pestrosti a různorodosti.
Umožňuje mu, aby si sám vybral, které hodnoty chce ve zpětném zrcadle ocenit. Sbírka je v zásadě uspořádána
chronologicky, nicméně vrcholné – inovační – kapitole umění impresionismu je věnován zvláštní prostor.
Muzeum éry globalizace z přelomu tisíciletí typu Tate Modern vstřebává principy a metody předcházejících modelů, přehodnocuje je a přetavuje v nové postupy. Architektura muzea „mluví“ na vysoké úrovni
s architekturou rekonstruované průmyslové budovy. Muzeum vstřebalo princip otevřenosti i postmoderního přehodnocení dějin. Ohlíží se za érou modernismu dvacátého století. Nově interpretuje jeho vývoj. Expozice je členěna do širokých tématických celků: Still life/Object/Real life, Landscape/Matter/Environment, Nude/Action/Body/,
History/Memory/Society. Jednotlivé celky jsou důkladně argumentovány, v jejich rámci se prolínají historické i
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současné přístupy. Expozice tak získává novou dynamiku a atraktivitu, umožňuje nové úhly pohledu a výkladů. Je
novou reflexí minulých reflexí. Koncept je dialogický.
Lze samozřejmě uvádět a rozebírat další příklady stálých expozic muzeí výtvarného umění včetně expozice sbírky XX. století Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci. Pro účely naší rozvahy nad koncepcí stálé
expozice sbírky výtvarného umění XX. a XXI. století v Centru umění v Kutné Hoře to však snad postačí spolu se
základním konstatováním, že každé muzeum je v zásadě jedinečné a neopakovatelné. To proto, že jeho vznik
je determinován tak odlišnými faktory, jako jsou doba vzniku, charakter sbírkového materiálu, lidé, kteří muzeum
vedou, architekti, kteří je staví či rekonstruují, krajina a místo, do nějž se muzeum začleňuje, umělci, kteří
s muzeem spolupracují, finanční prostředky, které jsou na vybudování k dispozici atd. atd.
Jedinečné bude i Centrum umění v Kutné Hoře. Dnes již nelze pochybovat o tom, že má-li nově budované muzeum dostát nárokům dnešní doby i perspektivám XXI. století, musí disponovat vyspělou moderní technologií a musí být opravdovou službou veřejnosti v místě, regionu i širším územním celku. Za základ považujeme dědictví principů otevřeného muzea, které je v maximální možné míře vstřícné vůči veřejnosti (viz kapitola
Poslání v ideovém projektu CUKH). To vše na pozadí samozřejmé fundamentální péče o sbírkové fondy (technicky vyspělé způsoby uložení, ochrany a manipulace…).
Při koncipování stálé expozice musíme vycházet z determinant, které charakter expozice do jisté míry
předurčují:
Architektura jezuitské koleje je jasná, přehledná, funkcionální – vede nás spíše k logickému, racionálnímu způsobu uspořádání. Přes zdánlivě enormní prostorové možnosti nelze při reálném zhodnocení vystavit
příliš velké množství materiálu. Je nutné k expozici využít sledu menších místností (s enfiládou) i poněkud naddimenzovaných chodeb (mobilní členění prostřednictvím panelů) a vytvořit tak sjednocený expoziční prostor.
Muzejní sbírka je členitá, pestrá, pokrývá v zásadě souvisle celé dvacáté století, má své uzlové body,
silná místa i místa stručná, má svůj charakter daný sběratelskými osobnostmi, které ji v průběhu necelého půlstoletí vytvářely. Je historicky rostlá, jako takovou ji respektujeme a chceme po pravdě prezentovat.
Základní funkce expozice. Expozice má komplexní poslání. Musí pravdivě informovat, vzdělávat, esteticky uspokojovat, bavit, umožnit meditaci i atakovat smysly, poskytnout relaxaci, inspirovat…
Muzeum je v první řadě sběratelem, a tudíž i interpretem umění. Proměňuje se spolu s uměním, které
sbírá a vystavuje. Expozice vždy nějakým způsobem vykládá dějiny umění. Lze tak činit nejrůznějšími způsoby.
Lze k sobě pozitivistickým způsobem přiřazovat jednotlivá díla podle vnějších atributů (dat vzniku, formálních
podobností či jiných klíčů). Lze vytvářet žánrové či tématické okruhy se zpětným pohledem skrze dlouhé časové
celky (klasickým příkladem je expozice GHMP v Domě u prstenu, která souzní s labyrintickým uspořádáním domu
i s mezerovitým charakterem sbírky GHMP). Sbírku lze členit chronologicky se zvýšeným důrazem na úlohu jednotlivých výjimečných osobností a s potlačením významu slohových proměn, tendencí, skupin či škol ( expozice
moderního umění NG ve Veletržním paláci). Lze se pokusit o komplexní pohled na celek výtvarné kultury, jehož
je výtvarné umění součástí (přednost současné expozice ve Veletržním paláci, která „vtáhla“ do svého kontextu i
užité umění). Lze se zaměřit na velká dobová témata či obsahy doby, sledovat proměny reflexe „ducha doby“
(některé výstavy ČMVU, jako například Umění zastaveného času, Umění zrychleného času či Civilizace). Lze
reflektovat sled historických etap či velkých dobových témat a v jejich rámci sled uměleckých směrů, tendencí,
okruhů, skupin, generačních nástupů a osobností. Zcela samozřejmým současným trendem je spojování uměleckohistorických a kulturně historických postupů. Smysl expozic se tak posouvá od čistě formálních aspektů směrem k širším interpretacím „obsahů“.
Vzhledem k výše uvedeným danostem (architektonické uspořádání, charakter sbírky…) chceme
využít jako klíč k řešení kombinaci dvou posledních z uvedených postupů. Zdá se, že právě takový postup nejlépe odpovídá pravdivému obrazu doby, v níž se prolínaly nejrůznější protichůdné či navzájem se
doplňující procesy. Budeme usilovat o to, aby expozice byla proměnlivým a živým sledem uměleckých tváří
doby se snahou o ponor do jejího ducha na pozadí kulturně historického zázemí. Půjde tak o velká témata či
historické etapy a v jejich rámci o výtvarné směry, tendence, generační nástupy i osudy výjimečných osobností či
klíčových děl. Mělo by být zřejmé, že vývoj umění měl leckdy povahu konfliktní, že se o podobných tématech mluvilo jinou řečí, že mezi sebou často soupeřily jiné přístupy a názory na svět a umění. Právě taková kontroverze odpovídající pravdivému obrazu doby bude pro diváka přitažlivá (naše sbírka například
zdařile dokumentuje konflikt tendencí, metod a způsobů vidění světa v českém umění čtyřicátých či šedesátých let apod.). Expozice se pokusí evokovat to podstatné a zajímavé z nepříliš vzdálené minulosti.
Podstatnou otázku expozice tvoří vztah doby a osobnosti. Dáváme přednost tomu, aby bylo dílo osobnosti vyloženo v souvislosti se svým obsahovým kontextem, tedy popřípadě i mimo formálně stanovenou
dobu svého vzniku (například obraz autora z roku 1985, jehož tvůrčí uplatnění ideově souvisí převážně
s šedesátými léty se uplatní v expoziční části věnované právě šedesátým létům apod.).
Každá z kapitol vztahujících se k „dobovým tvářím“ či dobovým obsahům bude uvedena jedním
vybraným klíčovým dílem, charakterizujícím její základní poslání. Ponese také metaforické označení, které
by mělo vystihovat podstatu tehdejší dobové orientace přesahující vnější, formální (pozitivistická) hlediska. Jednotlivé větší celky budou v expozici vizuálně odděleny tónováním zdí a panelů. Základem či ohniskem expozice bude artefakt, kolem nějž se budou soustřeďovat doprovodné informace a aktivity (texty,
poskytující divákovi základní orientaci v úvodu do jednotlivých kapitol na vstupních panelech s názvy
kapitol, orientační nápisy na zdech či panelech s názvy tendencí, směrů, škol, spolků, skupin či se jmény
autorů, eventuelně s výstižnými citáty, popisky díla s podstatnými odbornými údaji ve dvou jazykových
mutacích – dvojjazyčný překlad se samozřejmě týká všech uváděných informací -, rozšířené popisky
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s podrobnějším medailonem u vybraných děl, popřípadě podrobnější informace o uměleckých osobnostech, jejich biografii a uměleckém vývoji na větších nástěnných popiskách, společná charakteristika kolekce děl vystavených v určitém prostoru, která náležejí k nějaké dobové tendenci, směru apod. na nástěnných „cedulích“, doplňující texty o širším kulturně historickém zázemí daného problému v „kapsách“
k volnému odběru, škála tištěných doprovodných informací pro různé cílové skupiny včetně dětí, od základní skládačky přes středně podrobného průvodce až po podrobný katalog sbírek, systém odstupňovaných digitálních informací (od těch komplexních s doplňujícími komerčními službami, situovaných do
knihovny, které zahrnují informace o muzeu, službách pro veřejnost, historii a složení sbírek, o výtvarných tendencích, školách, spolcích a skupinách, o jednotlivých sbírkových předmětech, o autorech, o
péči o sbírky včetně restaurování, až po cílené informace, vztahující se ke konkrétním vybraným kolekcím, které se budou soustřeďovat do kabinetů kresby a grafiky ve vazbě na určitou část sbírky vystavenou ve stálé expozici), audioprůvodce po vybraných charakteristických dílech, lektorské služby pro diferencované skupiny návštěvníků, videoprojekce s dokumentárními filmy o výtvarném umění - včetně architektury a užitého umění - a o kulturně historickém zázemí doby, celý systém práce s veřejností.)
Expozice bude mít svůj rytmus daný charakterem umění té které doby. Budou tu „zahuštěnější kapitoly“
s využíváním metody „podvěšování“ (například „skupinová“ čtyřicátá léta) s množstvím malých obrázků
v kontrastu s kapitolami minimalistickými (například „šedá“ existenciální kapitola sedmdesátých let). Akcenty
expozice budou spočívat na silných místech sbírky, tak jak se historicky utvářela. Budou do ní rovněž vkládány
zajímavé autorské kolekce, které reprezentují zvláštní silné zastoupení některých osobností ve sbírce (např. Ladislava Šalouna či Otakara Nejedlého). Expozice tak nebude v žádném případě „mechanicky“ plynout, bude samozřejmě z vývojového hlediska disproporční (například stručná kapitola kubismu, ale naproti tomu široký rozliv
ve čtyřicátých letech a v letech šedesátých apod.). Bude zrcadlit charakter historicky rostlé sbírky s jejími vrcholy i
prázdnými místy. Tam kde to půjde, bude usilovat o pluralitní pohled na skutečnost umění, aby měl návštěvník
možnost se dozvědět, že umění není jen jedna abstrahovaná vývojová linie, ale široká řeka o mnoha, leckdy i
kontroverzních proudech. Takový pohled umožní například širokospektré kolekce čtyřicátých či šedesátých let.
Sled expozičních prostor věnovaných především obrazům a sochám (popřípadě objektům, instalacím
apod.) bude na každém větším úseku (v každém křídle) doprovázet kabinet kresby a grafiky s tlumeným osvětlením. Součástí těchto „proměnných expozic“ se zvláštním režimem budou také digitální prezentace sbírek papírového materiálu, které umožní rozšířit spektrum informací o celém bohatství sbírek kresby a grafiky. V těchto kabinetech budou rovněž k dispozici komplexnější digitální obrazové a textové informace o širších úsecích sbírky,
včetně informací o dílech, která nebudou vystavena ve stálé expozici, mohou však přesto zajímavým způsobem
alespoň v digitální podobě rozšířit či umocnit divákův zážitek. Do expozice budou mezi klasické disciplíny vtaženy
i jiné obory. Bude pracovat i s netradičními a nekonvenčními výtvarnými postupy od objektů, fotodokumentace
umění akce, konceptuálního umění a instalací po videoprojekce (například surrealistický objekt, světelně kinetické
umění, dokumentace umění akce šedesátých až osmdesátých let až po bezbřehou škálu postupů dnešních dnů).
Velká pozornost bude věnována současnému umění, které bude tvořit relativně samostatnou část s flexibilním
charakterem. V expozici bude využit systém dlouhodobých zápůjček. „Zatažení“ nejžhavější současnosti do expozice určí její živý a otevřený charakter.
Jsme přesvědčeni, že právě takový strukturovaný průhled celým stoletím vytvoří dostatečně pestrou a
atraktivní podívanou. Návštěvník musí mít možnost si vybrat podle své orientace, věku, vkusu a erudice. Měl by
mít zároveň i možnost opakovaně se chodit dívat na svůj oblíbený obraz, na své oblíbené období či tendenci na
stejné místo i po dlouhé době. Vedle vzdělávací funkce musí expozice poskytovat návštěvníkům možnost kontemplovat před exponáty, v nichž je zaklet vrcholný umělecký výkon. Tedy umožnit silný estetický zážitek
z krásného předmětu.
Je samozřejmé, že expozice bude mít „subjektivní rukopis“ daný charakterem historicky rostlé
sbírky i způsobem její interpretace prostřednictvím tvůrců expozice. Neměla by však rezignovat na pokus
o pravdivou reflexi umění. Neměla by veřejnost mást a zavádět. Neměla by zatajovat celá období či některé autory pro subjektivní záliby či naopak nelibosti. Neměla by být poplatná módním trendům a neměla by
se podbízet návštěvníkům.
Nástin expozice
stálá expozice - kabinety kresby a grafiky - proměnné expozice - digitální galerie
Předkládaný nástin je návrhem sledu vybraných kolekcí uměleckých děl tak, jak by měla být rámcově situována
v prostorách určených pro stálou expozici. Nástin sdružuje vybraná díla do ucelených kolekcí s ohledem na širší
dobové či slohové souvislosti. Tento návrh získá určitější podobu teprve na základě úzké spolupráce
s architektem stálé expozice.
Při úvahách nad stálou expozicí je potřeba počítat s její paralelní „druhou existencí“ v podobě digitální prezentace
sbírek. Tato prezentace bude organickou součástí stálé expozice. Návštěvník si bude moci ve čtyřech kabinetech
kresby a grafiky, rozmístěných ve všech úsecích stálé expozice, rozšířit či doplnit obraz o tom kterém období či té
které tendenci.
(Následující přehled je z důvodu nedostatku prostoru v tomto vydání redakčně krácen o seznam konkrétních
exponátů.)

16

MUZEUM, UMĚNÍ & SPOLEČNOST 2009/1

Krajina duše
přelom století
charakteristika období:
postobrozenecká společnost, proevropská orientace, emancipace společnosti i umělce jako tvůrčího a nezávislého individua
nástup moderny, klíčová role teoretiků (F. X. Šalda, M. Jiránek) zakladatelský význam generace Mánesa a Volných směrů, školení Mnichov, Paříž, Vídeň
autonomní řeč umění, odpoutávající se od historismů a nacionalismů
sounáležitost architektury s ostatními disciplínami výtvarného umění, pomníková architektura
symbolismus – secesní ornamentalismus – lyrický sensualismus – luminismus - impresionismus
variace krajinomalby, „světla velkoměsta – poučení z Paříže“, pohádka a legenda, jaro – znovuzrození, nostalgie
a melancholie, souzvuk s přírodou.
Umístění: Chodba v severním křídle 2. podlaží, A2 17
Důraz na sochařské pojetí instalace s klíčovou kolekcí děl Ladislava Šalouna, kterou doplní kolekce obrazů
Úvodní dílo: Antonín Slavíček, Veltruský park 1897
Klíčové osobnosti: A. Slavíček, J. Preisler, A. Hudeček, A. Kalvoda, K. Špillar, L. Šaloun, J. Štursa, F. Bílek
Sochařská expozice
secesně symbolistní figurace
Variace krajinomalby
Mařákova škola, A. Hudeček, V. Radimský, J. Uprka
Secesně symbolistní figurace
J. Preisler, J. Panuška
Francouzská inspirace
velkoměsto
Samostatná kolekce děl Otakara Nejedlého
Umístění: 2. podlaží severní křídlo A2 17
od „impresionismu k expresi“, exotismus
Vynálezci
Revoluce formy – nová interpretace skutečnosti
umění před I. světovou válkou
charakteristika období:
úzkost z moderního světa, introspekce, psychologismus, nový výklad objektivní skutečnosti
generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců
radikální moderna
vymezení se vůči impresionismu a lyrickému sensualismu, expresionismus, kubismus
specifická česká verze kubismu jako syntetického výrazu architektury, sochařství a malířství
Munchova lekce, Picassova lekce
autoportréty protagonistů Osmy, expresivní a kubistická figurace, kubistická architektura
Umístění: 2. podlaží severní křídlo A2 15
Klíčové dílo: Josef Čapek Kolovrátkář 1913
Klíčové osobnosti: Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek,Otto Gutfreund, Jan Zrzavý
Kubismus
Skupina výtvarných umělců
Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Gočár, Otto Gutfreund, Josef Čapek
Solitér Jan Trampota
Po válce - Nový život
Po válce - dvacátá léta
charakteristika období
Poválečný smutek, poválečná recese – melancholická reflexe, optimismus budování nového samostatného státu
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Tvrdošíjní - mezi kubismem a neoklasicismem, vitalismus, rytmus tvarů a barev
neoklasicistní krajina, figura a zátiší
Nejedlého krajinářská škola

Umístění: severní křídlo 2. podlaží, A2 14, A2 13
Dílčí kolekce:
Tvrdošíjní
Jan Zrzavý, Josef Čapek, Václav Špála , Otakar Kubín, Rudolf Kremlička, Otakar Marvánek
Klíčové dílo: Václav Špála Skalnatá stráň 1918
Dílčí kolekce:
Umístění: severní křídlo 2. podlaží A2 13
Neoklasicistní krajina, figura a zátiší, Nejedlého škola, Cézannova lekce
Otakar Kubín, Jan Zrzavý, Jaroslav Horejc, Emanuel Frinta, Rudolf Kremlička, Otto Gutfreund, Jiří Kars, Alfréd
Justitz, Josef Hubáček
Klíčové dílo: Jan Zrzavý Camaret 1932
Obyčejný život
Dvacátá léta
charakteristika období
Venkov a město, civilní život, sociální otázka
Umělecká beseda – venkovské a městské křídlo
symbolistní pojetí krajiny – země matka, ohlas války, krajina domova,
Sociální skupina, civilismus
mezi realismem, neoklasicismem, novou věcností a naivismem
Umístění: severní křídlo 2. podlaží, A2 12
Dílčí kolekce:
Klíčové dílo: Miloslav Holý Ulice v Libni 1923
Městské křídlo Umělecké besedy – Sociální skupina
Karel Holan, Miloslav Holý, Pravoslav Kotík
Zdeněk Rykr, Otto Gutfreund, Karel Dvořák
Kabinet kresby a grafiky – digitální galerie
Umístění: 2. podlaží severní křídlo A2 11
Program:
Kabinet kresby a grafiky
proměnná expozice
přelom století – kolekce Vojtěcha Preissiga, kolekce Františka Kupky, kolekce Karla Špillara
kubismus – kolekce kubistické kresby a grafiky
symbolismus – Sursum – kolekce Jana Konůpka
kolekce sochařské kresby
nový život – 20. – 30. léta – Vive la République – Společenský život první republiky – Bary, kavárny, politická a
sociální satira
sociální motivy
kolekce grafických listů Ferdiše Duši, kolekce grafických listů Jana Rambouska
Digitální galerie
širší digitální prezentace sbírky kresby a grafiky přelomu století, exprese a kubismu a dvacátých let
širší digitální prezentace sbírky obrazů a plastiky obohacená o další díla autorů zastoupených ve stálé expozici a
rozšířená o díla dalších autorů:
např. generace předchůdců umělců z přelomu století: Chittusi, Mařák, Pirner, Hynais, Knupfer, Schikaneder,
Mucha, Rašek, Schusser, Kuba, Jansa
další vrstevníci: Mařatka, Jiránek, Blažíček, Obrovský, Beneš, Pittermann-Longen, Kobliha apod.
Osma
Filla, Procházka, Špála , Nowak, Kubín, Pittermann-Longen, Horb
samostatné kolekce Jiřího Karse, Alfréda Justitze, Otakara Kubína
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Krajina domova – venkovské křídlo Umělecké besedy
Vlastimil Rada, Václav Rabas, Augusta Nekolová, Jaroslav Jareš, Karel Boháček, Vojtěch Sedláček,
Ohlas války
Vlastimil Rada, Jaroslav Jareš, Otto Gutfreund
Solitéři: Svatopluk Máchal
Stěžejní díla: Antonín Slavíček, Veltruský park 1897
Antonín Hudeček Starý Kolín 1909
Alois Kalvoda Březový háj 1901
Jan Preisler Žena a jezdec u Černého jezera (kolem 1905
Karel Špillar Pařížská kavárna (kolem 1905)
Otakar Nejedlý Nomádi (kolem 1910)
Emil Filla Autoportrét 1907
Václav Špála Vlastní podobizna 1909
Emil Artur Pittermann Longen Piják (po roce 1910)
Max Horb Náměstí (kolem 1905)
Josef Gočár Obchodní dům U černé Matky boží 1911-12 (model)
Josef Čapek Kolovrátkář 1913
Antonín Procházka Zátiší s ubrouskem III 1916
Emil Filla Zátiší s rybou 19
Jan Zrzavý Krasavec 1913
Václav Špála Skalnatá stráň 1918
Josef Čapek Chudá žena 1917
Josef Čapek Bolavá ruka 1919
Václav Špála Pradleny 1919
Rudolf Kremlička Nábřeží (Florencie) 1927
Jan Zrzavý Camaret 1932
Otto Gutfreund Vzhlížející 1924
Otakar Kubín Simiane (kolem 1930)
Jiří Kars Akt v krajině (kolem 1927)
Josef Hubáček Akvadukt (kolem 1925)
Miloslav Holý Ulice v Libni 1923
Vlastimil Rada Pohřeb 1917
Otto Gutfreund Vojáci 1. odboje I. světové války 1922
Karel Boháček Smrtka (1925)
Václav Rabas Jarní krajina 1922
Karel Holan Cirkus (1920)
Karel Holan Kolotoč (1927)
Pravoslav Kotík Rybáři 1922
Pravoslav Kotík Při lampě (Vískání) 1921
Karel Dvořák U stroje 1926

Otto Gutfreund Na mezi (1925)
Ostrov
moderna meziválečného období
charakteristika období:
Zlatá dvacátá léta, ekonomická krize počátku 30. let, nástup fašismu v Evropě
Moderní doba, mezi proletářskou revolucí a moderní civilizací, evropský horizont, začleňování do mezinárodních
hnutí avantgard, mezioborová spolupráce, avantgardní jazyk architektury, užitého umění, divadla a poezie
Devětsil, Abstraction – Création, Le Grand Jeu, Skupina surrealistů v ČSR, výstava Poesie 32, Mánes a Umělecká beseda
Dichotomie poetismu a konstruktivismu, experiment
Magický realismus, artificialismus, lyrický kubismus, surrealismus, abstrakce, variace malířského lyrismu
Umístění: 2. podlaží A2 70a, A2 22, A2 23
Úvodní dílo: Alois Wachsmann: Hanibal ante Portas 1935
Klíčové osobnosti: Josef Šíma, Toyen, Jindřich Štyrský, Alois Wachsman, František Foltýn, Vincenc Makovský,
Emil Filla, František Muzika, František Janoušek, Jan Bauch, Josef Wagner
Dílčí kolekce:
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Poesie
Devětsil – od magického realismu přes artificialismus k surrealismu
Bedřich Stefan, František Muzika, Jiří Jelínek, Alois Wachsmann, Josef Šíma, Toyen, Jindřich Štyrský,
Sen
Skupina surrealistů v ČSR
Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský
Solitér František Janoušek
Umístění: 2. podlaží A2 22
Lyrický kubismus
Emil Filla, František Muzika, Ladislav Zívr, Alois Wachsman, Alfred Justitz
Umístění: 2. podlaží A2 70a
Malířský a sochařský lyrismus
Mánes a Umělecká beseda
Jan Bauch, Josef Wagner, Vojtěch Tittelbach, Martin Salcman, František Tichý, Lev Šimák, Václav Bartovský
Umístění: 2. podlaží A2 33
Kabinet kresby a grafiky – digitální galerie
Umístění: 2. podlaží severní křídlo A2 24
Program:
Kabinet kresby a grafiky A2 24
proměnná expozice
kresba a grafika surrealismu 30. let
kresba a grafika Skupiny 42, samostatná kolekce kreseb Františka Hudečka
Skupina Ra, samostatná kolekce Josefa Istlera
Zdenek Seydl – portréty členů válečných skupin
kolekce Karla Černého
soubor kreseb a obrazů Aléna Diviše
Digitální galerie
širší digitální prezentace sbírky kresby a grafiky z meziválečného a válečného období
širší digitální prezentace sbírky obrazů a plastiky obohacená o další díla autorů zastoupených ve stálé expozici a
rozšířená o díla dalších autorů:
Abstraktní obraz František Foltýn
Další autoři Umělecké besedy: Grigorij Musatov, Karel Šourek
Solitéři Zdeněk Rykr, Jiří Krejčí
Život v zatemnění
Josef Brož, Antonín Pelc
Melancholická krajina - realistická krajinomalba 40. let
Umělecká beseda, Mánes a Jednota umělců výtvarných
Karel Holan, Alois Fišárek, Josef Multrus, Jaroslav Malínský
Stěžejní díla: Josef Šíma Ostrov 1931
Toyen Pláž 1926
Jiří Jelínek Dynamo (1923-25)
Jindřich Štyrský Obraz z roku 32 1932
Toyen Z jižních moří 1931
František Janoušek Milenci 1934
Emil Filla Sedící akt 1934
František Muzika Dvě figury (Milenci) 1933
Alois Wachsman Postava u dveří (Návštěva) 1932
František Hudeček Faidros a Sokrates 1934
Jan Bauch Krajina s mostem 1931
Vojtěch Tittelbach Ležící akt (Křídové torzo) (1935)
Josef Istler Civilisace 1941 - 43
Emil Filla Kůň drásaný lvem 1938
Jan Bauch Ukřižovaný 1939
Arnošt Paderlík Tragédie 1943
Václav Hejna V čekárně (Čekárna dr. Schauera) 1938
Karel Černý Dáma ve smutku 1942
František Gross Město při náletu (1946)
Karel Souček Společnost (1941)
Jan Smetana U mostu na Štvanici 1942
František Hudeček 15. březen 1939 1939
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Josef Istler Květen 1945 1945
Václav Tikal Podzemní hnutí 1941
Václav Tikal Lidice 1944
Václav Tikal Hold Einsteinovi 1946
Josef Multrus Zahrádky na Libeňském ostrově (40. léta)
Alén Diviš Svatební košile (40. léta)
Civilizace
Válka, čtyřicátá léta
charakteristika období
Ohrožení evropské civilizace, národní identity a základních lidských hodnot, nahý člověk – humanistické poselství, městská civilizace, život za války v zatemnění, osud civilizace, umění jako podzemní hnutí, řeč alegorií a
jinotajů
Skupina Sedm v říjnu, Skupina 42, Skupina Ra, Divadlo E. F. Buriana, solitéři,
Umělecká beseda, Jednota umělců výtvarných
Expresivní historismus – návrat k barokní inspiraci, citáty z křesťanské a antické tradice, dramatická exprese
světel a stínů, synkretický jazyk dramatické zkratky mezi kubismem a surrealismem, civilismus, od surrealismu
k informelu, rozvíjení principů surrealismu, realismus
Umístění: 2. podlaží A2 25, A2 70b, A2 26, A2 27, A2 28, A2 29, A2 70c, A2 70d
Klíčové dílo: Josef Istler Civilisace 1941 - 43
Klíčové osobnosti: Emil Filla, Jan Bauch, Václav Hejna, Arnošt Paderlík, Josef Liesler, František Jiroudek, Karel
Černý, František Gross, František Hudeček, Kamil Lhoták, Karel Souček, Jan Smetana, Bohumír Matal, Josef
Istler, Ladislav Zívr, Bohdan Lacina, VáclavZykmund, Václav Tikal, Zdeněk Sklenář, František Muzika, Alén Diviš
Dílčí kolekce:
Ohrožení civilizace
Řeč alegorií a metafor, návrat ke křesťanské a antické tradici a k literárním inspiracím
Jan Bauch, Emil Filla, Josef Čapek, Vladimír Sychra, Karel Pokorný, Karel Lidický, Karel Dvořák, Jindřich Wielgus, Alois Wachsman, Zdeněk Rykr, Alén Diviš (Erbenovy horory)
Umístění: 2. podlaží A2 70b
Nahý člověk
Skupina Sedm v říjnu
Arnošt Paderlík, Václav Hejna, František Jiroudek, Josef Liesler
Umístění: 2. podlaží A2 25
Město
Skupina 42
Iniciační surrealistická fáze budoucích členů Skupiny 42 - František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr
František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr, Kamil Lhoták, Jan Smetana, Jan Kotík, Bohumír Matal
Solitér František Kaláb
Umístění: 2. podlaží A2 26, A2 27, A2 28, A2 29
Osud civilizace
Od surrealismu k informelu
Skupina Ra
Josef Istler, Václav Tikal, Václav Zykmund, Bohdan Lacina
Umístění: 2. podlaží A2 70d
Solitérní osobnosti
Zdeněk Sklenář, František Muzika, Mikuláš Medek
Život v zatemnění
Karel Černý
Umístění: 2. podlaží A2 70c
Digitální galerie A3 10
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Přerušení kontinuity
Období od roku 1948 do roku 1956
charakteristika období:
Rozdělení Evropy železnou oponou, cenzurování kultury, potlačení organického vývoje, který navazoval na předválečný odkaz modernistické tradice, uzavření se do sebe před vlivy západní moderny, rozdělení kultury na oficiální a neoficiální
Socialistický realismus, naturalistické postupy, převzetí sovětské ideologické doktríny, angažovaná a tendenční
tvorba, téma práce, kolektivismu, témata ze slavných historických epoch národa, hold stavbám socialismu, hypertrofie výchovné funkce umění
Historismy a folklorismy
Návaznost na kořeny realistické malby z období mezi válkami a ze 40. let – realistická krajinomalba
Umístění: v digitální galerii v kabinetu kresby a grafiky 3. podlaží A3 10
Klíčové osobnosti: Vlastimil Rada, Václav Rabas, Bohumír Dvorský, Vincenc Beneš, Karel Holan, Jan Smetana,
František Jiroudek, Josef Brož…
Dílčí kolekce:
Ohlasy na osvobození země
Zdeněk Seydl Krasnoarmějci, Antonín Kalvoda…
Hold kolektivní práci
František Gross…
Krajina domova
Vincenc Beneš, Vlastimil Rada, Václav Rabas, Bohumír Dvorský, František Jiroudek, Karel Holan, Jaroslav Malínský, Jan Smetana, Josef Brož…

Navazování kontinuity
hledání moderního výrazu
období tání – 1956 až 1964
charakteristika období:
pád kultu osobnosti, obtížné hledání cesty k otevřené společnosti
generace poválečných absolventů výtvarných škol, vznik výtvarných skupin, reforma Svazu výtvarných umělců,
Blok tvůrčích skupin
postupné vymaňování se z pout socialistického realismu, kritika dědictví „rozbředlého impresionismu“, umírněný
modernismus – střední proud, témata každodenního, neokázalého života
Výstava Zakladatelé moderního českého umění – demonstrace návaznosti na domácí modernistické kořeny,
Expo 58 v Bruselu a československá účast jako dodatečná legitimizace modernistické tendence v domácím prostředí, výstava Umění mladých výtvarníků Československa 1958
Skupiny Máj, Trasa, UB 12, Etapa, M 57
Od konstruktivnosti k meditativnímu lyrismu
Umístění: Chodba v severním křídle 3. podlaží A3 16 a dále A3 15 a A3 14
Úvodní dílo: Olbram Zoubek, Zastřelený 1958
Klíčové osobnosti: Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Jitka Válová, Květa Válová, Čestmír Kafka, Stanislav Podhrázský, Robert Piesen, Zdenek Palcr, Richard Fremund, Zbyněk Sekal, Miloslav Chlupáč, František Ronovský,
Josef Jíra
Dílčí kolekce:
Sochařská expozice členů skupin Trasa, Etapa, UB 12 a Máj
doplněná o obrazy členů skupin Trasa, Etapa a M 57
Trasa
Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Vladimír Preclík, Zdena Fibichová, Květa Válová, Jitka Válová, Karel Vaca, Dalibor Matouš
Etapa
František Ronovský, Václav Kiml, František Pacík

22

MUZEUM, UMĚNÍ & SPOLEČNOST 2009/1

Máj
Miloslav Chlupáč
M 57
Jiří Rada, Josef Jíra, Jaroslav Šerých
Umístění: Chodba v severním křídle 3. podlaží, A3 16
Dílčí kolekce
Skupina Máj
Stanislav Podhrázský, Robert Piesen, Zdenek Palcr, Richard Fremund, Zbyněk Sekal, Miloslav Chlupáč, Miloslav
Hájek, Andrej Bělocvětov
Umístění: Chodba v severním křídle 3. podlaží, A3 15
UB 12
Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Jiří John, Adriena Šimotová, Věra Janoušlová, Jiří Janoušek, Oldřich Smutný
Umístění: Chodba v severním křídle 3. podlaží, A3 14
Alois Vitík Obraz z období skupiny UB 12
Libor Fára Obraz z období skupiny Máj či reliéf z pozdějšího období (návrh na zakoupení)
Promenáda romantiků
Imaginace – informel – divnost
Padesátá léta, začátek šedesátých let
charakteristika období:
Období temna
Odvrácená, skeptická tvář optimismu socialistického realismu
Postsurrealistický proud, ponorná řeka, téma exkomunikace ze studií, z oficiálního výtvarného života
pohled do nitra, radikální skepse, autentická opozice vůči oficiálním strukturám i vůči umírněnému modernismu,
český underground, radikální romantismus, souvislosti s existencialismem, pozdní surrealismus, explosionalismus, strukturální abstrakce, syntéza neodadaismu s pop artem, originální reflexe evropského informelu
Teigův a Effenbergerův surrealistický okruh, dvě klíčové osobnosti Mikuláš Medek a Vladimír Boudník, počátky
akčního umění v Čechách (Boudník)
Úloha teoretiků
Neveřejné výstavy Konfrontace I a II, neodadaistická skupina Šmidrů, výstavy Obraz a písmo
Umístění: 3. podlaží A3 13, A3 12, A3 11, A3 21
Klíčové dílo: Bedřich Dlouhý Promenáda romantiků 1958
Klíčové osobnosti: Mikuláš Medek, Josef Istler, Vladimír Boudník, Jan Koblasa, Jan Kotík, Robert Piesen, Aleš
Veselý, Zdeněk Beran, Bedřich Dlouhý, Jaroslav Vožniak
Dílčí kolekce:
Imaginace
Mikuláš Medek, Josef Istler, Václav Tikal, Zdeněk Sklenář, František Muzika
Umístění: 3. podlaží A3 13
Mikuláš Medek Velký obraz z 2. pol. 50. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
František Muzika obraz z imaginativního období (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Informel
Spirituální proud
Robert Piesen, Jiří Valenta
Radikální informel - okruh Konfrontací
Vladimír Boudník, Jiří Valenta, Jan Koblasa, Zdeněk Beran, Čestmír Janošek, Aleš Veselý, Zbyšek Sion
Dana Puchnarová, Eduard Ovčáček
Gestická abstrakce, lettrismus

23

MUZEUM, UMĚNÍ & SPOLEČNOST 2009/1

Jan Kotík, Jiří Balcar, Eduard Ovčáček, Václav Hejna
Mezi informelem a řádem
Hugo Demartini
Umístění: 3. podlaží A3 13, A3 12, A3 11
Jaroslav Hovadík socha – objekt ze 60. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Antonín Málek obraz ze 60. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Antonín Tomalík obraz ze 60. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Pavla Mautnerová, obraz ze 60. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Zbyněk Sekal strukturální reliéf či objekt ze 60. let(návrh na zakoupení či zápůjčku)
Theodor Pištěk strukturální reliéfy ze 60. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Kabinet kresby a grafiky – digitální galerie
Umístění: 3. podlaží A3 10
Kabinet kresby a grafiky A3 10
proměnná expozice
kresba a grafika poválečných skupin, kolekce Jitky a Květy Válových, kolekce Adrieny Šimotové a Jiřího Johna,
kolekce Jiřího Balcara
imaginace – textura – divnost - kresba a grafika informelu, kolekce Vladimíra Boudníka, kolekce kreseb Jaroslava
Vožniaka
nová figurace – kolekce grafických listů Aleny Kučerové
konstruktivní tendence – kolekce Jana Kubíčka
Digitální galerie
širší digitální prezentace sbírky kresby a grafiky z poválečného období a z období socialistického realismu (např.
Zdenek Seydl cyklus Krasnoarmějci), z období „tání“, kresba a grafika informelu, Šmidrové
konstruktivní tendence
nová figurace - kolekce grafických listů Aleny Kučerové
širší digitální prezentace sbírky obrazů a plastiky obohacená o další díla autorů zastoupených ve stálé expozici a
rozšířená o díla dalších autorů:
Přerušení kontinuity - období od roku 1948 do roku 1956
Ohlasy na osvobození země
Antonín Kalvoda…
Hold kolektivní práci
František Gross…
Krajina domova
Vincenc Beneš, Vlastimil Rada, Václav Rabas, Bohumír Dvorský, František Jiroudek, Karel Holan, Jaroslav Malínský, Jan Smetana, Josef Brož…
širší zastoupení poválečných skupin
Máj
Miloslav Hájek, Andrej Bělocvětov
Etapa
Zbyněk Slavíček, Otakar Synáček, Eva Brýdlová, Jaroslava Pešicová
další skupiny
Radar
František Gross, Ladislav Zívr, Zdeněk Mlčoch
konstruktivní tendence – Křižovatka, Klub konkrétistů
nová figurace, pop art
Stěžejní díla: Olbram Zoubek Zastřelený (1958)
Jitka Válová V ateliéru (Svědkové minulosti) 1966
Eva Kmentová Plod 1965
Stanislav Podhrázský Pole 1961
Robert Piesen Krajina s bludným balvanem 1958
Zdeněk Palcr Sedící žena 1958
Richard Fremund Noční krajina 1963
Zbyněk Sekal Křičící hlava 1957
František Ronovský Přítelkyně 1961
Stanislav Kolíbal Torzo s rukama vbok 1958)
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Adriena Šimotová Ráno nad vodami 1965
Jiří John Zátiší (Skříňka) (1958)
Bedřich Dlouhý Promenáda romantiků 1958
Josef Istler Extaze 1951
Mikuláš Medek Korálový obraz (Preparovaný obraz) 1961
Vladimír Boudník Strukturální grafika 1960, dokumentární film
Aleš Veselý Stigmatický předmět XIII/2 (1961-63)
Jiří Balcar Obraz III (1960)
Jan Kotík Antarktida 1960
Robert Piesen Gehinnom 1961
Zdeněk Beran Bez názvu II (1960)
Zbyšek Sion Triptych III (1961-62)
Jiří Valenta Synthetická tkáň II 1964
Eduard Ovčáček Znaky v zelené 1962
Hugo Demartini Relief 1961
Čestmír Janošek Centrální princip I 1963
Bedřich Dlouhý Dívka 1961
Jaroslav Vožniak Štítonoš (1965)
Karel Nepraš Relief II (1962)
Hugo Demartini Černobílá struktura (1965)
Zdeněk Sýkora Bílý čtverec (Nanebevstoupení čtverce) (1961)
Karel Malich Bílá krajina (1963)
Stanislav Kolíbal Stůl 1965
Radoslav Kratina Čtyři pole otočná (1967)
Jan Kubíček Elementární dělení ve čtvercích (1968)
Vladislav Mirvald Oblouková mutace (1968)
Karel Malich Modrý koridor (1970)
Jiří Načeradský Běžící dívky 1967
Rudolf Němec Před popravou 1966
Jiří Načeradský Bez názvu (Dvojice) (1966)
Otakar Slavík Model v ateliéru 1969 (1967)
Peter Oriešek Anatomie ticha (1970)
Jiří Sopko U vody 1990
Erró Gudmundur Gudmunsson Pro Mandelu 1985
Divnost
Bedřich Dlouhý, Jaroslav Vožniak, Karel Nepraš
Solitér Stano Filko
Umístění: 3. podlaží A3 21
Úvodní obraz: Josef Istler, Extaze 1951
Moderní svět
Poezie racionality (bude-li dr. Sekera souhlasit s citací svého názvu)
Období od roku 1963 do konce šedesátých let
charakteristika období:
Od uvolnění k Pražskému jaru, zejména v druhé polovině 60. let postupná integrace do mezinárodních struktur,
spění k otevřené společnosti a do světa vyspělé modernity
téměř zapomenutá tradice Teigovy dichotomie poetismu a konstruktivismu z 20. let, civilizační optimismus spjatý
s důvěrou v technický pokrok, sbližování s vědou, zejména s matematikou, úloha experimentu v umění
reflexe evropského vývoje, kritika romantického subjektivismu spjatého s existenciálně laděným informelem
Konstruktivní umění, geometrická abstrakce, op art, světelný kinetismus, matematické struktury, kombinatorika,
modelování, využití počítačových technologií
úloha teoretiků
skupina Křižovatka, Klub konkrétistů, skupina Syntéza
výstava Nová citlivost
Umístění: 3. podlaží A3 21c, A3 21b, A3 21a
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Klíčové dílo: Hugo Demartini Černobílá struktura (1965)
Klíčové osobnosti: Zdeněk Sýkora, Václav Boštík, Karel Malich, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal,
Radoslav Kratina, Vladislav Mirvald
Dílčí kolekce:
Skupina Křižovatka, výstava Nová citlivost
Jiří Kolář, Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Karel Malich, Richard Fremund
Václav Boštík, Hugo Demartini, Jiří Hilmar, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina, Jan Kubíček
Klub konkrétistů
Václav Cigler, Vladislav Mirvald, Hugo Demartini, Dalibor Chatrný, Jiří Hilmar, Radoslav Kratina, Jiří Hilmar, Eduard Ovčáček
Skupina Syntéza
Stanislav Zippe Světelně kinetický objekt pro sklepní prostory (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Jiří Bielicki Gravitabil (návrh na zakoupení či zápůjčku)
V. K. Novák kinetický objekt (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Milan Grygar obraz či kresby (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Běla Kolářová koláže či asambláže (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Jiří Novák kinetická plastika (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Zorka Ságlová geometrický objekt ze 60. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Návrat k předmětnosti
Ironická sebereflexe
Druhá polovina šedesátých let
charakteristika období:
postupná integrace do mezinárodních struktur, spění k otevřené společnosti a do světa moderní civilizace, vyspělá infrastruktura odborného zázemí, časopisů, výstavních síní apod.
téma odcizení, masová kultura, nové fetiše, plastikový ráj, groteskní vize, ironie, travestie, hra
Nová figurace, nový realismus, narativní figurace, pop art, neodada,
úloha teoretiků
výstava Nová figurace, sympozia a výstavy Artchemo,
Umístění: 3. podlaží A3 21d, A3 22
Klíčové dílo: Jiří Načeradský Běžící dívky 1967
Klíčové osobnosti: Rudolf Němec, Jiří Načeradský, Otakar Slavík, Peter Oriešek, Jiří Sopko, Petra Oriešková,
Miloš Ševčík Karel Pauzer, Erró
Dílčí kolekce:
Pop art, narativní a nová figurace
Rudolf Němec, Otakar Slavík, Jiří Načeradský, Peter Oriešek, Petra Oriešková, Jiří Sopko, Miloš Ševčík, Karel
Pauzer, Aleš Lamr, Jaroslav Rezek, Pavel Nešleha, Erró,
Liberecká škola (pozdější ohlasy pop artu a nové figurace)
Jiří Nepasický, Jan Vančura
Karel Nepraš velká červená figura (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Peter Oriešek Figura (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Karel Pauzer skupina plastik (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Jiří Sopko obraz Dámičky opět (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Jan Hendrych plastika z období Artchema(návrh na zakoupení či zápůjčku)
Jaroslava Pešicová obraz z novofigurativního období (návrh na zakoupení či zápůjčku)
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Zastavený čas
Období normalizace
charakteristika období:
Okupace, konec iluze o možnosti konvergence
Uzavření se do sebe, přerušení mezinárodních kontaktů, rozštěpení existence - dvojí život – veřejný a soukromý,
disent, Charta 77, nová vlna emigrace
rozštěpení umění na oficiální a neoficiální, exkomunikace umění z oficiálních výstavních síní, život na okraji,
soudržnost uměleckých generací, sdílení osudu, operování v „šedé zóně“, Šedá cihla, akce Dvorky, úloha regionů
apod.
introvertnost umění, reflexe osudu společnosti i postavení jedince v ní
Existenciální figurace, téma smutku a bolesti, romantický hyperrealismus, moralistní freska, groteska, body art,
land art, návrat k přírodě a k venkovské klauzuře
Transformace dědictví umění 60. let, nová tvář umění generace poválečných skupin, zejména Trasy, UB 12 a
Etapy, generace Konfrontací a generace Nové figurace, nástup generace 70. let
Umístění: 3. podlaží A3 60a, A3 60b, A3 60c, A3 40a, A3 25a, A3 25b (nebo A3 27), A3 26, A3 27a
Klíčové dílo: Vladimír Janoušek Terč (1984-85)
Klíčové osobnosti: František Ronovský, Jitka Válová, Květa Válová, Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Čestmír Kafka, Stanislav Kolíbal, Jiří Sozanský, Ivan Ouhel, Vladimír Novák, Michael Rittstein, Jiří
Beránek, Ivan Kafka, Miloš Šejn
Dílčí kolekce:
Příběh těla
Existenciální figurace
František Ronovský, Jitka Válová, Květa Válová, Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Zdeněk Palcr, Jiří Seifert (dokumentace body artu in Spe)
Ticho a prázdno
Čestmír Kafka, Stanislav Kolíbal, Dalibor Chatrný, Theodor Pištěk, Jindřich Zeithamml, Václav Boštík
Umístění: 3. podlaží A3 60a, A3 60b, A3 60c
Hugo Demartini Místo - bílý sádrový objekt z období normalizace (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Vladimír Kopecký obraz ze 70. let (pilíře) (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Bolest
Terezín
Jiří Sozanský, Zdeněk Beran, Pavel Nešleha
Umístění: 3. podlaží A3 40a, A3 25a (kabinet konceptuálních tendencí), A3 25b (kabinet kresby a grafiky)
Kabinet konceptuálních tendencí
Umístění: 3. podlaží A3 25a
Program: video a fotodokumentace umění akce 60. let, body art a land art 70. a 80. let
video a fotodokumentace akcí Terezín, Most apod.
Fotodokumentace akcí z 60. let (návrh na zakoupení nebo zápůjčku)
Video a fotodokumentace body artu a land artu ze 70. a 80. let (návrh na zakoupení nebo zápůjčku)
(Sozanský, Mlčoch, Miler, Štembera, Šejn…)
Kabinet kresby a grafiky – digitální galerie
Umístění: 3. podlaží A3 25b
Program:
Kabinet kresby a grafiky
proměnná expozice
kresba a grafika období normalizace
samostatná instalace Triptychu Pavla Nešlehy Smysly, kolekce grafických listů Jiřího Anderleho, konceptuální
kresba 70. let, existenciální figurace 70. let, česká groteska
kresba a grafika 80. a 90. let - samostatná instalace kreseb Adrieny Šimotové
samostatná instalace pastelových kreseb Karla Malicha, kolekce kreseb a grafických listů Miloše Urbáska
kolekce grafik Jiřího Kornatovského
Digitální galerie
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širší digitální prezentace sbírky kresby a grafiky – období normalizace, postmoderny
širší digitální prezentace sbírky obrazů a plastiky obohacená o další díla autorů zastoupených ve stálé expozici a
rozšířená o díla dalších autorů z období od konce 60. let do současnosti
Stěžejní díla: Pavel Nešleha Smysly 1969
František Ronovský Triptych 1969
Květa Válová Obraz 1969
Věra Janoušková Hlava (1975)
Adriena Šimotová Nepřítomné tělo 1976
Čestmír Kafka Okna 1977 – 79
Dalibor Chatrný Dva prvky 1972
Stanislav Kolíbal Bez názvu (1970)
Vladimír Janoušek Terč (1984-85)
Zdeněk Beran Cesta (1980-90)
Ivan Ouhel Pihoun
Vladimír Novák Figura na kopci
Michael Rittstein Jeníček a Mařenka
Jiří Beránek Kout
Ivan Kafka Stromovka
Miloš Šejn Viděno v ohni
Jitka Svobodová Imprese
Josef Žáček Nebeští ptáci (1991)
Stanislav Judl Emanace směrem vzhůru (1987)
Vladimír Merta Z cyklu Velký finanční skandál (1991-92)
Margita Titlová Portrét Brigitte Bardotové (1991)
Antonín Střížek K. H. Mácha 1990
Otto Placht Krajina (1996)
Vladimír Kokolia Ráno Odpoledne (1993)
Jan Merta Červený blok (1989)
Petr Kvíčala Slavnostní ubrusy pro všední den (1993)
Michal Šarše Zlý jazyk 1987
František Skála Torzo (1991)
Jaroslav Róna Strážce 1987
Jiří Černický Biodem 1998
Dílčí kolekce
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece
Jiří Beránek, Ivan Ouhel, Vladimír Novák, Michael Rittstein, Petr Pavlík
expresívní malba generačních souputníků
Antonín Kroča, Milada Poliánová, Václav Benda
Umístění: 3. podlaží A3 26 + A3 27a
Kurt Gebauer Plavkyně (návrh na zakoupení nebo zápůjčku)
Václav Bláha Obraz z 80. let (návrh na zakoupení nebo zápůjčku)
Dílčí kolekce
Groteska
Naďa Plíšková, Bohumil Zemánek, Hana Purkrábková, Jan Šafránek
Umístění: 3. podlaží A3 27b
Jan Šafránek soubor obrazů ze 70. a 80. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Hana Purkrábková Hliněné pani - soubor plastik (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Bohumil Zemánek socha ze 70. a 80. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Naďa Plíšková objekt Pomník pro mého muže (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Příroda
Land art, konceptuální umění – viz též kabinet konceptuální tvorby
Ivan Kafka, Miloš Šejn, Jitka Svobodová, Olaf Hanel
Umístění: 3. podlaží A3 28a
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Postmoderní mýtus
Období od druhé poloviny 80. let do poloviny 90. let
charakteristika období:
Etapa postupného, ale nezadržitelného rozkladu režimu „reálného socialismu“, období Gorbačovovy „perestrojky“
Zvýšený ruch na kulturní scéně, předznamenání společenských a politických proměn
Zvýšená frekvence výstav a výtvarných sympozií, spolupráce s divadlem, interdisciplinarita
Vznik výtvarných skupin 12/15 Pozdě, ale přece, Tvrdohlaví, Corpora
Nástup expresivní nové vlny, postmoderny, neoromantismů, historismů, eklektismů, exotismů, folklorismů atd.,
ústup existenciálních témat,
Pád režimu, období transformace
Reflexe tržní společnosti - nová ironie, svět peněz, idolů a erotiky
Umístění: 3. podlaží A3 28, A3 40b, A3 40c
Klíčové dílo: Jaroslav Róna Strážce 1987
Klíčové osobnosti: Vladimír Merta, Josef Žáček, Margita Titlová, Jiří Kornatovský, Vladimír Kokolia, Otto Placht,
Michal Šarše, Jaroslav Róna, František Skála
Dílčí kolekce:
Nová spiritualita
Nová exprese
Stanislav Judl, Jiří Kornatovský, Josef Žáček, Jan Merta, Josef Hnízdil
Nová společnost
Margita Titlová, Ivan Komárek, Vladimír Merta
Umístění: 3. podlaží A3 40b
Nový romantismus
vzdálené světy, návrat do minulosti, návrat k folklóru
Otto Placht, Martin Mainer, Michal Šarše, Ladislav Sorokáč, Roman Trabura, Jiří Petrbok, Antonín Střížek, Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Ambrůz
Umístění: 3. podlaží A3 40c
Tvrdohlaví
František Skála, Jaroslav Róna, Michal Gabriel, Jiří David, Petr Nikl, Stanislav Diviš
Umístění: 3. podlaží A3 28b + A329a
Jaroslav Róna
Michael Gabriel Písař (návrh na zakoupení)
František Skála Loď lásky (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Petr Nikl objekt a obraz (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Jiří David obraz z 90. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Stanislav Diviš obraz z počátku 90. let (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Čestmír Suška socha z počátku 90. let
Období globalizace
Druhá polovina 90. let do současnosti
charakteristika období:
Před vstupem a po vstupu do Evropy, integrace do globálních struktur, hledání vlastní tváře, domov, vlast, budování nové společnosti
Globální komunikace, svět masové kultury a konzumu, anonymita, nové odcizení, krize totožnosti, ekologie, sci-fi
a high-tech, globální terorismus, nové války, drogy
Umístění: 3. podlaží A3 29b, A3 37
Klíčové dílo: Jiří Černický Biodem 1998
Klíčové osobnosti: Jiří Černický, Federico Diaz
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Dílčí kolekce:
Sci-fi a high-tech
Jiří Černický, Pavel Kopřiva, Federico Diaz, Silver, Štěpánka Šimlová
Masová kultura – anonymní společnost
Krištof Kintera, Kateřina Vincourová
Na cestě - exotismy
Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein
Hledání identity
Martin Polák, Lukáš Jasanský, Veronika Bromová
Jiří Černický Heroin crystal (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Pavel Kopřiva UFO, zrcadla (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Kateřina Vincourová Taška - objekt (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Federico Diaz vizuálně akustická instalace (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Silver Nové bytosti (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Lukáš Rittstein Vlna (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Barbora Šlapetová Cyklus obrazových fotografií z Papuy Nové Guiney(návrh na zakoupení či zápůjčku)
Štěpánka Šimlová Krajiny – fotomontáže (návrh na zakoupení či zápůjčku)
Krištof Kintera Mluviči (návrh na zakoupení či zápůjčku)

Politici a veřejnost se shodují: s Rathem nelze normálně komunikovat.

30

MUZEUM, UMĚNÍ & SPOLEČNOST 2009/1

Náv rh 20 07

P RO ZAT ÍM NÍ E X P O ZI C E C E NT RA U M ĚN Í

Předkládaný nástin je návrhem sledu vybraných kolekcí uměleckých děl tak, jak by měla být rámcově situována v části dokončených prostor určených pro stálou expozici v druhém a třetím nadzemním podlaží (bez
severního křídla). Vzhledem k prostorovému omezení nelze prezentovat sbírku v ucelené podobě tak, jak to
předpokládal původní návrh stálé expozice. Omezili jsme se proto jen na část sbírkového materiálu, který budeme prezentovat od přelomu 19. a 20. století po zlomové období normalizace. S pokračováním obrazu vývoje
v dalším období až do současnosti se diváci setkají až v definitivní podobě stálé expozice, která bude otevřena ve
všech plánovaných prostorách v době dokončení celého areálu. Lze předpokládat, že veřejnost přivítá obsahovou
proměnu náplně Centra umění a že bude zvědavá na další osudy vývoje umění na přelomu tisíciletí.
Projekt začíná v druhém nadzemním podlaží divácky přitažlivou kapitolou umění přelomu 19. a 20. století, v níž se bude moci široká veřejnost potěšit například s kolekcí krajinomalby Mařákovy školy či výjimečným
souborem sochařských děl z odkazu Ladislava Šalouna. V další části například zaujme jedinečná kolekce obrazů
Otakara Nejedlého zahrnující jeho díla od impresionistických počátků po expresivní malbu monumentalizujícího
charakteru včetně děl hlásících se k indickému a cejlonskému dobrodružství. Expozice bude pokračovat malou
kolekcí Osmy a Skupiny výtvarných umělců, v níž vyniknou především proslulá díla Josefa Čapka a Antonína
Procházky. Dále divákům nabídneme celou škálu výtvarných stylů a tendencí z období dvacátých let od neoklasicismu přes tradičněji zaměřenou krajinomalbu Umělecké besedy až po půvabná naivistická díla autorů Sociální
skupiny. Další část expozice je situována do třetího nadzemního podlaží. Do jejího začátku je umístěna jedna
z nejcennějších kolekcí, jíž se pyšní sbírky ČMVU – kolekce umění meziválečné avantgardy s výjimečnými díly od
Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Toyen, Vincence Makovského, Františka Janouška, Aloise Wachsmana a
dalších autorů. Následuje neméně silná sestava celého spektra výtvarných skupin i solitérních osobností válečných let, mezi nimiž vyniká u nás ojedinělá bohatá kolekce umění Skupiny 42 a skupiny Ra. Předposlední část
expozice představí jednu z nejvýznamnějších kapitol ve vývoji českého výtvarného umění z období šedesátých
let. Po úvodu, který je postaven především na sochařské prezentaci řady osobností z výtvarných skupin z období
tání konce padesátých a počátku šedesátých let v čele s Olbramem Zoubkem, Evou Kmentovou, Zbyňkem Sekalem, Miloslavem Chlupáčem, Zdeňkem Palcrem, Věrou Janouškovou, Zdenou Fibichovou, Františkem Pacíkem,
Stanislavem Kolíbalem apod., doplněné obrazovou kolekcí dalších členů skupin Máj, Trasa, UB 12, M 57 a Etapa,
následují tři silné kolekce zastupující nejvýznamnější dobové opoziční tendence informelu, geometrie a nové
figurace, v nichž za všechny uveďme alespoň reprezentativní díla Aleše Veselého, Karla Malicha či Jiřího Načeradského. Nadějné období šedesátých let, charakterizované mimořádným tvůrčím vzepětím, vyústí do závěrečné
kapitoly období normalizace s výmluvnou prostorovou instalací Cesta od Zdeňka Berana a obrazem Český horizont od Theodora Pištěka, díly plnými dobové melancholie, ilustrujícími více než dvacetiletý přeryv ve vývoji české společnosti i v její umělecké reflexi. Do českého uměleckého kontextu budou vložena vybraná díla zahraničních umělců, která v průběhu historie obohatila muzejní sbírky. Patří mezi ně například dílo Justina Knowlese,
které rozšíří kolekci geometrických tendencí, či Gudmundura Gudmundssona Erró, jež významně obohatí kolekci
pop artu a nové figurace.
Další fáze společenských přeměn a nástup nových uměleckých generací včetně živé současnosti bude
dokumentovat až definitivní podoba stálé expozice, která se rozšíří do obou podlaží severního křídla po skončení
rekonstrukce celého areálu.
Následující nástin sdružuje vybraná díla do ucelených kolekcí s ohledem na širší dobové či slohové souvislosti. Tento návrh má charakter pracovního technického scénáře, který získá určitější podobu teprve na základě úzké spolupráce s architektem stálé expozice. Seznam děl tak představuje zatím pouze „hrubý“ materiál,
s nímž se bude nadále pracovat. Členění kapitol i jejich názvy mají rovněž pouze pracovní charakter. Jednotlivé
kolekce děl proponované pro konkrétní prostory se budou zužovat či pozměňovat s ohledem na odborná i estetická hlediska tak, aby výsledek splňoval nároky na divácky působivou a odborně přitažlivou expozici, která by měla
oslovit širokou veřejnost.
Návrh vychází z ideových premis, osvětlujících základní poslání a smysl projektu, tak jak byly popsány
v původním pracovním návrhu stálé expozice. Exponovaná díla v atraktivním architektonickém uspořádání v něm
tvoří základní předpoklad působení na veřejnost, na nějž se bude nabalovat celé spektrum „služeb“ (například
odborné informace v expozici, lektorská služba, programy pro různé cílové skupiny, které budou seznamovat
veřejnost s uměním za pomoci nejrůznějších tradičních i netradičních postupů včetně různě koncipovaných tématických okruhů, dětský ateliér, doprovodné filmy, digitální průvodce apod.). Stálá expozice, jejíž definitivní umístění po více než třiceti letech provizorií bylo zásadním důvodem pro přidělení bývalé Jezuitské koleje ČMVU, bude
zároveň sice nejdůležitější, přesto však pouze jednou z několika náplní, jimiž bude Centrum umění v Kutné Hoře
disponovat. O celkovém poslání Centra po úplném dokončení rekonstrukce vypovídá úvodní ideový záměr z roku
2000 který se podrobně zabývá vizí celé programové skladby stálých expozic, výstav, sympozií a celé řady doprovodných služeb od knihovny, videotéky a digitálního průvodce až po kavárnu a muzejní obchod a v neposlední
řadě pak i polyfunkční sál, který bude sloužit hostování filmového, divadelního, hudebního a tanečního umění i
nejrůznějším společenským událostem od slavnostních zasedání krajského a městského zastupitelstva až po
odborná setkání, semináře a konference.
(Kráceno o seznam exponátů)
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Konc epce p ro g ram o vé n á p ln ě

MULT IF UN KČ NÍ SÁL C E NTR A UM Ě NÍ

Multifunkční slavnostní sál je jednoznačným magnetem celého objektu. Bude spolu s přilehlým menším sálem
sloužit kutnohorské a středočeské veřejnosti k pořádání slavnostních, společenských, pracovních a kulturních
akcí. Mohou se zde například konat slavnostní zasedání zastupitelstva kraje či města, budou se tu odehrávat
koncerty, divadelní a filmová klubová představení.
Využití multifunkčního sálu
Dramaturgii multifunkčního sálu navrhuje ČMVU plánovat v partnerské spolupráci s SK, aby tak společně vytvořili ideální plán využití sálu.
Dramaturgie využití sálu: ve spolupráci se Středočeským krajem – nutné pro stanovení si priorit využití a sladění náplně sálu

zasedání zastupitelstva kraje či města, mezinárodní setkání kraje či města…/ v gesci SK

kulturní akce, semináře a sympozia oboru výtvarného umění, zasedání profesních organizací – RG ČR,
AMG ČR, ICOM, ÚD AV ČR… / v gesci ČMVU

společenské akce / ve společné gesci SK a ČMVU

komerční pronájmy firmám a institucím / v gesci ČMVU ale ve spolupráci s SK o strategii a pravidlech
využití
Naše návrhy využití:
Slavnostní zasedání rady SK
Slavnostní zasedání Rady galerií
Slavnostní zasedání Asociace muzeí a galerií
Odborná knihovnická symposia
Firemní prezentace
Zahraniční a domácí kongresy
Využití města ( taneční, školní akce, Ortenova KH, Ceny města KH, Operní týden KH, atd.)
Vlastní kulturní program Centra umění ( ČMVU)
(koncerty, divadlo, tanec, film, dětská představení, literární večery, tématické přednášky)
Odborná umělecká symposia a přednášky ad.
Workshopy
Pronájmy stálé
Pronájmy nestálé
Víkendové programy – expozice + pohádky pro děti s hlídáním
Událost otevření
Proměnné výstavy – vernisáže
doprovodné programy k výstavám
prohlídky pro školy+ doplněné přednáškou v sále
festivaly – pravidelnost akcí
setkávání uměleckých škol výtvarného umění – prestižní ocenění
pravidelné setkávání s významnými osobnostmi uměleckého světa
benefiční akce
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Konc epce

V Ý S TA V Y CE NT R A UM ĚN Í

Při formulování poslání muzea se nemůžeme vyhnout konstatování, že ČMVU je sbírkotvornou institucí
shromažďující díla výtvarného umění 20. a 21. století. Je tedy odborným uměnovědným pracovištěm, které svou
fundovanou odbornou prací má nejen ochraňovat shromažďované kulturní dědictví, ale nejrůznějšími dostupnými
formami s nimi veřejnost také seznamovat, zprostředkovávat jí nezastupitelný způsob poznání, obohacovat její
život, vzdělávat ji, kultivovat sociální prostředí. Výstavní aktivity muzea uměni jsou tak specifickou službou společnosti.
Ukazuje se, že rekonstrukcí areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře se naskýtá ČMVU v Praze příležitost nejen vyřešit základní podmínku fungování muzea umění, tj. rozvíjet jeho činnost ve vlastních vyhovujících budovách, ale zároveň přivést tuto činnost na úroveň odpovídající nejvyšším nárokům na práci soudobého muzea umění a to jak v oblasti péče o svěřené hodnoty a odborné práci, tak v oblasti práce
s veřejností a pro veřejnost.
Okamžikem otevření Centra umění v Kutné Hoře deklaruje České muzeum výtvarných mění v Praze, že
je soudobou kulturní institucí rozvíjející své všestranné aktivity v Praze v budovách v Husově ulici a v Kutné Hoře
v Centru umění, které vybudovalo rekonstrukcí areálu bývalé Jezuitské koleje a které se stalo významným centrem středoevropským.
Pevným základem jeho činnosti je rozsáhlá, kvalitní a vysoce odborně soudobými způsoby spravovaná a
systematicky rozšiřovaná sbírka výtvarného umění 20. a 21. století. Její široce rozvětvená činnost splňuje všechny zákonem definované požadavky a ve všech oblastech své práce snese mezinárodní srovnání.
ČMVU systematicky spolupracuje s kulturními a především muzejními institucemi nejen v České republice, ale i v zahraničí. Při zachování nejvyšších odborných nároků na správu a ochranu svěřeného kulturního dědictví a jeho širokou a různorodou presentaci je dostupné a vstřícné k zájmům, požadavkům a potřebám různých
skupin zájemců.
Je proto zřizovatelem i společností chápáno jako jeden z velmi důležitých zdrojů vzdělání, poučení a
ničím nezastupitelných emotivních zážitků, které zprostředkují specifický a nezastupitelný způsob poznání. Je
rovněž obecně vnímáno jako přitažlivý prostor kvalitního trávení volného času a kultivované zábavy.
Svými odbornými kvalitami a obsahově bohatou činností se muzeum viditelně presentuje jako respektabilní instituce s mezinárodním dosahem, sloužící všestrannému duchovnímu rozvoji společnosti a jeho potřeby
jsou proto adekvátně naplňovány.
Dlouhodobá dramaturgie výstav je postavena na střídání různě koncipovaných řad, které opouští zažité
dělení na české moderní a současné umění a umění zahraniční. České umění chápeme jako integrální součást
dění světového. Takové chápání, jak se ukazuje, má opodstatnění i v případě českého umění před rokem 1989.
ČMVU bude výstavy připravovat nejen vlastními silami, ale hlavně ve spolupráci s externími kurátory, partnerskými muzei uměni doma i v zahraničí i ve spolupráci se zastupitelskými úřady a dalšími institucemi a organizacemi v širších profesionálních teamech. Neobejde se to bez podpory nejen osvíceného zřizovatele, ale bude
nutné získat stálé i příležitostné partnery a sponzory i granty z domácích i zahraničních zdrojů. Rozvíjející se širší
region kutnohorska k tomu poskytne jistě v blízké době možnosti.
Výstavní projekty:
Programové řady:
Evropská muzea se představují.
Španělské malířství po roce 1945
Současné slovenské umění ze sbírek slovenských galérií (ve spolupráci s SNG v Bratislavě a s GM Bratislavy),
Slovensko
Francouzská moderna, Musée d´art contemporain Les Abattoirs, Toulouse, Francie
Dílo Marina Mariniho, Museo Marino Marini, Florencie, Itálie
Současné evropské umění, Essl Museum, Klosterneuburg/Wien, Rakousko
Soudobé polské umění, BWA Vratislav, Muzeum Narodowe, Vratislav, Muzeum Narodowe, Krakov, Polsko
Současné španělské umění, SpainArt
Kanárská moderna, SpainArt
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Neue Wilde – německá nová vlna, Muzeum für moderne Kunst, Frankfurt, Städel Museum, Frankfurt, Německo
Umění budoucnosti – nové technologie, spolupráce několika muzeí umění
Za hranice Evropy
Stará láska – Současné umění Japonska
Nová Čína – Současné čínské umění
Austrálie – dvě tváře umění nejmenšího kontinentu
Pákistán – mezi globalitou a tradicí
Velké postavy světového umění
Henry Moore
Alberto Giacometti
Francis Bacon
Jiří Georg Dokoupil
Milan Kunc
Salvador Dali
Ladislav Šaloun
Jan Štursa
Karel Malich
František Skála
Zdeněk Sýkora
Umění ve skle
Mimořádné postavy českého a světového sklářství
Věk fotografie
Osobnosti moderní fotografie
Pro novou generaci (a nejen pro ni)
Umění a experiment
World music – world art?
Street art, umění grafitti
Proměny stálé expozice moderního a současného umění ze sbírek ČMVU.
Po stavebním dokončení severního křídla se změní i tvář stálé expozice. Teprve v těchto podmínkách
bude moci být v plném rozsahu představeno české umění od osmdesátých let minulého století do současnosti.
Zejména poslední část expozice bude mít proměnlivý charakter, který se bude průběžně aktualizovat v souladu
s novými akvizicemi nebo dlouhodobými zápůjčkami. Prostory závěrečné části stálé expozice ve třetím nadzemním podlaží sousedící se sály proměnných výstav mohou také v případě potřeby sloužit proměnlivým výstavám,
pokud půjde o mimořádný výstavní projekt mezinárodního významu.
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Konc epce

K OMU NI K AC E S V E ŘE JN O STÍ V CE NT R U U MĚ NÍ

1. Komunikační politika
Cíle:
Základní rozlišení cílů CU KH z hlediska času:
a) krátkodobé – uvedení Centra do povědomí veřejnosti a intenzivní šíření jeho dobrého jména
b) dlouhodobé – rozvíjení plánovaných dlouhodobých kampaní a spolupráce, které zajistí další projekty
Kdo je pro nás veřejnost?
Naši návštěvníci
Návštěvníci konkurence
Konkurenční muzea a galerie
Zaměstnanci
Zástupci médií
Partneři a spolupracovníci
Ostatní obyvatelstvo
Další…..
VIZE
Chceme, aby k nám lidé rádi a se zájmem chodili, protože umíme atraktivním a zajímavým způsobem zprostředkovat estetický a poznávací zážitek z výtvarného díla.
Bohatství našich sbírek. Smyslem muzea jako paměťové instituce je zaznamenávat charakter doby
z pohledu výtvarných umění. Sběratelské úsilí bylo tedy od počátku vedeno snahou reflektovat vývoj umění v jeho
strukturované podobě a v souvislostech s dobovým kontextem a jeho výsledkem je soubor artefaktů, jenž by měl
dostát nárokům na živou a pestrou prezentaci kontinuity českého výtvarného umění.
Věříme, že v našich depozitářích se skrývají hodnoty, které budou mít co říci i příštím generacím. Prožitek zprostředkovaný uměleckým dílem tak může pomoci na chvíli vystoupit ze stereotypu běžného života a obohatit člověka o zkušenost, která možná odhalí skryté rozměry vlastní existence. Specificky moderní umění, tvořící páteř
sbírek muzea, díky potenciálu narušovat zavedený řád ve vnímání světa, který nás obklopuje, a vytvářet dialog
mezi přítomností a minulostí může přispět k lepšímu poznání a pochopení naší kultury i sebe samých.
Co nám brání v naplňování našeho poslání? Jsme si vědomi, že v dnešní době nejsou naše aktivity sledovány
s takovým zájmem, jaký bychom si přáli. Víme, že veřejnost, v tom nejširším slova smyslu, kterou chceme oslovovat a na niž chceme působit, nevnímá umění jako svou prioritu. Lidé mají dnes mnoho možností, jak trávit svůj
volný čas, a tak my jako instituce musíme umět nabídnout dostatečně atraktivní program nebo zážitky, abychom
dokázali naše publikum zaujmout a nabídnout takovou aktivitu nebo aktivity, které pro ně budou přínosem, jemuž
stojí za to dát přednost před jinými činnostmi.
HODNOTY
Abychom naplnili naše poslání a vizi, chceme stavět na následujících hodnotách-principech:
PROFESIONALITA (erudice, odbornost)
Budování sbírek a příprava výstav jsou zaštítěny zkušenými odborníky. Muzeum je v kontaktu se světovými trendy v oblasti kunsthistorie i muzejnictví.
POUČENÍ (edukace, vzdělávání)
Veřejnost by měla mít přístup k poznatkům a výsledkům bádání, ke kterým dospěli naši i zahraniční odborníci.
Pro návštěvníky to mimo jiné znamená i možnost být srozumitelným způsobem seznámeni s výkladem a významem uměleckého díla, i jeho zasazením do souvislostí důležitých pro jeho porozumění.
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POBAVENÍ (zábava)
Návštěva muzea/výstavy by neměla být suchopárnou exkurzí mezi artefakty nebo nudným výkladem nesrozumitelných pojmů, ale měla by pro návštěvníky představovat zajímavým a kultivovaně zábavným způsobem strávený
čas. Muzeum by mělo být atraktivním prostorem, jenž by měl motivovat k návštěvě sám o sobě.
PROŽITEK (zkušenost, zážitek)
Muzeum by mělo zprostředkovat návštěvníkům jedinečnou zkušenost, zážitek, který jinde nemohou získat a jehož podstatou je umělecké dílo.
POCITOVOST (emoce)
Vztah mezi muzeem a návštěvníky bude intenzivnější, pokud jejich motivace k návštěvě bude založena více na
emocionálním než racionálním rozhodování. Měli by nás mít rádi, protože se u nás cítí dobře, protože cítí, že
rozumíme jejich potřebám a že jim vycházíme vstříc.
2. Corporate identity
Velmi důležitou roli pro uvedení CU KH a šíření jeho dobré image hraje corporate identity s ČMVU jako mateřskou institucí. Korporátní identita, obraz organizace vytvořený historií a tradicí společnosti, která by se měla budovat na základě grafického zpracování nového loga, celkového vzhledu budovy a designu jednotlivých materiálů, které má propagační a identifikační funkci.
ČMVU ve spolupráci s profesionální špičkovou designovou společností intenzivně pracuje na vytvoření a propojení vizuálního stylu ČMVU a CUKH a samozřejmě také Středočeského kraje. Tato spolupráce přinese jasnou
vizuální informaci o integritě muzea jeho objektů a rovněž přímou vazbu na SK.
Tato spolupráce je dohodnuta formou sponzoringu, náklady plynoucí z veškerých prácí na návrzích tj. cca náklady v hodnotě 1 mil. Kč nebude ČMVU hradit. ČMVU vzniknou pouze náklady na výrobu korporátních materiálů a
následně také informačního systému celé budovy.
Dotvořená idea loga pak spojí obě pracoviště, aby mohla CU KH představit veřejnost. Navržené logo bude figurovat na všech propagačních materiálech muzea, které bude potřeba vytvořit. (dopisní obálky, dopisní papír,
tiskové zprávy, výroční zprávy, brožury, emaily apod.)
Na nový logotyp navazuje též grafický návrh webových stránek CU KH, které se budou aktualizací dat obracet
k veřejnosti. Předmětem aktualizace bude zejména informování veřejnosti o probíhajícím uváděni CUKH do provozu.
3. Propagace
Propagační materiály a veškeré tiskoviny k výstavám a konaným akcím
V současné době bude nutné navrhnout další tiskoviny a brožury, které by napomáhaly komunikaci
s potenciálními sponzory, mediálními partnery a dalšími spolupracujícími subjekty.
Prvním krokem k seznámení veřejnosti s projekty ČMVU v Kutné Hoře bylo spuštění nových www stránek muzea
obsahujících textové i obrazové informace o postupu prací na rekonstrukci Jezuitské koleje a interaktivní součást
stránek Pohledy do sbírek, sbírky on–line. Prezentace nové podoby www stránek ČMVU se uskutečnila 18. června 2007.
Probíhá práce na dalším rozvoji webových stránek, posílení kapitoly CUKH, přidání služeb pro veřejnost a práce
na jazykových verzích – angličtina (v budoucnu též němčina).
Propagační materiály:
jaro 2008 / k částečnému otevření Jezuitské koleje
pro slavnostní zahájení
„uvítací tiskovina“ pro celé Centrum umění (rekapitulace historie budování CUKH, poslání, obsahová
náplň, nabídka služeb pro různé cílové skupiny, vize dalšího rozvoje).
nová skládačka o celém muzeu a o jeho činnosti v Praze – stručně o historii, o sbírkách, ale také o výstavních a doprovodných aktivitách
skládačka pro děti – stručné informace o CUKH
film o vzniku CUKH – na DVD
plán výstav CUKH a ČMVU v Praze
katalogy výstav ve dvou výstavních sálech
letáky k jednotlivým výstavám
propagační materiál s nabídkou doprovodných programů k výstavám
nabídka programů pro veřejnost v polyfunkčním sále
leták pro nabídku prostor pro pronájmy, kongresy apod. (s uvedením kapacity sálu a technických podmínek)
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-

propagační materiál o Jezuitské koleji pro potenciální sponzory a partnery

podzim 2008 / k otevření Jezuitské koleje
-

-

2009
-

průvodce prozatímní stálou expozicí
Mistrovská díla ze sbírek ČMVU
skládačka ke stálé expozici, menší tiskoviny
skládačka pro děti
katalogy dalších proměnných výstav
letáky k výstavám
letáky s aktuálními programy sálu i ostatních prostor
skládačka o službách poskytovaných v CUKH
nabídka reprodukcí (různé formáty a adjustace)
pohlednice samostatné a pohlednice v sériích (tématických, autorských, stylových a pod.)
reprinty významných děl na papíře s certifikátem původu a kvality
pamětní tisky – tématicky se vztahující ke Kutné Hoře (Album Kutná Hora z roku 1938 různých autorů,
Cyklus Pavla Šimona Kutná Hora, samostatné grafické listy – J. R. Greger, F. Horký …, využití fresky se
sv. Barborou a pohledem na Kutnou Horu s trojvěžovým průčelím Jezuitské koleje před r. 1736 ze stropu
letního refektáře)
Návštěvnický katalog – na přání návštěvníka z nabídky audioprůvodce po expozici, či výběrem na webu
ze Sbírek online, či výběrem z elektronické nabídky v JK – tisk do předpřipravené vazby se základními
informacemi o ČMVU, Jezuitské koleji, sbírkách a pod.
Materiály pro učitele výtvarných oborů na různá témata (abstrakce, ekologie, kompozice… k dispozici ve
strukturách a nástrojích Sbírek on-line na webu
průvodce historickou expozicí Jezuitské koleje
skládačka k historické expozici
skládačka pro děti

dokončení severního křídla a celého areálu
-

nová publikace s dokumentací historie vzniku Centra
film o budování centra
katalog sbírek
průvodce stálou expozicí
malé tematické katalogy ze sbírkového fondu, nejen ze stálé expozice – zátiší, portrét, žánr…, autorské
série Boudník, Hudeček…, období přelom slotetí, mezi válkami…, s pohádkovými tématy pro děti…
letáky, skládačky pro děti
katalogy a další tiskoviny k aktuálním výstavám
lektorské listy pro dospělé a pro děti k tematicky zaměřeným prohlídkovým okruhům stálou expozicí
(např. barva, kompozice – expresionismus, kubismus – pohádka, groteska) - s možností zakoupení
předpřipravené vazby pro jednotlivé listy

Merchandising
- příprava doplňkových propagačních předmětů
(trika, tužky, tašky, kalendáře, pohlednice apod.)
- novinářské kity
Mediální kampaň
Příprava rozsáhlé mediální kampaně u příležitosti otevření koleje, cílená na celou ČR .
Billboardy
City-lighty
Transparenty
Plakáty
Pozvánky
Placená reklama
Inzerce
Výlepy
distribuce
Zajištění tisku, výlepu a distribuce jednotlivých propagačních materiálů.
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4. Spolupráce CU KH













s cestovními agenturami a kancelářemi,
agenturami pro pořádání kongresů,
agenturami kulturních činností
společnostmi využívajícími komerční pronájmy v CUKH
spolupráce s uměleckými školami na workshopech, výstavních přehlídkách a dalších uměleckých
aktivitách
spolupráce s konkurenčními subjekty na společných projektech
spolupráce v regionu (V Centru umění budou rovněž prezentovány v integrované podobě informace o ostatních kulturních institucích Středočeského kraje, o památkách a kultuře v Kutné Hoře, o
Českém muzeu výtvarných umění a Centru umění tak, aby se zdůraznily vzájemné vazby institucí,
místa a regionu.)
spolupráce s regionálními galeriemi
spolupráce s ČD a ČAD
pronájmy stálé
pronájmy nestálé

5. Přímá komunikace
Komunikace s návštěvníky na vernisážích, doprovodných akcích, při komentovaných prohlídkách, edukačních
programech a přes aktualizace na webových stránkách. Komunikace bez zprostředkovatele.
Pořádání akcí
ČMVU na základě dramaturgického plánu výstav v CU KH koncipuje v součinnosti s požadavky veřejnosti atraktivní doprovodné programy k jednotlivým výstavám t. j. nejen k vernisážím, ale po celou dobu jejich trvání. Tento
program pro CUKH má za cíl přivést do galerie také návštěvníky z jiné kulturní sféry. Cílem je zaujmout nejen
milovníky výtvarného umění, ale přivítat také další okruhy návštěvníků a tak vybudovat stálou klientelu, která se
do muzea vrací. Tyto události jsou koncipovány v návaznosti na téma výstavy a budou se konat pravidelně.
Plánované projekty:





Projekty doprovodných programů k výstavám
Projekty lektorské činnosti
Projekty s uměleckými školami
Kulturní programy produkcí z oblasti divadla, filmu, baletu, hudby apod.

Slavnostní zahájení:
Vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám uvažuje ČMVU zahájit plný provoz Centra umění (stálá expozice) na podzim roku 2008.
ČMVU se však rozhodlo zpřístupnit prostory Jezuitské koleje již v červnu roku 2008. V otázkách programu zahájení ČMVU samozřejmě počítá s účastí a návrhy SK.
Jednalo by se tedy o týden otevřených dveří a podzimní zahájení:
„Jaro a Podzim“
Dramaturgie slavnostního otevření JK:
ve spolupráci s SK – nutné pro společnou prezentaci muzea (centra) a kraje
České muzeum výtvarných umění v Praze si uvědomuje potřebu slavnostním způsobem zveřejnit dokončení
rekonstrukce areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře, která významným způsobem obohatí tvář jednoho
z nejpřitažlivějších historických center v České republice. Kutnohorská a středočeská veřejnost jistě ocení možnost blížeji poznat postupně revitalizovanou památku, prohlédnout si její dokončenou část a zároveň se seznámit
s vizí úplného dokončení rekonstrukce v komplexu nabízených služeb pro návštěvníky včetně možnosti odpočinku v prostoru upravených zahrad, posezení v kavárně či nákupu uměleckých publikací v prodejně muzea.
Týden otevřených dveří červen 2008:
ČMVU zpřístupní prostory CUKH. Při návštěvě si návštěvníci budou moci prohlédnout všechny zrekonstruované
prostory. Po uplynutí této doby bude nutné CUKH opět zavřít a dále připravovat stálou expozici.
Dny otevřených dveří dočasně umožní zejména středočeským návštěvníkům nahlédnout do zákulisí zatím
prázdných prostor koleje, a to formou průvodcovských prohlídek. V těchto prostorách bude naznačen průběh
rekonstrukce, včetně prezentace dokumentu Krátkého filmu.
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Tento týden bude také provázen každodenním kulturním programem vázaným zejména na oblast Kutné Hory
(koncerty, ochutnávka vín, divadlo, dětská vystoupení apod.). Bude zde také příležitost navázat spolupráci
s dalšími subjekty z komerční i neziskové sféry působící v ČR. Půjde tedy také o navazování kontaktů
s budoucími partnerskými organizacemi.
Příprava:

mediální kampaň zaměřená na Střední Čechy

kulturní program po celý týden

projekce průběhu rekonstrukce

tiskovina informující o průběhu rekonstrukce a o vizi celého dokončeného areálu se všemi fungujícími
službami
Slavnostní zahájení – Podzim 2008:
Stálá expozice a výstava „Výběr ze současné tvorby výtvarných umělců působících ve Středočeském kraji“
Otevření centra veřejnosti
u příležitosti dokončení 2. etapa – podzim 2008







tisková konference /společně muzeum a kraj
kulturní program k zahájení, v rámci celého areálu – ostatní prostory, Barborská ulice… atd.
program pro veřejnost: průvod městem, scénická a taneční show, iluminace budovy, slavnostní koncert,
pamětní tisky s kutnohorskou tématikou
V otázkách zahájení bychom rádi sladili svoje představy ve spolupráci s SK.
iluminace objektu
rozsáhlá mediální kampaň po celé ČR
raut / sponzorsky?

Společné pro obě otevření– připravit seznamy hostů
Program edukační činnosti CU KH/ ateliér:


Průvodce historií Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Příběh o původní architektuře, rekonstrukci a vzniku
sbírek ČMVU.
Cílová skupina: všechny kategorie


Názorné zpracování vybraného námětu ve stálé expozici. Vymezení námětu a jeho zdůvodnění ve stálé
expozici CU KH v historickém kontextu i s ohledem na prostorové možnosti a rozčlenění.
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň základních škol


Tematické představení jednotlivých okruhů sbírky ČMVU. Přednáška ve stálé expozici i práce
s webovou prezentací Sbírky online. Bližší prezentace vždy jednoho tematického okruhu, jeho prohlídka
a zařazení do historických a jiných kontextů.
Cílová skupina: všechny věkové kategorie


Práce s žáky 1. stupně ZŠ. Interaktivní dílna. Zpracování metodického listu s jedním vybraným dílem
sbírky, který děti vyplní v konfrontaci s originálem. Cílem je probuzení osobní divácké invence v náhledu
na umělecké dílo.
Cílová skupina. 1. stupeň ZŠ


Sochařská sbírka ČMVU v Praze a její možnosti prostorové prezentace v CU KH. Přednáška jako průvodce sbírkou.
Cílová skupina: všechny kategorie.

Projekt práce s vysokými školami:
Pedagogickou fakultou UK ve smyslu lektorských aktivit.
AMU v Praze, využití při tematických doprovodných akcích


Tématické hudební pořady. V návaznosti na jednotlivá výtvarná historická i současná období s pořádáním komorních koncertů přímo v expozicích a následnou výtvarnou prací v ateliéru.
Cílová skupina: všechny kategorie
Media relations
Mediální spolupráce
Na základě koncepce výstav v CUKH ČMVU oslovuje jednotlivé mediální partnery, kteří se stanou partnery a
podporou budoucích výstav. Každá výstava se svým způsobem obrací k jinému obecenstvu, mediální partneři
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jsou oslovováni zejména podle tohoto hlediska. Tato spolupráce by měla napomoci propagaci výstav za lepších
podmínek než je placená inzerce.
Publicita
Novináři budou neustále informováni o novinkách týkajících se otevření a zpřístupnění CU KH a to prostřednictvím tiskových zpráv, informačních emailů, tiskových konferencí, exkurzí , recepcí, webových stránek ad.
Po dokončení celého areálu CUKH v severním příčném křídle nabídne centrum veřejnosti také níže uvedené
prostory. Spolu s nově přestavěnou částí stálé expozice budou otevřeny:
Sál digitálních prezentací
Museum shop
Kavárna
V prvním nadzemním podlaží je projektováno jako zcela nezbytná odpočinková zóna v tak rozsáhlé budově jednak muzejní café s vnitřním provozem a venkovní zahrádkou, ale také muzejní obchod s publikacemi o výtvarném
umění a s upomínkovými předměty a centrem „tisk na přání“, kde si návštěvník vybere a dá vytisknout vlastní
katalog jako upomínku na návštěvu muzea nebo si vybere některé z děl, které mu pracovníci vytisknou jako plakát až do formátu A0. Další prostor v tomto podlaží je věnován návštěvnickým PC programům, kde si budou návštěvníci moci na dotykových obrazovkách vyhledávat to, co je nejvíce zajímá ve sbírkách muzea. Předpokladem
je ovšem špičkově digitalizovaná sbírka. Předobrazem těchto programů jsou „sbírky on-line“ na novém webu
ČMVU.
Některé jmenovité příklady toho, co bude Centrum umění nabízet veřejnosti:
Uměnímilovné veřejnosti:
Soutěžní přehlídku filmů o výtvarném umění a filmů výtvarných, obnovený ArsFilm ve spolupráci s Krátkým filmem Praha, Filmovým ústavem atp.
Filmový klub – každoroční jarní přehlídku nejlepších klubových filmů pro náročného diváka.
Večery experimentálního umění na určená témata
Hudba a výtvarné umění
Tanec a výtvarné umění
Menšinové divadelní žánry
Večery s různými hudebními žánry:
Jazz
Blues
World music
Vážná hudba
Večery s literaturou s významnými hereckými osobnostmi
Autorská čtení
Prezentace knižních novinek
Ve spolupráci s krajskou samosprávou a mimořádně činným informačním centrem Kutné Hory chceme připravovat pro zájemce programové cesty za poznáním památek, kultury a umění Kutné Hory a Kutnohorska, které mohou mít začátek v prostorách Centra umění:
Kutná Hora a okolí – od románské architektury po současné umění
Románská architektura
Sv. Jakub, Záboří n. L., Tismice
Gotika
Gotická architektura v Klášterní Skalici, gotika v Sedlci, Kutná Hora – komentovaná prohlídka města
Baroko
Exteriér a interiér Jezuitské koleje, historická expozice, dějiny jezuitského řádu, život v koleji, její významní obyvatelé, Bedřich Briedel, Ignác Raab, život Petra Brandla atd…….
Umění XX. Století
Komentovaná prohlídka expozic umění XX. st. v CU KH, dílo a osobnosti – velké postavy české moderny, moderna v architektuře Kutné Hory
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Nabídka pro střední a vysoké umělecké školy, studenty dějin umění, kulturologie a pedagogických fakult
se zaměřením na dějepis a výtvarnou výchovu.
Výukové semináře připravované ve spolupráci s pedagogy jak středních, tak vysokých škol, externími specialisty
v jednotlivých oborech, se zástupci zřizovatele , města Kutné Hory i odborníky Českého muzea stříbra.
Gotika, baroko a umění XX. stol. na vlastní oči.
Seznámení s několika uměleckými epochami v jednom městě
Gotika
Odborně komentovaná procházka městem stále plným středověkého života
Baroko
Od Jezuitské koleje k dalším významným barokním památkám města.
Umění XX. století.
Komentovaná prohlídka v mnoha podobách a nejrůznějších akcentech stálé expozice sbírek umění XX. století
ČMVU, doteky XX. století v architektuře Kutné Hory.
Všechny výklady mohou doplňovat filmy z mediatéky Centra umění.
Centrum umění může poskytnout studentům uměleckých a pedagogických škol možnost výtvarných cvičení na
nejrůznější témata v prostorách Centra umění.

P roj ekt

TI SK O VI N Y C ENT R A UM Ě NÍ

Tiskovina odráží koncepční stavbu, vývoj a dynamismus muzea, vyplývá z jeho udržitelné vize. Dnešní
muzeum je v současném věku intenzivního soupeření o pozornost diváka/návštěvníka/zákazníka pouze jednou
možností volby mezi mnoha jinými nabídkami trávení volného času. Naším cílem bude úspěšné prosazovaní se
na informacemi zaplaveném trhu, což především vyžaduje integrovaný (průběžně společně koncipovaný a akceptovaný) přístup k tomu, jak naše výstavní projekty představujeme. Kurátor vytváří obsah projektu, ale následná a
klíčová fáze tj., to, jak se tento obsah pak řadí do širšího kontextu kulturního / mediálního dění předpokládá úzkou
spolupráci s pracovníkem schopným koncipovat komplexní (vnitřně koherentní, navenek srozumitelný) systém
prezentace ČMVU a CU KH v rámci strategie Středočeského kraje. Katalog je „zdrojovým“ důkazem profesionální
kvality, propagační tiskoviny pak nezbytnou součástí výsledného dialogu mezi muzeem a společností. Jde o
postup práce, umožňující proměnu kurátorského „jádra“ v promyšlený celek, v němž si všechny složky koncepčně
odpovídají a navzájem se podporují. Nejde tu např. pouze o grafický vzhled, ale o celkovou ideovou strategii
prezentace.
a) Průvodce prozatímní stálou expozicí, katalog sbírek (dále tiskoviny ke stálé expozici). V první fázi fungování Centra umění ČMVU se jeho hlavní publikací má stát průvodce prozatímní stálou expozicí, který divákům
stručně a srozumitelně ozřejmí uměleckohistorický i doslovný půdorys stálé expozice. Po předpokládaném zprovoznění severního křídla Jezuitské koleje a tím i stálé expozice ČMVU v její úplnosti pak vyjde „základní publikační kámen“ ČMVU, katalog sbírek. Katalog bude představovat nejen celistvý dokument dosavadní činnosti naší
instituce, ale také jasný manifest našich záměrů do budoucnosti, jako např. čitelně progresivní způsoby, jak zpracovávat sbírkový fond při jeho zpřístupňování veřejnosti. Vedle samozřejmého požadavku na důkladnost uměleckohistorického zpracování textů je ovšem také klíčová úroveň reprodukování sbírkových předmětů. Výsledky
právě probíhající digitalizace již ukazují, že tato úroveň bude opravdu velmi vysoká. Nutno zde podotknout, že
vývoj stavby katalogu bude úzce souviset s již předloženým koncepčním programem digitalizace sbírek ČMVU.
Dialog mezi „skutečným“ papírovým materiálem a „virtuálním“ materiálem elektronickým se v příštích letech zřejmě stane tak intenzivním, že například katalog a webová stránka budou vycházet v zásadních ohledech ze společného koncepčního postupu (např. metodika vzájemných vnitřních odkazů, čtenář jako stránkový „cestovatel“,
který bude počítat s živým, přehledným způsobem orientace ve složitém terénu uměleckých, kulturních a společenských reálií). Kromě „knižních“ doprovodů ke stálé expozici je ovšem nezbytná bezplatná skládačka ve dvou
podobách: jako hojně rozšířený propagační leták, informující o CU KH a jako orientační pomůcka, která návštěvníkům nabízí hned při vstupu do budovy okamžitý přehled o architektonickém uspořádání jednotlivých částí návštěvnického komplexu.
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b) Katalogy, skládačky a plakáty k dočasným výstavám, sympoziím, workshopům.
Bez bližší specifikace skutečného obsahu budoucího (zejména zahraničního) programu je každopádně zapotřebí
předem zdůraznit nutnost ediční integrovanosti.
c) Tiskoviny, vztahující se k výukové a osvětové činnosti.
V první řadě edukativní materiály pro studenty především základních a středních škol. Dále však také tiskové
podklady programu pro širší komunitu (děti mimo oficiální školní skupiny, rodiny, seniory) v rámci konceptu
„community outreach“ – vedení aktivního, otevřeného dialogu se širokým spektrem (zejména místní) veřejnosti.
Na tomto místě stojí za připomínku, že k úspěchu projektu Tate Modern velmi přispělo úsilí (jak ze strany Tate
Gallery, tak z řad místních občanů) o komunikaci při jeho přípravě s konkrétním výstupem konstruktivně ovlivněným postřehy a přáním těchto občanů. Čím dříve (a intenzivněji) si místní publikum osvojí CU KH, tím větší je
jeho šance k dosažení udržitelného „vnitřního života“.
d) Doplňkové a komerční materiály CU KH. Možnost prosazovat naše přední sbírková díla v podobě pohlednic, záložek do knih, diářů a kalendářů není již věcí okrajového významu. Každá příležitost důstojného komerčního zacházení se sbírkami ČMVU bude časem čím dále cennější…
I když nejde o papírové materiály musí být zároveň počítáno i s integrovaným vývojem elektronické činnosti ČMVU ve smyslu rozesílání elektronických pozvánek, tiskových zprav a dalších informací k výstavám a
dalším akcím. Musí se jednat o maximálně sjednocený systém.
1. etapa – jaro 2008 / k částečnému otevření Jezuitské koleje
pro slavnostní zahájení
„uvítací tiskovina“ pro celé Centrum umění (rekapitulace historie budování CUKH, poslání, obsahová
náplň, nabídka služeb pro různé cílové skupiny, vize dalšího rozvoje).
nová skládačka o celém muzeu a o jeho činnosti v Praze – stručně o historii, o sbírkách, ale také o výstavních a doprovodných aktivitách
malá skládačka pro děti – stručné informace o CUKH
popřípadě film o vzniku CUKH – na DVD
-

plán výstav CUKH a ČMVU v Praze
katalogy výstav ve dvou výstavních sálech
letáky k jednotlivým výstavám
propagační materiál s nabídkou doprovodných programů k výstavám

-

leták s eventuelní nabídkou programů pro veřejnost v polyfunkčním sále
leták pro nabídku prostor pro pronájmy, kongresy apod. (s uvedením kapacity sálu a technických podmínek)
propagační materiál o Jezuitské koleji pro potenciální sponzory a partnery

-

2. etapa – podzim 2008 / k otevření Jezuitské koleje
-

průvodce prozatímní stálou expozicí
mistrovská díla ze sbírek ČMVU
skládačka ke stálé expozici
skládačka pro děti

-

průvodce historickou expozicí Jezuitské koleje
skládačka k historické expozici
skládačka pro děti

-

katalogy dalších proměnných výstav
letáky k výstavám

-

letáky s aktuálními programy sálu i ostatních prostor
skládačka o službách poskytovaných v CUKH
nabídka reprodukcí děl ze sbírek ČMVU (různé formáty a adjustace)
pohlednice samostatné a pohlednice v sériích (tématických, autorských, stylových a pod.)
reprinty významných děl na papíře s certifikátem původu a kvality
pamětní tisky - tematicky se vztahující ke Kutné Hoře (Album Kutná Hora z roku 1938 různých autorů,
Cyklus Pavla Šimona Kutná Hora, samostatné grafické listy – J. R. Greger, F. Horký …, využití fresky se
sv. Barborou a pohledem na Kutnou Horu s trojvěžovým průčelím Jezuitské koleje před r. 1736 ze stropu
letního refektáře)
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-

-

návštěvnický katalog – na přání návštěvníka z nabídky audioprůvodce po expozici či prostřednictvím výběru na webu ze Sbírek online, či výběrem z elektronické nabídky v JK – tisk do předpřipravené vazby
se základními informacemi o ČMVU, Jezuitské koleji, sbírkách a pod.
materiály pro učitele výtvarných oborů na různá témata (abstrakce, ekologie, kompozice…k dispozici ve
strukturách a nástrojích Sbírek online na webu

3. etapa – po dokončení severního křídla a celého areálu
-

nová publikace s dokumentací historie vzniku Centra umění Kutná Hora
film o budování centra
katalog sbírek
průvodce stálou expozicí
malé tematické katalogy ze sbírkového fondu, nejen ze stálé expozice – zátiší, portrét, žánr…, autorské
série Boudník, Hudeček…, období přelom století, mezi válkami…, s pohádkovými tématy pro děti…
letáky, skládačky pro děti
katalogy a další tiskoviny k aktuálním výstavám
lektorské listy pro dospělé a pro děti k tematicky zaměřeným prohlídkovým okruhům stálou expozicí
(např. barva, kompozice – expresionismus, kubismus – pohádka, groteska) – s možností zakoupení
předpřipravené vazby pro jednotlivé listy

Dokum ent

R E K ONT S RU K C E KOL E JE

Zařazení rekonstrukce objektu Jezuitské koleje v Kutné Hoře do programu 334 070
- Náhrada objektů vydaných v restitucích.
České muzeum výtvarných umění v Praze užívalo zámek v Nelahozevsi od svého založení v roce
1963 až do jeho vydání oprávněné osobě na základě zákona č. 403/1990 Sb., které proběhlo ke dni 31.
5. 1993 k následujícím účelům:
2
depozitáře
1 657 m
2
expozice
3251 m
2
dílny, sklady, garáže, ostatní prostory
1 990 m
2
kanceláře
229 m
Plochy v tomto rozsahu byly užívány do roku 1993, po této době došlo k postupnému uvolňování
ploch až do července roku 1997 ve prospěch oprávněné osoby, zejména z důvodů údržby, oprav a úprav
objektů zámku Nelahozeves (n.př. koncertní sál v prostorách býv. depozitáře plastiky), kterými oprávněná osoba
vtiskovala objektu zámku nový charakter plynoucí z kombinace veřejně přístupného památkového objektu a privátního sídla.
České muzeum výtvarných umění v Praze bylo tak nuceno hledat náhradní řešení uložení svých obsáhlých sbírek českého výtvarného umění 20. století, které čítají cca 7 000 výtvarných děl malby, kresby, grafiky a
plastiky. Řešení situace však mohlo být v tu dobu pouze provizorní, a to náhradními prostory pro depozitář sbírky
malby a papírového materiálu v Trojanově ulici v Praze 2 ve vlastnictví městské část Praha 2, kde ČMVU
s největším vypětím udržuje podmínky vhodné pro adekvátní uložení uměleckých sbírek. Po povodních v roce
2002 byly tyto prostory napadeny plísněmi, jejichž likvidace je obtížná a dlouhodobá. Vlastník objektu není ochoten investovat do technologií v pronajatých prostorách, které by zlepšily kvalitu prostředí a ochranu sbírek. Sbírka
plastiky byla provizorně umístěna v pronajatých prostorách bývalé zámecké konírny v Prčici a platí o nich totéž,
co o prostorách v Praze, navíc vzdálenost od Prahy komplikuje jakoukoliv práci se sbírkou v níž je npř.uložena i
značná část pozůstalosti po L. Šalounovi.
Nájemní smlouvy ze dne 17. 3. a 15. 7. 1997 s platností od 1. 4. a 15. 7. 1997 byly uzavřeny
s ohledem na bezprostřední potřeby a s výhledem na brzké získání a rekonstrukci náhradního objektu, který
bude splňoval nároky na fungování moderního muzea výtvarného umění a ochranu a bezpečnost sbírek nevyčíslitelné hodnoty. V tu dobu již začal přicházet do úvahy objekt tehdy ještě kasáren Jana Roháče z Dubé v Kutné
Hoře. Podařilo se tedy prozatímně deponovat sbírky v pronajatých prostorách, nicméně ČMVU v Praze až
dodnes postrádá expoziční prostory, kde by presentovala své vynikající sbírky českého výtvarného umění 20.
století. Vzhledem k těmto skutečnostem nemá veřejnost již téměř 30 let možnost shlédnou tuto kolekci
v přehledném, profesionálně presentovaném celku.
Pod tlakem nepříznivých okolností hledalo tehdejší vedení ČMVU intenzivně ve spolupráci
s Ministerstvem kultury ČR řešení nastalé situace s plným vědomím, že umístění sbírek po odchodu z prostor na
zámku v Nelahozevsi je jen provizorní a muzeum ani nemůže své sbírky presentovat veřejnosti. Jako velmi vhodné se nakonec během roku 1997 skutečně ukázalo získání bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře, dosud sloužící
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potřebám armády, jejíž komplex mohl po patřičné rekonstrukci poskytnout jak adekvátní depozitární prostory, tak
prostory pro stálou expozici, proměnné výstavy, edukativní činnosti a všechny další činnosti spojené s prací soudobého muzea umění.
Dne 18. 3. 1998 bylo ČMVU v Praze zapsáno v katastru nemovitostí na LV 10240 jako správce areálu
bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře pověřený Českou republikou, když mu byl celý areál bezúplatně převeden
Ministerstvem obrany ČR smlouvou podepsanou 16. 12. 1997. České muzeum výtvarných umění v Praze tak za
podstatného přispění Ministerstva kultury České republiky získalo perspektivu definitivního řešení uložení a prezentace svých kvalitních sbírek v adekvátních prostorách získaných jako náhrada objektu vráceného v restituci
podle zákona č. 403/1990 sb.
ČMVU v Praze okamžitě během roku 1998 začalo připravovat rekonstrukci tohoto objektu a jeho ideovou náplň s vědomím příslibu financování a v naději na brzké zahájení prací, jejichž dokončení by uzavřelo kapitolu dosavadních provizorií následujících po vrácení zámku Nelahozeves oprávněným osobám. Toto provizorium
ohrožuje vzácné umělecké sbírky a oklešťuje základní funkce muzea ve vztahu k veřejnosti. ČMVU v Praze Připravilo komplexní projekt Centra umění v Kutné Hoře, který v ideovém záměru prošel schválením Ministerstva
kultury ČR a posléze byl ve stavebním řízení schválen i samotný projekt rekonstrukce celého areálu vypracovaný ARN studiem Hradec Králové. Tento projekt počítá s umístěním sbírkových předmětů v depozitářích vybavených soudobými technologiemi zaručujícími uměleckým předmětům optimální klimatické a bezpečnostní podmínky. Prostory pro expozice, jak dlouhodobé tak proměnné, budou rovněž vybaveny tak, aby byla umělecká díla
vždy umístěna v prostředí odpovídajícím soudobým nárokům na ochranu a péči o sbírky. Stejně tak projekt počítá
s potřebným zázemím manipulačních prostorů, prostorů pro restaurování, fotografování, údržbu atd. Rozlehlé
prostory Jezuitské koleje nabízejí velmi dobré možnosti uplatnění moderních technologií pro ochranu sbírkových
předmětů jak ve specializovaných depozitářích, tak ve výstavních prostorách a zároveň umožňují kvalitativně
vyšší formu práce se sbírkami i návštěvníky. Po všech stránkách se tedy ukázala barokní architektura Jezuitské
koleje v Kutné Hoře jako mimořádně vhodná k využití pro polyfunkční Centrum umění Českého muzea výtvarných
umění v Praze.
Definitivní řešení úbytku ploch ČMVU bylo tedy od sklonku roku 1997 vždy spojeno s ideou využití objektu Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Kapacita objektu by byla zcela postačující, pokud by se podařilo
realizovat plán rekonstrukce v plném rozsahu. České muzeum výtvarných umění v Praze by tak konečně umístilo
své vzácné sbírky v prostorách odpovídajících soudobým nárokům na ochranu sbírek a na jejich presentaci. Při
vší snaze nemůže těmto nárokům v dnešním provizoriu trvajícím přes 10 let ČMVU v Praze plně dostát. Pokud by
objekt Jezuitské koleje v Kutné Hoře nebyl rekonstruován, přesto, že s tímto záměrem jej ČMVU obdrželo do
správy již na samém konci roku 1997, bude ČMVU žít nadále v bezvýchodném provizoriu, nehledě na to, že významná architektonická památka v městské památkové rezervaci pod ochranou UNESCO bude nadále chátrat.
První etapa rekonstrukce areálu, financovaná v rámci restitučního programu, tj. z prostředků OSFA,
ve výši 221,634 mil. Kč se týká pouze částečných úprav hlavního objektu bez tzv. severního
příčného křídla a budou jimi získány užitné plochy v následujícím rozsahu :
2

depozitáře
830 m
2
expozice
2 600 m
Projekt využití Jezuitské koleje v Kutné Hoře předpokládá v prostorách hlavního objektu deponovat a
vystavovat následující soubory sbírkových předmětů: české výtvarné umění 20. století (malba, kresba, grafika,
plastika) z majetku ČMVU, tj. soubory, které byly před náhradním uskladněním v depozitáři v Trojanově ulici
v Praze 2 a v Prčici, umístěny a presentovány na zámku v Nelahozevsi. Zároveň tu chce ČMVU představit i
expozici historie koleje v 17. a 18. století a zároveň vyhradit výstavní prostory velkým mezinárodním projektům.
Pokud se podaří uskutečnit původní záměr rekonstrukce a revitalizace areálu Jezuitské koleje v Kutné
Hoře v plném rozsahu můžeme považovat velikost disponibilních ploch v celém areálu za adekvátní náhradu
vydaných objektů v Nelahozevsi.
Nezanedbatelným je i fakt, že dojde k záchraně a kulturnímu využití vynikající barokní architektury,
projektované architektem G. D. Orsim, na jejíž realizaci se pravděpodobně podílel v závěrečné fázi i K. I. Dienzenhofer, v městské památkové rezervaci zapsané v seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
(PhDr. Ivan Neumann, ředitel ČMVU v Praze)
DODATEK:
Zákony 500/1990 Sb., 164/1998 Sb., a 246/2000 Sb.
Peníze na účet státních finančních aktiv – pro MK ČR: 1990 – 324 000 000,1998 – 324 000 000, 2000 – 1, 489 mld.
Programy:

334 070 Náhrada objektů vydaných v restitucích
234 113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
500/1990 Sb Zákon České národní rady o působnosti orgánů české republiky
ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné
právnické nebo fyzické osoby a jeho novely 164/1998 Sb a 246/2000 Sb

Celkové náklady na 1. etapu: 213 733 255 Kč, z toho Středočeský kraj : 16 609 252 Kč
OVS vyhlášena dne 14. dubna 2004, stavba zahájena 1. 10. 2004
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České muzeum výtvarných umění v Praze je od března roku 1998 zapsáno v katastru nemovitostí na LV
10240 jako správce areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře pověřený Českou republikou, když mu byl celý
areál na základě Vládního usnesení bezúplatně převeden Ministerstvem obrany ČR smlouvou podepsanou
16.12.1997. ČMVU v Praze tak za podstatného přispění Ministerstva kultury České republiky získalo perspektivu
definitivního řešení uložení a presentace svých kvalitních sbírek v adekvátních prostorách získaných jako náhrada objektu zámku v Nelahozevsi vráceného oprávněným vlastníkům podle zákona 403/1990 Sb.. ČMVU připravilo obsáhlý ideový záměr rekonstrukce a kompletní revitalizace areálu. Po přijetí tohoto ideového záměru, který
počítá s vytvořením multifunkčního Centra umění byla jeho rekonstrukce zahrnuta do programu 334 070 – Náhrada objektů vydaných v restitucích na základě zákona č. 500/1990 Sb. a jeho novel.
Vzápětí, poté co obdrželo Rozhodnutí o registraci akce, Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na
financování akce, Registrační list projektu (akce je vedena pod číslem 334 070 – 9779) a potvrzené formuláře
ISPROFIN s celkovou sumou 417 500 000 Kč, zpracovalo ČMVU komplexní projekt rekonstrukce a revitalizace
celého areálu. Na počátku roku 2002 jsme obdrželi stavební povolení na tento projekt řešící jak ryze muzejní
potřeby a povinnosti plynoucí pro sbírkotvornou instituci ze zákonných norem (zákon č. 122/2000 Sb.), tak obnovu vzácné architektonické památky a zároveň její zapojení do života města zapsaného v seznamu UNESCO.
Poté jsme požádali správce programu, tj. MK ČR o povolení vyhlášení OVS. Povolení nám nebylo vydáno s tím,
že částka v našem novém ISPROFINu, který jsme obdrželi až po předložení dokončeného projektu 21.3.2002,
činí pouhých 221 634 000 Kč, zatím co náš projekt je projektován na základě dotud vydávaných dokumentů ve
výši 417 500 000 Kč. Tato neočekávaná změna nebyla nikdy zcela uspokojivě správcem programu vyjasněna a
přinesla nám pochopitelně řadu problémů. Podle neoficielních informací došlo k chybě úředníka MK který snad
byl postižen krácením osobního příplatku. Tato událost ovšem měla pro projekt fatální důsledky i přes ujišťování,
že bude nalezen způsob nápravy.
V úzké spolupráci se správcem programu a zřizovatelem jsme se potom rozhodli rozdělit rekonstrukci na
tři etapy a zahájit ji. Po velmi zodpovědném přepracování projektu, což obnášelo další finanční náklady, jsme dne
14. 4. 2004 vyhlásili OVS na rekonstrukci hlavní budovy, bez severního příčného křídla. Tuto první etapu prací
jsme pak zahájili 1. 10. 2004 s tím, že není možné opustit vizi komplexní rekonstrukce areálu, která jedině může
vrátit život této barokní architektuře a mnohostranně ji naplnit soudobým obsahem. Smysluplnost této vize potvrzují dnes probíhající restaurátorské průzkumy a stavební práce
Nejen že vyvstaly některé nutné stavební vícepráce jako odezva na nové poznatky, ale vyvstala i nová
zjištění v oblasti nevyhnutelných, ryze restaurátorských prací, která daleko přesahují původní očekávání.
V průběhu září 2005 nám byla doručena řada Závazných stanovisek Národního památkového ústavu
týkající se závažných zjištění plynoucích ze stavebních prací a průzkumů. Po konzultacích jsme došli k závěru, že
je nutné celý areál rekonstruovat jako jednotný architektonický a urbanistický celek se všemi uměleckohistorickými nálezy i novými proponovanými funkčními vazbami. Jakákoliv provizorní řešení se jeví jako zcela nehospodárná a pro významnou historickou památku ve městě zapsaném na seznamu UNESCO do budoucna ohrožující.
Důkladná analýza situace podtrhuje nezbytnost získat další finanční prostředky a následující etapy rekonstrukce realizovat v co nejtěsnější návaznosti, nejlépe přímo v časové provázanosti, s etapou právě probíhající. Takovýto souběh je zárukou maximálně hospodárného využití přidělených prostředků. Jakékoliv zakonzervování stavby vždy přináší vysoké náklady, stejně jako případné pozdější obnovení prací.
Předpokládané náklady na rekonstrukci severního příčného křídla hlavní budovy, které z finančních
důvodů nebylo zahrnuto do 1. etapy činí cca. 40 mil – 60 mil. Kč. Pro rekonstrukci přilehlých parkových
prostor, v nichž se má nacházet parkoviště, integrované informační centrum a ubytovací kapacita předpokládáme náklady ve výši cca 100 - 150 mil. Kč. Z toho, podle současného stavu poznání si restaurátorské práce vyžádají náklady ve výši cca 50 mil. Kč. Z dokumentů v roce 2001 zmizela rovněž položka neinvestičních
nákladů ve výši 20 000 000 Kč bez nichž ovšem nelze ve zrekonstruovaném areálu instalovat stálou expozici
českého umění 20. století, proponovanou expozici historickou a celý areál vybavit nutným muzejním mobiliářem..
Podle našich informací lze i dnes napravit pochybení pracovníka MK z roku 2001, které způsobilo radikální krácení dotace ještě zhoršené nutným odložením zahájení stavby (nutné rozdělení a přepracování projektu)
a změnou sazby DPH (– 30 000 000 Kč). V programu 334 070 se zřejmě stále nacházejí finanční prostředky,
které by dostatečně pokryly potřeby pro úplné dokončení rekonstrukce podle schválených záměrů a projektů.
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Vstupní analýza, kterou je nutno dále zpřesňovat – ve spolupráci se specializovanou firmou, která by formou
outsourcingu dodala potřebou techniku a řešení funkčnosti IT.
IT infrastruktura
Lokální počítačová síť
Zahrnuje pracovní stanice pro zaměstnance, terminály s připojením na internet i bez něj pro návštěvníky a umělce, routery a servery pro sdílení, zpřístupňování a ochranu dat (databázový, webový, firewall či jiné aplikační
servery). Jelikož jde techniku v tomto ohledu mílovými kroky kupředu je vhodné tuto techniku nakupovat co nejpozději či využít částečně či úplně outsourcing.
Nezbytnou součástí je i počítačové vybavení (operační systém, kancelářský software a speciální programy) především pro zaměstnanecké počítače, počítače pro internetovou kavárnu a pro uživatelské terminály. Důležitou
částí bude i monitorovací systém funkčnosti klíčových serverů, počítačů a softwarového vybavení.
Potřebné vstupy pro detailní analýzu
Bezpečnostní politika
Předpokládané využití sítě (množství dat, uživatelů)
Znalosti a jazyky uživatelů
V současnosti používaný software a hardware
Audiovizuální technika
Rozmanitá technika pro ozvučení místností a prezentaci statického či pohyblivého obrazu od CD přehrávačů,
reproduktorů, zesilovačů, přes DVD přehrávače až po projektory. Konkrétní potřeba vyplyne až po ujasnění koncepcí proměnlivých výstav, videotéky, multifunkčního sálu a účelů jednotlivých místností.
Tato technika jde podobně jako počítačová velmi rychle kupředu, proto její pořizování bude taktické odložit až na
co nejpozději.
Připojení k internetu, telekomunikace
Jelikož výměna dat mezi Centrem, ČMVU a internetem (serverem na páteři internetu) bude klíčová a nepostradatelná je třeba zajistit stabilní a rychlé připojení obou subjektů včetně záloh. Kromě tohoto hlavního připojení je
třeba mít vyhrazenou kapacitu internetové linky pro uživatele knihovního informačního centra, internetové kavárny, obchodů v přízemí, jakož i pro multimediální projekty Centra typu on-line přenos přes internet. Součástí tohoto
okruhu je i zajištění telefonního okruhu s pobočkovou ústřednou.
Potřebné vstupy pro detailní analýzu
Předpokládané vytížení připojení k internetu (pravidelné a nárazové)
Kabeláž lokální počítačové sítě
Propojení počítačového hardware v budově Centra do lokální sítě tak, aby data proudila co nejkratším cestou s
minimálním rizikem zneužití. Páteř této sítě by měla být uzpůsobena pro velké toky dat (on-line přenosy po internetu, přehrávání videa v terminálech apod.). Nutné proto bude použít vhodné a kvalitní kabely a k vyšším rychlostem přizpůsobené aktivní síťové prvky.
Bezpečnostní systém
Zabezpečení exponátů, publikací, majetku a techniky proti fyzickému zcizení či poškození jakož i zabezpečení
dat proti zcizení či poškození a vniknutí do informačních systémů a do lokální počítačové sítě.
Tento okruh je de facto součástí každého okruhu.
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Požadavky nového krajského úřadu v roce 2009 narušující koncepční řešení:
1. nadzemní podlaží od severu
Severní křídlo: Muzejní café, knihkupectví, muzejní obchod, místnost pro „artstart“ – návštěvnické PC programy,
sociální zařízení, hlavní trakt: hlavní vstup s předpolím, osobní výtah, velín, pokladna, šatna, historická expozice,
kanceláře – pracovny, nákladní výtah, střední příčné křídlo: vjezdový objekt, technické zázemí – dílny, sklady,
technologická zařízení atd,.
Představa nového krajského úřadu:
severní křídlo: Fakulta humanitních studií (neexistující) Královské univerzity středních Čech, hlavní trakt:
historickou expozici nahrazuje Fakulta humanitních studií Královské univezity středních Čech
2. nadzemní podlaží
Severní křídlo:začátek expozice sbírek ČMVU, sociální zařízení, Hlavní trakt: mediatéka, pokračování expozice,
sociální zařízení, depozitáře – malba, plastika, sbírky na papíře, badatelna, kancelář depozitáře, odpočinková
místa, výtahy (osobní, nákladní), zázemí úklidu. Střední příčné křídlo: multifunkční sály (letní refektář a přilehlý
menší sál),
Představa nového krajského úřadu:
severní křídlo: Fakulta humanitních studií Královské univerzity středních Čech,
hlavní trakt zůstává ČMVU (1. polovina stálá expozice sbírek, 2. polovina depozitáře) , severní příčné křídlo:
aula KUSČ (?)
3. nadzemní podlaží
Severní křídlo: expozice, sociální zařízení, Hlavní trakt: mediatéka, výtahy (osobní, nákladní), expozice, odpočinková místa, střední příčné křídlo: dva sály proměnných expozic.
Představa nového krajského úřadu:
Vše obsadí Fakulta humanitních studií Královské univerzity středních Čech (mimo dvou výstavních sálů) (?)
1. dvůr
vjezd pro exponáty, zahrádka café, (vydlážděno žulovými kostkami)
Představa nového krajského úřadu:
café v severním křídle nebude, tedy ani jeho zahrádka
2. dvůr
parková úprava s odkrytým torzem objektu na hašení vápna
Horní zahrada
parková úprava – sochařská zahrada, budova s informačním centrem (Středočeský kraj, Centrum umění, město
KH) služebnou městské policie, inspekčními pokoji pro pracovníky muzea, ubytovací kapacita (bývalá jízdárna),
parkoviště (11 autobusů, 45 osobních vozů)
Představa nového krajského úřadu:
ústřední budova zahrady: rektorát Královské univerzity středních Čech,
bývalá jízdárna: studentská kolej Královské univerzity středních Čech
Tzv. bastion
hygienická zařízení, průvodcovská služba, parková úprava, průchozí objekt k chrámu
sv. Barbory. (?)
Z toho plyne, že ČMVU zůstane v Jezuitské koleji pouze depozitář, půl patra na stálou expozici a snad dva
sály proměnných výstav. (!!!)
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Ukazuje se, podle zmínek p. Třeštíka při několika poradách, že neexistující Královská univerzita Středních Čech si nyní nárokuje kromě celého, zatím nerekonstruovaného severního křídla, kde tímto nárokem muzeum přichází o kavárnu s občerstvením, o místnost pro digitální programy pro návštěvníky a dvě podlaží pro stálou
expozici. Ovšem také o prostory určené pro stálou historickou expozici v přízemí vlevo za hlavním vstupem.
Zároveň Královská univerzita středních Čech míní obsadit celé druhé plně expoziční patro, Výstavní prostory
proměnných výstav ve středním příčném křídle snad muzeu ponechá. Podstatné je, že by po této anexi nadále
pro stálou expozici sbírek ČMVU zbyla pouze polovina prvního patra. Ve druhé polovině patra jsou depozitáře
ČMVU.
Tady je třeba zdůraznit, že celý areál usnesením vlády ČR byl ČMVU přidělen jako náhrada za zámek
v Nelahozevsi, který jsme vrátili oprávněným osobám podle zákona 403/1990 Sb. vysloveně pro vybudování
muzea umění, nikoliv pro vybudování jakéhokoliv školského zařízení. Finanční prostředky na rekonstrukci Jezuitské koleje mohly být proto ČMVU přiděleny z programu 334 070 Náhrada objektů vydaných v restitucích, jehož
správcem je MK ČR. Program vznikl na základě zákona 500/1990 Sb., který přesně definoval za jakých podmínek lze přidělit finanční prostředky z OSFA ( Operace státních finančních aktiv ) na rekonstrukce nově získaných
objektů. Na základě tohoto zákona vznikly podobné programy i pro Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví, který řešily problémy školských či zdravotních zařízení. Nepřísluší tedy kulturní instituci řešit věci týkající se
výhradně resortu školství.
Jedním z přísně sledovaných závazných ukazatelů byla při rekonstrukci Jezuitské koleje pro Centrum
umění plocha výstavních prostor. Je nepochybné, že realizací záměrů SK bude tento závazný ukazatel radikálně
porušen, když pomineme fundamentální porušení hlavního důvodu, proč byla budova a dotace na rekonstrukci
ministerstvem kultury vůbec Českému muzeu výtvarných umění v Praze přidělena. Tento masivní zásah do dosavadní struktury budovy a logiky rekonstrukce je nejen zásadně pochybený z hlediska funkčního, ale bude mimořádně nákladný, neboť výstavní prostory bude nutné radikálně přestavět. Pracovny či přednáškové sály mají
zcela jiné nároky než výstavní prostory. Mimo tyto nepochybně vysoké, mnohamilionové náklady vznikající
z nových požadavků neexistující Královské univerzity středních Čech je potřeba počítat s již dlouho známým
nákladem na dokončovací práce v prostoru hlavního vstupu od města a fasádu (cca 40 mil. Kč) a s cca 17 mil.,
již Středočeským krajem přislíbenými v roce 2007, na dokončovací práce v prostoru multifunkčního sálu. (Tady je
nepochybně nutné počítat s autorskými právy prvního restaurátora fresek letního refektáře p. ak.mal. Živného).
Rekonstrukce samotného severního křídla, kterého se dosavadní rekonstrukční práce nedotkly si pak vyžádá cca
60 mil. Kč.
Pokud se Středočeskému kraji zdaří záměr obsadit Jezuitskou kolej neexistující Královskou univerzitou
středních Čech bude to znamenat totální marginalizaci postavení Českého muzea výtvarných umění, které se
stane zcela nezajímavou institucí jak pro uměnímilovné návštěvníky, tak pro partnery, nejen zahraniční, ale i
české. Tedy naprostý opak toho, co předpokládal původní projekt.
P.S. Minulé vedení kraje získalo příslib Ministerstva kultury ČR, že bude dostavba Jezuitské koleje zařazena do
Integrovaného operačního programu (IOP) přesto, že ČMVU není příspěvkovou organizací státu. Dnešní vedení
Odboru kultury SK tvrdí, že poskytnutí této dotace je podmíněno sdružením několika příjemců dotace a také závazkem, že v Jezuitské koleji bude umístěna univerzita. Podle našich informací i podle toho, co je uveřejněno na
stránkách MK ČR se toto tvrzení nezakládá na pravdě! V materiálech MK ČR se uvádí, že příslib dotace z IOP se
týká „dobudování Českého muzea výtvarných umění“. Žádné další podmínky tam nejsou uvedeny!

P.P.S.
Poznámka ke Středočeské turistické a informační službě: byla založena jako akciová společnost z evropských
peněz (ROP). To s sebou nese řadu závazků včetně garance udržitelného rozvoje (pro STIS tedy do r. 2013).
Podle názoru odborníků je přestěhování STISu do Prahy radikálním porušením podmínek ROPu. Lidé z oboru
tvrdí, že takováto centrála nepotřebuje ke své práci centrum Prahy, ale dobré počítačové vybavení, spolupráci
s dobrými grafiky a tiskárnami a dobré, snadno dopravně dostupné skladovací prostory. V sídle ČMVU v Husově
ulici zřejmě míní STIS okupovat, až na jednu výjimku, kanceláře všech pater nárožního domu.
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Dokum ent

STA NO V I SK O ČM V U

30. 1. 2009 / Stanovisko Českého muzea výtvarných umění v Praze ze dne 29. 1. 2009 ve věci záměru Středočeského kraje zrušit jeho činnost v domech v Husově ulici v Praze na Starém Městě
Dne 20. 1. 2009 byl vedení Českého muzea výtvarných umění v Praze předán výsledek jednání Rady
Středočeského kraje ze dne 19. ledna 2009. Nutno hned na úvod uvést skutečnost, že obsah jednání Rady SK
nebyl žádným způsobem s vedením ČMVU v Praze předjednán.
Z jednání Rady SK vyplynulo, že ČMVU v Praze se má z Husovy ulice 19-21 v Praze 1 vystěhovat, a to
v podstatě okamžitě.
České muzeum výtvarných umění v Praze působí v historických budovách v Husově ulici, pro fungování
muzea umění cíleně rekonstruovaných, od roku 1973. Právě tady si muzeum vybudovalo svoji nepřehlédnutelnou
pozici v síti českých muzeí umění a v panoramatu pražského i celostátního kulturního dění.
Budovy v Husově ulici by měly podle předloženého záměru Rady SK sloužit k propagaci Středočeského
kraje pod hlavičkou nově vznikající příspěvkové organizace (jde nyní zatím o a. s. sídlící v Říčanech a informační
centrum, které již bylo vybudováno ve vstupním prostoru výstavních síní v Husově ulici). Celý objekt by následně
měl sloužit – podle přiloženého materiálu „Další rozvoj a úkoly Středočeské turistické a informační služby“ – například k: „vytvoření (pokud takový už není) gurmánského průvodce krajem“, „propagaci „zajímavých míst kraje –
golfová hřiště, místa souvislých tras pro kolečkové brusle, běžky, lázně, centra pěší turistiky, agroturistiky, koně,
vodáctví…“, jedním z cílů je též „posilovat názor, že Středočeský kraj pomáhá propagovat kraj…“.Těmito „aktivitami“ budou tyto významné, renomované historické prostory, rekonstruované původně a jednoznačně pro muzejní
účely, kterým také již pětatřicet let slouží, degradovány.
Ohrazujeme se proti tomuto direktivnímu mocenskému jednání. Ohrazujeme se proti jednání hejtmana
Davida Ratha, který bez znalosti problematiky předložil tento „likvidační“ materiál k projednání radě. Ohrazujeme
se proti nekompetentnímu vedení resortu kultury ze strany Krajského úřadu i radního pro kulturu. Ohrazujeme se
rovněž proti jednání krajských úředníků, kteří si už na půdě muzea sjednávají schůzky, obhlížejí kanceláře a
povýšeně se dotazují pracovníků muzea, „zda už mají sbaleno“. Lze jen udiveně spekulovat nad tím, co opravdu
vede k tak naléhavému tlaku na násilné ukončení aktivit renomovaného muzea v těchto prostorách.
SK jako jeden z hlavních argumentů pro stěhování uvedl stísněné prostory ČMVU v Husově ulici. Ty jsou
dány necitlivým zásahem právě ze strany SK, který sem před časem umístil infocentrum, a to přímo do středu
objektu. Tím snížil rozlohu výstavních prostor a kritizovanou stísněnost prostor ČMVU přímo cíleně vytvořil.
Dalším argumentem SK je, že rekonstrukce areálu Centrum umění v Kutné Hoře, které připravuje ČMVU
v prostorách Jezuitské koleje, je již dokončena. Podle původní koncepce ČMVU v Praze je Centrum umění budováno jako nedílná součást muzea a dvoudomá instituce s hlavním sídlem v Praze v Husově ulici. Projekt Centra
umění v Kutné Hoře, za jehož promyšlenou koncepcí stojíme, nepředpokládá přesun všech pracovníků ČMVU do
Kutné Hory. Pro takovou situaci ani nejsou prostory projektovány a v současné době ani vybaveny.
Naše vyjádření k výstupu z jednání Rady SK nechť tedy není chápáno jako pokus o obstrukci, ale jako
konstruktivní snaha o objasnění společensky významné komplexnosti práce a aktivit muzea umění, které by nepochybně byly tímto náhlým přesunem zcela destruovány. Způsob jednání ze strany Středočeského kraje jasně
svědčí o fatální neznalosti fungování a integrovaného postavení veřejné sbírkotvorné instituce a také o krátkozrakém nepochopení následujících vážných dopadů na kulturní infrastrukturu nejen Středočeského kraje. Proto se
ostře ohrazujeme proti tomuto nepromyšlenému a zcela pochybnému záměru.

Dokum ent

DR U H É ST A NO VI S KO Č M VU

1. 2. 2009 / Odpověď vedení ČMVU na obsah tiskového sdělení „Stanovisko vedení Středočeského kraje k prohlášení ČMVU“ ze dne 30. 1. 2009
Ve výše uvedeném tiskovém sdělení reagovalo vedení Středočeského kraje prostřednictvím tiskové
mluvčí Berill Maschekové na důrazné námitky Českého muzea výtvarných umění (dále ČMVU) proti záměru
Středočeského kraje (dále SK) zcela odstěhovat ČMVU do Jezuitské koleje v Kutné Hoře a do uvolněných prostor
v Husově ulici v Praze nastěhovat STIS, a. s. (Středočeskou turistickou a informační službu).
Vzhledem k tomu, že sdělení Středočeského kraje obsahuje řadu nepřesností a výroky, které značně
zkreslují představu veřejnosti o současném jednání mezi ČMVU a SK o zmíněném záměru, vedení ČMVU nyní
cítí za svou povinnost okamžitě a důkladně odpovědět na tvrzení SK, zveřejněná dne 30. 1. 2009. Nutno zároveň
uvést skutečnost, že trvalé odmítání SK chápat ČMVU jako komplexní sbírkotvornou instituci, kterou nelze takřka
ze dne na den „eradikovat“ z jejího dlouholetého místa (doslova i obrazně) v české kultuře, představuje fatální

49

MUZEUM, UMĚNÍ & SPOLEČNOST 2009/1

překážku v pokračujícím jednání, ba přímo hlavní zdroj unáhleného a nepromyšleného realizačního harmonogramu, na který SK nyní direktivně naléhá.
Na úvod tiskového sdělení SK prohlašuje, že provedl „řadu kontrol“. Tyto „kontroly“, ve skutečnosti neformální a vedení ČMVU pouze krátce předem ohlášené dvě návštěvy zástupců SK a STIS, a. s., v prostorách
ČMVU, neměly programový charakter, který SK termínem „řada kontrol“ naznačuje. Proto závěry, které SK uvádí
jako výstup těchto „kontrol“, nemohou být v žádném případě považovány za objektivní či systémově podložené.
Pokud z těchto „kontrol“ vznikly písemné zápisy, vedení ČMVU je neobdrželo. Jako zvláště poškozující pro profesionální postavení ČMVU může například být vnímán neuvážený výrok SK, že „kontrolou prostor v Husově ulici
vedení Krajského úřadu zjistilo, že zde působí několik desítek zaměstnanců, kteří se zde starají o vcelku rozsahem minimální výstavní prostory“. Jako by úkoly muzea plynoucí ze zřizovací listiny a zákona 122/2000 Sb. spočívaly jen ve starosti o výstavní síně! Nutno pro věcnou představu podotknout, že tato „kontrola“ byla provedena
dne 14. 1. 2009. Kulturní odbor SK jako odpovědný orgán musel vědět, že ve stejný den mělo vedení ČMVU za
úkol doprovázet radního pro kulturu a turistický ruch SK MVDr. Václava Beneše Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.
Tím bylo znemožněno přímé jednání mezi vedením ČMVU a zástupci SK a STIS, a. s., a vyznělo v neprospěch
ČMVU. Zda šlo o organizační „nedopatření“, či o úmysl ze strany SK, lze jen spekulovat. Závěry prohlídky a následné argumentace SK jsou proto jasně zkreslující.
Kdyby měl SK zájem o souvislejší (tj. objektivnější) sledování aktivit ČMVU, mohl si např. všimnout, že
hojně navštěvovaná výstava „Tvrdohlaví po 20 letech“, konaná v prostorách ČMVU od října do listopadu minulého
roku, měla bohatě koncipovaný doprovodný program. Na několika akcích (např. autorské představení Petra Nikla
dne 8. 11. 2008) bylo tolik zájemců, že se doslova nešlo vtěsnat do výstavního prostoru.
Dávat počet zaměstnanců ČMVU (jde celkem o 33 přepočtených pracovníků všech složek; ohrazujeme
se proti mlhavému konstatování SK, že je jich „několik desítek“) do přímé souvislosti s velikostí výstavních prostor
(které jsou právě zmenšené o Středočeské informační centrum, z jednostranného rozhodnutí Středočeského
kraje zabudované v roce 2007 do vstupní síně ČMVU na úkor zmíněných výstavních prostor) je hrubě účelové;
svědčí pouze o neznalosti fungování instituce tohoto typu.
Řečeno jasně: oproti tomu, co sdělení SK mylně naznačuje, zde zdaleka nejde pouze o personál zajišťující chod proměnných výstav v prostorách ČMVU. Tyto výstavy (z nichž každá vzniká na základě úzké spolupráce
jednotlivých úseků ČMVU: kurátoři, registr, technické, hospodářské, mediální, grafické a lektorské oddělení)
představují jen jakousi viditelnější „špičku ledovce“ programových aktivit našeho muzea. ČMVU v Praze podle
rozpočtových možností buduje sbírku moderního a současného umění, kterou průběžně badatelsky i digitálně
zpracovává a zveřejňuje (vedle pravidelného zapůjčování děl na české i mezinárodní výstavy) v rámci sbírkových
výstav. Zajišťuje ochranu těchto sbírek, čítajících 1808 obrazů, 2839 grafik, 1882 kreseb a 541 soch a plastik, jak
v aktivní rovině restaurátorské péče, tak v „pasivní“ rovině jejich příkladného ukládání v nově vzniklých depozitářích v Jezuitské koleji v Kutné Hoře. Celá tato komplexnost je v uvažování těch, kteří si přejí neprodlený odsun
ČMVU z Prahy, zcela opomíjena.
Ve svém tiskovém sdělení Středočeský kraj klade vedení našeho muzea vinu za domnělé nedostatky
v provozu domů ČMVU v Husově ulici. Nešetří agresivním obviněním typu „Současné využití prostor působilo při
kontrole téměř mrtvým dojmem, což vedení kraje považuje za další selhání managementu muzea.“ Místo partnerské diskuse o společné strategii rozvoje budovy jako „portálu“ středočeské kultury si SK zvolil cestu okamžitého
odstranění instituce, která zde kontinuálně působí od roku 1973, dosud bez jakýchkoli podobných zásahů – ani za
normalizace, ani za nově nastolených demokratických společenských podmínek 90. let. Kritika, kterou SK sype
na hlavu ČMVU, budiž pochopena jako uznání vlastní neschopnosti jednat v duchu konstruktivního oboustranného konsensu.
Zásadní při argumentaci tiskového sdělení SK je jeho představa, že výstavy budou nadále realizovány
v prostorách i po odsunu muzea. S tím je spojena sugerovaná myšlenka, že se po odsunu ČMVU nepřeruší kontinuita ani kvalita výstavní dramaturgie. Dopady na povahu i úroveň výstavního programu budou naopak zásadní
a neodvratné. Během let, kdy ČMVU ve svém současném kurátorském složení realizuje výstavy, se v prostorách
v Husově ulici uskutečnila řada významných mezinárodních projektů (např. Henry Moore, Německá expresionistická grafika, Emil Nolde, Joseph Beuys, Allen Jones, Tadeusz Kantor) spolu s výstavami, kde se objevila práce
středočeských autorů, a to buď v rámci společných prezentací (Stanislav Diviš, Aleš Veselý, Karel Pauzer, Hana
Purkrábková, Theodor Pištěk, Michal Cihlář, Veronika Richterová), nebo monografických výstav (Aleš Hnízdil,
Michal Šarše, Luděk Filipský, Jiří Seifert, Jaroslav Řehna, Jiří Kačer). Existuje reálná obava, že soustředění pouze na středočeskou výtvarnou kulturu slíbené v koncepčním záměru STIS, a.s., povede de facto k jeho „ghettoizaci“ ve vytrženém regionálním kontextu – přesný opak letitého úsilí ČMVU o přirozené integrování nejkvalitnějšího středočeského umění do národních i mezinárodních souvislostí.
Přímo šokující je tvrzení tiskového sdělení Středočeské kraje, že to, že Jezuitská kolej ještě nefunguje
jako výstavní centrum ČMVU, vyplývá z neschopnosti vedení ČMVU. Tvrdí se tu, že „Jako hrubou chybu poškozující Středočeský kraj vnímáme, že zde galerie není již alespoň v částečném provozu, což hodnotíme jako selhání vedení muzea.“ Tato odsuzující slova jsou především v přímém rozporu s vyjádřením hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha, který na tiskové konferenci konané v Jezuitské koleji v Kutné Hoře dne 29. 12. 2008
kvůli zveřejnění záměru založit Středočeskou univerzitu naopak práci ředitele ČMVU Ivana Neumanna jednoznačně chválil. Před velkým počtem přítomných novinářů hejtman Rath plně uznal Neumannovou schopnost za
velmi nelehkých okolností dovést tak velkou rekonstrukci ke zdárnému závěrečnému stadiu. Než uvedeme věcné
důvody, proč Jezuitská kolej není ještě přístupná divákům, je zapotřebí zeptat se, co je vlastně myšleno slovy
„galerie není (...) v částečném provozu“. Od léta minulého roku stěhovalo ČMVU své sbírky z provizorních lokací
do nově vybavených depozitářů v Jezuitské koleji. Toto stěhování trvalo několik měsíců a představovalo velmi
náročný úkol pro všechny zúčastněné pracovníky ČMVU. Depozitáře jsou nyní plně funkční. Jsou odborníky prá-
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vem považovány za příkladné. Pro provoz muzea umění má právě tento kvalitní způsob ukládání sbírek v jeho
péči fundamentální význam. Proto se zásadně ohrazujeme proti nepravdivému výroku ze strany SK o tom, že
Jezuitská kolej „není (...) v částečném provozu“. Nepopiratelnou skutečností je, že nejdříve musí fungovat depozitář, pak teprve smějí být učiněny další kroky k vybavení a zprovoznění expozic přístupných veřejnosti.
To, že Jezuitská kolej ještě nebyla otevřena jako Centrum umění, má jednoznačně své příčiny mimo půdu ČMVU. Hlavní důvod spočívá v neuvolnění peněz, které Ministerstvo kultury České republiky slíbilo Českému
muzeu výtvarných umění v Praze na dokončení náročných rekonstrukčních prací. Přes tyto složité a protahující
se problémy je naopak ke cti vedení ČMVU, že Jezuitská kolej nyní stojí před finální fází vybavení expozičních
prostor. Po deseti letech soustavné práce na tomto projektu evropského dosahu považuje vedení ČMVU tvrzení
SK (prostřednictvím Berill Maschekové), že jde o „selhání“, za nehorázné pošpinění jeho profesní pověsti.
Středočeský kraj hodlá odsun Českého muzea výtvarných umění z Prahy uskutečnit co nejrychleji a bez
možnosti adekvátní oponentury. V duchu pragmatické samozřejmosti zdůrazňuje „interní“ povahu tohoto kroku,
čímž prakticky vylučuje možnost širší veřejné diskuse. Nutno přitom brát na vědomí, že České muzeum výtvarných umění v Praze není pouze podřízeným příspěvkovým orgánem Středočeského kraje, ale kulturní institucí,
jejíž trvalé společenské poslání, profesní zásady a zákonem ukotvené povinnosti daleko přesahují momentální
rámec „aktuálního“ politického rozhodování. Vykázáním Českého muzea výtvarných umění z jeho logického
ústředního místa v Praze (kde ostatně vedení Středočeského kraje také přirozeně sídlí) dojde nejen k totálnímu
rozbití personální i koncepční kontinuity naší instituce, ale také k podstatnému snížení jeho potenciálu být oním
mezinárodním kulturním „magnetem“, na kterém SK tolik záleží.
Nejde tu jen o faktickou personální likvidaci, která by z přikázaného odsunu ČMVU z Prahy vyplynula.
Jde především o další pokus (v notoricky známých dějinách české diskontinuity) podřídit kulturu „aktuálním“ politickým zájmům. Proto my, pracovníci Českého muzea výtvarných umění v Praze, nebráníme sami sebe tolik jako
bráníme etické i společenské zásady, ve kterých je zakotven samotný smysl naší práce.

Dokum ent

ST A N OV I SK O ET IC K É KOM I SE R A D Y GAL E R IÍ ČR

Určeno zastupitelům Středočeského kraje, novinářům a kulturní veřejnosti
STANOVISKO K PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI JEDNÁNÍ PRACOVNÍKŮ ZŘIZOVATELE ČMVU
– STŘEDOČESKÉHO KRAJE – V POSLEDNÍCH DNECH
Východiska
 Významnou součástí profesionality vztahů mezi zřizovateli a muzei je etika. Výše profesionality má
zásadní vliv na kvalitu služeb poskytovaných veřejnosti. Rovněž ovlivňuje image Krajského úřadu u vzdělané
části veřejnosti, která již v ČR není zanedbatelná.
 Kvalitu jednání u rozvinutých subjektů charakterizují profesní kodexy. Pohledem na webovou prezentaci Středočeského kraje bylo zjištěno, že tento subjekt s profesním kodexem nepracuje. Vzhledem k tomu, že
profesní sdružení RG ČR má zcela komplexně zpracovaný profesní kodex, který obsahuje také externí sféry
muzeí, tedy veřejnost a zřizovatele, je možné se v navržených závěrech velmi kvalitně opírat o něj.
 Pokud je instituce, příp. manažer dostatečně silný, jedná ohleduplně a toleruje odborné diskuse. Pokud je slabý, nediskutuje, jedná z pozice síly.
Profesionalita a etika při řešeních urychlujících zprovoznění nové budovy ČMVU v Kutné Hoře
Profesionalita a etika v dané situaci jednoznačně vyžadují včasné přizvání zástupců ČMVU na většinu
zásadních jednání zřizovatele, dotýkající se záměrů s jejich dosavadními historickými objekty v Husově ulici,
hodnocení ČMVU i jeho ředitele. To nebylo učiněno, čímž byla pracovníky STČ krajského úřadu zásadně porušena etika, a tak významně snížena profesionalita práce. Krajské radě nikdo nemůže vzít právo na jakékoli
zákonné rozhodnutí, které by učinila po jednání s odborníky z ČMVU. Proto je nezbytné hodnotit bránění včasnému a dostatečnému toku informací před rozhodnutím jako závažné porušení demokratických mechanismů
fungujících při správě majetku kraje a zajišťování služeb veřejnosti. Neprofesionalitu prozrazuje i časová a
obsahová zbrklost řešení problému, který nehrozil rizikem – nebezpečím z prodlení. Je také známo, že schopnému managementu města či kraje nemůže dělat problém vstřícný, psychologicky pozitivně vedený rozhovor, byť
by jeho obsahem měl být nepříjemný příkaz. Absence takové komunikace je zásadním selháním managementu
STČ kraje.
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Závěrem
 V prostoru aktivit STČ kraje tvoří muzea a turistika vzájemně závislé jevy, které dobrý hospodář nemůže nechat ve vztahu vzájemné konkurence. Novější pohled na turistický průmysl vážně upozorňuje na jeho
planou, úpadkovou část, která uměle produkuje zisk nabídkou plochých, byť silných zážitků, za nimiž se cestuje
na zbytečně velkou vzdálenost, ač jsou ve stejné míře a kvalitě k dispozici turistům v jejich domácím prostředí.
Jednu z mála smysluplných alternativ takové úpadkové turistice tvoří ta muzea, jež zaměstnávají odborníky,
kteří jsou schopni nabídnout turistovi hlubší poznání země, do níž z velké dálky přicestoval.
 Evidentně lukrativní objekty v Husově ulici je třeba využít v co nejvyšší míře pro přímou nabídku
veřejnosti, kdy lze při dostatečné profesionalitě (vzájemné nenásilné spolupráci managementu turistické agentury
a muzea) a citlivosti skloubit i obsahově silné výstavy se sousedstvím komerčních turistických informací. Stěhovat
však do těchto domů provozní kanceláře turistické agentury z Říčan je nezodpovědným hospodařením
s veřejným majetkem. Profesionálně schopný zřizovatel by spíše měl nabídnout pracovníkům ČMVU jiné pracovny v centru Prahy a navrhnout ještě větší využití prostor pro umělecké expozice. Jednou z forem řešení by mohly
být právě nabídkové malé expozice, ukazující, co vše by turista po příjezdu do Centra umění v Kutné Hoře mohl
vidět.
 Nízká manažerská kvalifikace zástupců STČ kraje také prozrazuje, že nevědí nic o získávání a působení vědců zabývajících se uměním a společností v rámci českého i evropského pracovního trhu. Je všeobecně známo, že je velmi těžké získat kvalifikovaného, natož uznávaného specialistu pro práci mimo krajská města
(často i jen mimo Prahu a Brno) a udržet jej déle v pracovním poměru. Podstatný je i fakt, že k udržení kvality
práce a rozvoji těchto odborníků jsou nezbytné možnosti osobních kontaktů typu, jež umožňuje kulturní prostředí
velkých měst, jinak tito lidé běžně (s výjimkou mimořádně aktivních a odolných osobností) buď zaostávají, nebo
malé město opouštějí. Proto je nezbytné, aby odborné pracoviště ČMVU sídlilo v Praze. Tak, jak je povinností
managementu muzea vytvořit pro své odborné pracovníky podmínky, respektující výše popsanou realitu, tak je
profesní povinností zřizovatele k tomu dislokačně napomoci.
 Zkušenost s výběrem ředitelů muzeí umění s jinou kvalifikací než historik umění je v ČR zatím minimální (nejen v samotné sféře muzejnictví, ale také u spec. agentur), a proto takový výběr nelze kvalitně provést
zrychleně ani zjednodušeně. Nezbytně se nemůže obejít bez vícekolového, velmi poctivě demokraticky otevřeného jednání.
 Dále je nezbytné pracovníkům turistické agentury připomenout, že jimi zvažovaná obchodní komodita turistického průmyslu, definovaná jako „tvorba současných středočeských umělců“, má na soudobém trhu
tak mizivou konkurenceschopnost, že je zcela naivní o ní ekonomicky jakkoliv uvažovat. Síla mezinárodní konkurence a z ní vyplývajících ekonomických faktorů je velká a je zcela naivní a nezodpovědné se k ní stavět projektem prezentace soudobého středočeského umění, když je známo, že i nejlepší čeští umělci nezbytně odcházející
ze všech svých rodných krajů do Prahy, mají problém v rámci turistického ruchu skutečně veřejnost zaujmout.
Doporučení
 Pokud má zřizovatel ČMVU skutečný zájem na kvalitním řešení problematiky, může své záměry
konzultovat s odbornými sdruženími: International Council of Museums, Asociace muzeí a galerií ČR nebo Rada
galerií ČR.
 Z hlediska profesních a etických kvalit jako jedno z mála řešení přichází v úvahu omluva STČ kraje
odvolanému statutárnímu zástupci ČMVU a zorganizování kulatého stolu. Pokud by se zástupci kraje obávali
otevřené demokratické výměny názorů, je třeba podtrhnout, že tato nemůže v žádném případě nijak ohrozit
kvalitu práce v oblasti vzdělávání – turistika.Vyloučením diskuse je naopak kvalita práce ohrožena, což neujde
pozornosti veřejnosti ani schopnějších novinářů. I zde je možná konzultace s Etickým fórem ČR. V každém případě je pak nezbytné PhDr. I. Neumannovi poděkovat za velmi kvalitní dokončení mimořádně náročné rekonstrukce
objekt jezuitské koleje a kvalitní přípravu koncepce expozic i činnosti.
 Pokud by se zástupci STČ kraje obávali, že vstřícný krok směrem k ČMVU sníží volební preference
zde vládnoucí strany, pak vychází z mylného předpokladu, že většina voličů neumí přemýšlet, nemá cit pro hodnoty a je natolik pasivní, že je jí vše kromě podvojného účetnictví jedno. Podstatná část Středočechů společně
s místně zúčastněnými Pražany nejsou „venkovští prosťáčkové“ sledující jen frekvenci svého zastávkového autobusu ani jednostranně zištní „tržní hrabalové“, avšak patří k podstatně schopnějším sociálním skupinám.
 Je také nezbytné, aby STČ kraj a jeho úřad v rámci civilizované konvence zpracovali, následně po
otevřené a poctivé diskusi s odborníky z oblasti etiky a profesionály ze svých zřizovaných institucí, profesní etický kodex, pojímající všechny aktuální relace a zřídili pro odvolávání se příslušnou etickou komisi.
 Plánované založení STČ univerzity pak vyžaduje spíše než peníze, respekt k hodnotám profesionality i civilizované etiky a vzájemné porozumění všech částí vzdělaných i vzdělání podporujících vrstev v kraji.
V Praze dne 6. února 2009
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Dokum ent

R EA K CE U M ĚL EC K OH IS TO RI CK É S P OL E ČN O S T I

4.2.2009 / dopis UHS hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi a radnímu pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch MVDr. Václavu Benešovi
Vážení pánové,
Dne 2. února 2009 byl bez udání důvodu odvolán ze své funkce dlouholetý ředitel Českého muzea výtvarných umění PhDr.Ivan Neumann. Je nám známo, že odvolání předcházel konflikt celého vedení ČMVU se
Středočeským krajem jako zřizovatelem ve věci nově upravovaných prostor v bývalé Jezuitské koleji v Kutné
Hoře a s tím souvisejícího plánu na úplné vystěhování muzea z jeho tradičních prostor v Husově ulici v centru
Prahy.
Respektujeme právo zřizovatele na odvolávání a jmenování vedoucích pracovníků jím řízených institucí.
Protože ale sledujeme celý případ již delší dobu, zcela zřetelně vidíme, že důvodem odvolání PhDr. Ivana Neumanna nejsou otázky jeho odborné a profesionální kompetence, nýbrž čistě mocenské praktiky, jejichž neskrývaným cílem je zajistit do budoucna maximálně finančně efektivní využívání lukrativních prostor v Husově ul., bez
ohledu na efekty kulturní a vzdělávací. Právě v tomto směru vás jako organizace hájící zájmy oboru dějiny umění
a jeho pracovníků vyzýváme, abyste jako zřizovatel ČMVU revidovali svůj postup, který nelze považovat za zodpovědnou aktivitu zřizovatele velké kulturní instituce, jejíž dosavadní význam je bezpochyby nadregionální.
Zodpovědná péče o kulturní dědictví i aktuální uměleckou tvorbu a o jejich účinné zpřístupňování co
možná nejširšímu spektru publika nutně vyžadují soustavnou, a především koncepční řídící práci. Taková podpora regionální kultury, jaká odpovídá standardům a potřebám členské země Evropské unie, vyžaduje poučené, a
nikoli pouze jednostranně instrumentální jednání. Otázce role regionálních muzeí a galerií v podmínkách České
republiky se např. ve svém aktuálním projektu věnuje Rada galerií ČR. Výpověď daná zkušenému řediteli, která
ale není zároveň součástí koncepčního celkového řešení, je pravým opakem takové práce a představuje pouze
mocensky arogantní, zkratovité řešení nejasností v budoucím směřování a provozu uměleckého muzea. Jako
profesní organizace historiků umění vám můžeme nabídnout pomoc našich mnoha zkušených a respektovaných
členů při skutečně zodpovědném a odborném řešení budoucnosti Českého muzea výtvarných umění.
Protože se naše výzva týká tématu právem zajímajícího širší veřejnost, předáváme tento dopis i médiím
a informujeme o něm představitele dalších uměleckohistorických institucí.
S pozdravem,
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc, Předsedkyně Uměleckohistorické společnost, Brno, 3. února 2009

Dopi s D r . Pa vla Pet ří ka

J E PI C E B Y N EM ĚL Y MA NI P ULO V AT Ž EL V AM I

Kauza vystěhovávání Českého muzea výtvarných umění z Husovy ulice se zdá být jen dalším příkladem
řádění politických slonů v uměleckém porcelánu. To ovšem v lepším případě, neboť tato kauza vzbuzuje daleko
vážnější podezření. A je na vedení Středočeského kraje (VSK) aby je vyvrátilo. Uměnímilovná i odborná veřejnost
od něj očekává objasnění skutečných důvodů této drastické operace, neboť ty, které uvádí VSK nejsou věrohodné. Kdyby totiž hejtmanovi a radě Středočeského kraje šlo skutečně jen o to co tvrdí – tj.: získat prostory pro STIS
a.s., (Středočeskou turistickou a informační službu), mohli celou věc vyřešit velice jednoduše – rovnou ji nastěhovat do volných prostorů objektu v Husovce. Tyto jsou pro účely STIS nejen dostatečně velké, ale nepopiratelně i
nejatraktivnější. Jedná se totiž o rohový prosklený parter na „zlatém kříži “- křižovatce Karlovy a Husovy ulice,
který měla spolu s kancelářemi v patře pronajaty jako výstavní prostory mimo jiné i Středoevropská galerie a
nakladatelství, posledním nájemníkem pak byl Mucha Shop, pobočka Muzea Alfonse Muchy, které před časem
vypršela nájemní smlouva.
OTÁZKY NA VEDENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE:
1/ Jak je možné, že VSK hodlá do tohoto objektu nastěhovat STIS, když tato byla založena
z grantu regionálních operačních programů EU a z tohoto titulu sídlí v Říčanech? Jinými slovy do Prahy by se
stěhovat neměla, neboť by tím porušila grantové regule EU. (Bývalý ředitel STIS se mj. neoficiálně vyjádřil, že
tato služba žádné kanceláře v Praze ani nepotřebuje, že jí postačí jedna výloha ve středu města, vše ostatní lze
vyřídit na dálku počítačem).
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2/ Proč vedení VSK nikdy ani slůvkem nezmínilo možnost využít pro potřeby STIS právě této turisticky
nejatraktivnější výlohy v Praze?
3/ Proč nebyla s nikým uzavřena nová nájemní smlouva na uvolněné prostory ? Dokud nebude vedení
Středočeského kraje schopno veřejnosti uspokojivě odpovědět na výše položené otázky, zůstane v podezření, že
se jedná:
A) o přání samotného panovníka, který se shlédl v čepičářích, matrjoškách a dalších tretkách natolik, že
chce dát svoji Královskou cestu do správy ruskojazyčných mafií celou, tedy včetně ČMVU (a jak známo o královském verdiktu se nediskutuje).
B) máme co do činění s další verzí veřejnosti dobře známého scénáře, kterým si úředníci obvykle přivydělávají prodejem veřejného majetku.
Dr. Pavel Petřík, v Praze dne 6. 2. 2009
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Dopi s PhD r . A. B rab co v é

ST AN O VI S KO K S I TUA CI V Č M VU

Na současnou situaci vzniklou kolem Českého muzea výtvarného umění a jeho vystěhování z Prahy do
nově zrekonstruovaných prostor Jezuitské koleje v Kutné Hoře bych ráda reagovala z pozice členky autorského
týmu, sestaveného CMS/LORD Culture Consulting pro zpracování Koncepce muzeí a galerií Středočeského kraje
a z pozice konzultantky v oblasti managementu kulturně historického dědictví.
Středočeský kraj považuje „podporu kultury a péče o kulturní dědictví za účinný nástroj k posílení hodnoty a atraktivity území kraje a za instrument významně přispívající k vytvoření nové středočeské identity. Cílem
Středočeského kraje je jednak efektivně přispívat k zachování a obnově kulturních památek kraje, jednak zlepšovat a upevňovat vztah občanů ke kulturnímu dědictví a i přispívat k efektivní propagaci a šetrnému využití kulturního dědictví Středočeského kraje“ (viz webové stránky kraje).
V této souvislosti bych ráda upozornila na to, že z hlediska výkladu evropské kulturní politiky představuje
výše zmíněné rozhodnutí nesystémový krok, který je zcela v rozporu s literou kulturního evropanství. Představuje
navíc i jistou nekompetenci v oblasti managementu kultury a kulturního dědictví a odkazuje prohlášení kraje na
jeho webových stránkách do oblasti proklamativní nástěnky, která není naplňována kontinuální politickou podporou a závazkem k již přijatým předchozím systémovým krokům.
Rozvoj kultury, která v řadě západoevropských zemí generuje větší DPH a počet pracovních míst než
například zemědělství, je Evropskou unií ne náhodně považován za jednu z jejích priorit a oblastí podpory. Je
zároveň jakousi vizitkou jednotlivých zemí a jejich schopnosti zaujmout v současném světě své nezastupitelné
místo. Kulturní politika regionů a měst v tomto procesu hraje stěžejní roli.
Zkušenost řady regionů (např. německé Porúří) nebo měst (např. Liverpool), které čelily nutnosti revitalizace a zatraktivnění území pro turistický ruch dokazuje, že kultura se stala motorem jejich rozvoje a současné
prosperity. V rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury v roce 2010 budou v Porúří postavena nebo
zásadním způsobem rekonstruována čtyři muzea umění. Nejrozsáhlejší síť muzeí ve městě, vyjma Londýna,
přispěla k tomu, že Liverpool získal národní nominaci na Evropské město kultury v roce 2008. Jsou známa konkrétní data, která prokazují zisk, jenž tyto a mnohé podobné koncepty generují v oblasti kulturního turismu – a
který převyšuje vložené náklady.
Středočeský kraj je svou lokací v bezprostřední blízkosti hlavního města ve značné míře ohrožen nebezpečím, že se stane jakousi vnitřní periférií. Velkorysé rozhodnutí kraje rekonstruovat Jezuitskou kolej v Kutné
Hoře pro účely moderního muzea umění a efektivita vynaložených investic jsou současným rozhodnutím velmi
vážně ohroženy. Pro provoz nově vzniklého muzea umění a jeho začlenění do evropských kulturních struktur a
turismu jsou kontinuita původního managementu, který celou koncepci připravoval a jeho efektivní fungování
zcela klíčovými podmínkami. Mimoto, umístění hlavní budovy muzea v hlavním městě je nutnou podmínkou a
strategickou výhodou pro motivaci turistů k návštěvě odlehlejší a dopravně ne zcela příhodné Kutné Hory.
V tomto smyslu je samotná současná instituce muzea tím nejvýznamnějším informačním centrem, které by mělo
vyvíjet do budoucna smysluplné koncepce k zajištění jeho návštěvnosti a rozvoji jeho činnosti.
Zmizení ČMVU z kulturní mapy Prahy, zejména z její pozice na hlavní turistické trase městem, představuje ztrátu i pro kulturní život a turismus v hlavním městě, která by neměla být lhostejná ani koncepčnímu uvažování pražské radnice. V současných souřadnicích evropské kulturní politiky je město hodnoceno nejen charakterem a nabídkou svých kulturních institucí, ale i prokazatelnou schopností veřejné správy spolupracovat na městské, regionální a státní úrovni. A není bez zajímavosti, že v tomto ohledu města jako maďarská Pesc nebo rumunské Sibiu vydávají nebezpečné signály, že se Česká republika blíží limitně k těm zaostalejším oblastem,
které se v budoucnu mohou pyšnit množstvím svých golfových hřišť, ztrátových sportovních megapodniků a krajinou zdevastovanou necitlivými stavebními zásahy. A jejíž zaostalá a nesystémově spravovaná kulturní infrastruktura i dědictví odklání poučené a kulturně zmlsané evropské kulturní turisty na zcela jiné, zajímavější trasy.
Závěrem je třeba ještě podotknout, že invence a schopnost vrcholných kulturních manažerů úspěšně realizovat velké kulturní projekty, jakým bezesporu byla revitalizace Jezuitské koleje v Kutné Hoře, je běžně
v západním světě spíše oslavována a je předmětem zaslouženého veřejného uznání.
Praha 9. 2. 2009, PhDr. Alexandra Brabcová, konzultantka v oblasti managamentu kulturně historického dědictví

55

MUZEUM, UMĚNÍ & SPOLEČNOST 2009/1

Dokum ent

N EŠ ŤA ST N Ě L U KR ATI V NÍ MÍ STO

Skutečným důvodem likvidace ČMVU je samozřejmě lukrativní místo.
Galerie působí z vnějšku skromně, ale kromě výstavních síní a úžasného historického sklepa je v ní i řada kanceláří, dílny, parkovací místa, hostinské pokoje, depozitář. Že by toto vše sloužilo pouze k propagaci Středočeského kraje a k pořádání výstav umělců okresního formátu, nechce se mi věřit.
Bylo ovšem jen otázkou času, kdy neukojené zraky nových středočeských kulturních gigantů spočinou
na nebohé galerii. V chudé a pusté galerijní Praze přtom České museum výtvarných umění doslova září – stačí
se podívat na stručný přehled výstav.
Ředitel Sekera nastavil v devadesátých letech vysoko laťku a jeho následovník Neumann ji udržel.
Dnes je likvidována jedna z tak zoufale potřebných kulturních institucí, a to pouze proto, že stojí na nešťastně lukrativním místě, osamělém ostrůvku v moři skleněného kýče a matrjošek; deklarované likvidační důvody jsou samozřejmě zástupné a navíc nicotné. Vsadím se, že za rok budeme žasnout. A velmi se obávám, co vše
nás možná čeká po příštích volbách.
Praha, 5. 2. 2009, Martin Štumpf, bývalý náměstek Středočeské galerie (dnes ČMVU)

Otev ř ený do p is m íst o p ř e d sed y R G

K O DV O LÁN Í Ř ED IT EL E ČM VU P HD R. N E UM AN N A

Vážený pane hejtmane,
dovoluji si k odvolání ředitele Českého muzea výtvarných umění PhDr. Ivana Neumanna ze dne 2. února
t. r. učinit několik poznámek.
Je mi známo, že dle zákona o obcích na to má zřizovatel (rada kraje) právo a že ani nemusí uvádět důvody odvolání. Tento krok - z pohledu zákona legitimní - se však v kontextu celkové znalosti fungování instituce
řízené dr. Neumannem jeví jako nepochopitelný. Vždyť právě za jeho vedení, během posledních téměř deseti let,
získalo muzeum nepřehlédnutelnou pozici nejen mezi galeriemi v Praze, ale i v celostátním měřítku. Vzhledem k
úctyhodné řadě jedinečných výstavních projektů na špičkové úrovni dnes galerie patří k respektovaným institucím
i za hranicemi naší republiky. Především díky osobnosti jejího ředitele byly připraveny a rozpracovány imponující
projekty nejen pro budovu v Husově ulici, ale i velkorysé (některé mezinárodní) výstavní koncepty pro nově rekonstruované objekty Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Lze předpokládat, že s odchodem této osobnosti zanikne
podstatná většina těchto příprav a důsledky přerušené spolupráce s potenciálními partnery i v zahraničí budou
přinejmenším trapné, ne-li skandální. Proto nechápu Vaši argumentaci poukazem na „interní“ povahu personálního řešení.
Další Vámi v médiích uváděné důvody ohledně „liknavosti“ přesunu instituce do Kutné Hory jsou vysloveně absurdní, vždyť soudný člověk, jenž si přečte datum rozhodnutí krajské rady o přesunu muzea (19. 1.),
srovná si ho s termínem realizace tohoto záměru (1. 4.) a s datem odvolání ředitele (2. 2.), pochopí, že je tu něco
v nepořádku. Tato absurdita je ještě výraznější při znalosti faktu, že dr. Neumann byl iniciátorem myšlenky využít
kutnohorskou kolej ke galerijním účelům a po celu dobu byl středobodem realizace tohoto konceptu. Takže slyším-li Vaši výčitku v médiích, že se rekonstrukce neúměrně protahovala, jsem zděšen povahou argumentace, v
níž se příčiny problémů spojených s tak náročným projektem (objektivní - především financování) překrucují a
obracejí proti samotnému nositeli tohoto záměru.
Vážený pane hejtmane, i sebelépe míněný nápad může mít pro kulturní organizaci fatální a nevratné důsledky, nemá-li oporu v odborném zázemí. Instituce, jakou je České muzeum výtvarných umění, se nebuduje
lehce. Mnohdy trvá řadu let, než za velkého úsilí získá takovou prestiž a renomé, které má. Mnohem snadněji a
velmi rychle lze tuto pozici ztratit a byla by škoda nejen pro Středočeský kraj, ale pro celou českou kulturu, aby se
neuváženými rozhodnutími politických orgánů tímto směrem vydala.
S pozdravem
Mgr. Jan Samec, místopředseda Rady galerií ČR, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, 4. února 2009
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Dokum ent

A RG UM E NT Y P R OTI Z R U ŠE NÍ Č M VU V PR AZ E

Úvod do situace
ČMVU (bývalá Středočeská galerie) patří mezi významná česká specializovaná muzea se zaměřením na
výtvarné umění. Vedle svého tradičního sídla v Husově ulici, kde byly historické domy zrekonstruovány pro potřeby této galerie již počátkem 70.let 20.století, galerie vždy působila na dalších místech v kraji i v Praze.
Po ztrátě reprezentačních prostor pro stálé expozice a nově dobudovaných depozitářů na zámku
v Nelahozevsi, který Středočeská galerie vrátila restituentům, a programové proměně v České muzeum výtvarných umění, provozovalo muzeum díky iniciativě svého vedení stálé expozice a velmi úspěšný výstavní program
v domě U Černé matky Boží. Po převodu ČMVU z ministerstva kultury zpět nově vzniklému Středočeskému kraji
v roce 2001 a ztrátě domu U Černé matky Boží, který získala Národní galerie, začalo ČMVU z mimořádných
státních prostředků rekonstruovat Jezuitskou kolej v Kutné Hoře, kterou získalo jako náhradu za vrácený zámek v
Nelahozevsi v roce 1998. Koncept Centra umění, který kraj akceptoval, vyšel z ideje polyfunkčního centra a předpokládal v Kutné Hoře prostory pro stálé expozice, výstavy moderního a současného umění, doplňkové kulturní
programy, rozsáhlou spolupráci s ostatními kulturními institucemi v kraji i mimo něj, ale hlavně zázemí pro uložení
svých uměleckých sbírek podle nejnovějších světových standardů, jak je prezentuje mezinárodní rada muzeí
ICOM. V Praze pak měla pokračovat odborně vědecká práce muzea a výstavní činnost, která by se doplňovala
s výstavní činností v Kutné Hoře.
Jak se však v současnosti ukazuje je ČMVU za tyto své dlouhodobé a systematické odborné aktivity a
záchranu architektonických památek trestáno naprosto nekoncepčními zásahy ze strany kraje, který neakceptuje
muzeum ani jako odborného garanta správy a interpretace svých sbírkových fondů ani jako svého partnera,
s nímž je třeba koncepční změny v dostatečném předstihu projednat. Kraj se chová jako gubernátor, který sám
vše ví nejlépe a může porušovat i vlastní koncepce a strategie. Jak dokládá rozhodnutí Rady Středočeského
kraje z 19.1.2009, která uložila přemístění ČMVU do dubna roku 2009 a sama tak porušila krajskou muzejní rozvojovou strategii, která jako jeden z prioritních bodu řízení muzeí v kraji hlásá „zavedení principů dlouhodobého
strategického plánování do praxe všech kulturních organizací Středočeského kraje“. Rada místo „postupného
odstraňování nejvýraznějších deficitů a posilování kapacity muzeí“ nastoupila opačný trend a vytváří silně nestabilní prostředí pro muzejní práci.
Podívejme se nyní na některé důsledky tohoto rozhodnutí a pokusme se shrnout problémy:
Kulturně - historické
Přerušení téměř padesátileté činnosti ČMVU v jeho tradiční kulturní destinaci v Praze je újmou jak pro
milovníky umění v Praze, tak pro zahraniční návštěvníky pohybující se na Královské cestě, ale i pro Středočeský
kraj, neboť ten ČMVU jako profesionálně vedená instituce s intenzivní regionální, meziregionální i zahraniční
spoluprací propagovala na vyšší úrovni než je stánek s propagačními materiály. Bohužel tuto funkci odborné
instituce nedokázal kraj zhodnotit ve svůj prospěch, ocenit ani náležitě podporovat. Muzeum tak přijde o svou
dlouholetou značku, protože jeho sídlo bylo vždy spojováno s metropolí, stejně jako sídlo kraje.
Odborné
Problémy v odborné oblasti plynou zvláště z bezprecedentního časového rozvrhu schválené změny, neboť neakceptují dlouhodobost muzejní práce a potřebu i několikaleté přípravy složitějších výstavních i sbírkových
projektů. Dlouhodobě budou nejvíce ohroženy slibně se rozvíjející zahraniční projekty a spolupráce, protože pro
řadu partnerů bylo ČMVU zajímavé právě pro své sídlo v Praze. Ohrožena je i vlastní odborná práce muzea,
neboť v Kutné Hoře, navzdory tvrzení krajských představitelů, nejsou připraveny podmínky pro všechny odborné
činnosti, které musí sbírkotvorné muzeum ze zákona vykonávat, a hrozí rozpad kolektivu specializovaných odborných pracovníků (viz následující odstavec).
Rozhodnutí Rady činí ČMVU nevěrohodným i ve spolupráci s ostatními muzei a galeriemi v České republice, neboť úplně pomíjí právní důsledky změny sídla pro tuto spolupráci a ohrožuje již přislíbené zápůjčky ze
sbírek muzea.
Personální obsazení
Obsazování muzejních míst příslušnými specialisty a vytvoření fungujícího pracovního týmu není při
současném tabulkovém odměňování zaměstnanců vůbec jednoduché. ČMVU mělo částečnou výhodu právě
v místě svého sídla, kdy nepříliš vysoká finanční ohodnocení, často hluboko pod celostátním průměrem, vyvažovala dostupnost odborných zdrojů a kapacit mimo mateřskou instituci. Dlouhodobá snaha vedení muzea vybudovat perspektivní omlazený tým na patřičné odborné úrovni však rozhodnutím kraje bere za své, neboť podstatná
část zaměstnanců zvažuje odchod z muzea. Důvodem je vedle řady dehonestujících výroků krajských představitelů na jejich adresy náročnost každodenního dojíždění z Prahy do Kutné Hory, neboť mají rodiny a malé děti a je
to pro ně časově i finančně neúnosné. Je s podivem, že si právě sociálnědemokratické vedení kraje, které se
prezentuje řadou populistických výroků, vůbec nezjistilo sociálně pracovní dopady svého unáhleného rozhodnutí,
ani se nepokusilo nabídnout zaměstnancům takové podmínky, které by jim částečně kompenzovaly náročnost
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spojenou s dojížděním nebo s placením podnájmu v Kutné Hoře. ČMVU takto přichází o své odborné renomé, ale
ohrožena je i řádná správa sbírek, neboť nebude komu předat informace, rozběhnuté projekty i péči o vlastní
sbírkové předměty.
Právní důsledky
Změna sídla znamená kompletní změnu v registraci muzea, vydání nových zřizovacích listin, vyměnění
všech muzejních tiskopisů, přepracování všech dlouhodobých smluv, opravu označení sbírkových předmětů či
změnu registrace IČO, na MK ČR. Z hlediska sbírek bude muset ČMVU dlouhodobě uzavřít své depozitáře a
zrušit všechny přislíbené zápůjčky, případně již zapůjčené předměty stáhnout, do doby než bude právní status
muzea v souladu se změnou nařízenou krajem, což nemusí být otázkou týdnů, ale měsíců.
Ekonomické důsledky
Přesun ČMVU do Kutné Hory si vyžádá dodatečné náklady na dovybavení prostor a zajištění těch interních muzejních činností, s nimiž koncepce Centra umění nepočítala, ale které měly své zázemí v Praze. Vybudování dodatečných kancelářských prostor však půjde na úkor prostoru, který měl být otevřený veřejnosti. Zvýší se i
náklady na projekty pořádané muzeem v rámci kraje (přesun z centra kraje na jeho východní okraj prodraží cestování nezbytné k pravidelné činnosti), na badatelskou a odbornou činnost pracovníků muzea, na budování knihovního fondu muzea, neboť jeho knihovna je vedle sbírkových fondů, také registrována na MK ČR.
Žádná z těchto otázek však nebyla zohledněna v rozpočtu muzea na rok 2009, přestože minimálně odbor kultury a památkové péče musel na plánech přesunu ČMVU intenzivně pracovat a toto vše napovídá o připravovaném útlumu ČMVU. Pokud se vedení kraje domnívá, že mezinárodní i republikové projekty v oblasti výtvarného umění se dají udělat tzv. na koleně bez dostatečného finančního zajištění, mělo by si nechat udělat
finanční analýzu významných kulturních center na západ od našich hranic. Za argumentační ránu pod pás také
lze považovat tvrzení, že v důsledku selhání managementu ČMVU dosud není veřejnosti otevřena Jezuitská kolej
v Kutné Hoře, neboť to byl právě krajský úřad, který neuvolnil včas nezbytné finance na dokončení a otevření
expozic.
Partnerské organizace ČMVU by také mohly požadovat finanční kompenzace za nedodržení již uzavřených smluvních vztahů a ztráty, které je v důsledku toho postihnou.
Závěrem
Lékaři patřili v minulosti k významným mecenášům umění. Kroky hejtmana MUDr. Davida Ratha a sociálnědemokratické Rady Středočeského kraje však vzbuzují spíše obavy z likvidace jednoho z nejvýznamnějších
českých muzeí výtvarného umění, neboť argumenty, kterými připravovanou změnu obhajují jsou více než nedůvěryhodné. Nejen že pro tak závažné rozhodnutí chybí podklady v analýze všech důsledků tohoto kroku, ale kraj
dosud nemá ani zpracovánu novou rozvojovou koncepci pro krajská muzea, nevyhodnotil výsledky naplňování
předchozí koncepce, nezformuloval základní teze své kulturní politiky, o to dychtivěji a rychleji zabírá a ruší.
Obavy vzbuzují i nedávné výroky hejtmana o vybudování Středočeské univerzity právě v prostorách Jezuitské koleje v Kutné Hoře, v nichž se sídlem muzea nepočítal. Také koncept Středočeské turistické a informační
služby (STIS), která by měla obsadit domy v Husově ulic, i necitlivé architektonické a funkčně nelogické řešení
současného informačního centra Středočeského kraje, které již v Praze funguje a komplikuje vstup do výstavních
sálů muzea, vzbuzuje pochyby, zda nedojde k ještě výraznějšímu znehodnocení významné architektonické památky či dokonce k jejímu pozdějšímu prodeji, neboť pro informační centrum její historická prostorová dispozice
příliš vhodná není.
Činnost každé kulturní instituce lze vždy zlepšovat a ČMVU není výjimkou, řešením jeho programových
a organizačních nedostatků však není nahrazení fungující a zavedené instituce, která kraj reprezentovala na
úrovni západních kulturních tradic, kulturně turistickým panoptikem, k němuž koncept STIS směřuje. Muzejní
práci nelze dobře dělat bez dlouhodobé perspektivy a garance ze strany zřizovatele, slibně připravenou proměnu
ČMVU v kulturní instituci pro 21. století, však kraj svým rozhodnutím právě popřel, aniž by předložil alespoň obdobný rozvojový kulturní koncept. Ukazuje se, že čtyřleté volební období a radikální proměny ve vedení krajů
koncepční práci českých muzeí příliš nesvědčí.
Dagmar Jelínková, historička umění, v Praze dne 4. 2. 2009

Vy stoupen í st ř ed o č esk éh o o b čan a n a z ased ání za stupite lů

P A N E HE JTM AN E!

Dámy a pánové, vážení zastupitelé, krajská rado, pane hejtmane!
Dovolte mi, abych se na Vás obrátil ve věci, kterou považuji za naprosto zásadní. Před krátkou dobou rozhodla na hejtmanův popud krajská rada neuváženě, zbrkle a zcela nekompetentně o okamžitém a urychleném vystěhování Českého muzea výtvarných umění a uvolněné budovy v Husově ulici obsadit turistickou agenturou. Ředitel muzea PhDr. Ivan Neumann, který se zdráhal vyplnit tento nesmyslný příkaz, nabourávající dlouhodobou, a
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podotýkám několikrát schválenou koncepci, a to způsobem již zcela nevratným a ohrožujícím existenci sbírek i
jednotlivých exponátů, byl z hodiny na hodinu s okamžitou platností odvolán, aniž s ním kdokoli diskutoval o jeho
důvodech. Tento nedemokratický, samoděržavný akt byl posléze korunován instalací Mgr. Třeštíka, ochotného
bez mrknutí oka splnit i ten nejnesmyslnější příkaz krajské věrchušky. Nechci tu nijak zdůrazňovat, že jeho jmenování bylo v rozporu nejen s dobrými mravy (což zřejmě krajské radě nic neříká), ale i se zákonem o střetu zájmů (to by už něco říkat mělo); o tom a o celé situaci již psali v mnoha prohlášeních, peticích a novinových článcích lidé vhodnější a zasvěcenější nežli já (naposledy dr. Bartlová v Literárních novinách či šifra -kla- v Lidových
novinách).
O čem bych se však chtěl zmínit, je až podezřelá rychlost, s jakou měl být tento absurdní záměr proveden.
Rád bych věřil, že se rada rozhodovala na základě ne zcela korektních informací a podkladů, připravených jim ne
zcela korektními úředníky (tomu by mohl nasvědčovat i fakt, že celá věc byla již nastartována za panování
hejtmana Bendla, který však po rozhovoru s dr. Neumannem a po vyslechnutí jeho argumentů od celé věci upustil). V opačném případě se nemohu zbavit dojmu, že zájmy úzce ekonomického a merkantilního charakteru dostaly přednost před zájmy kulturními a celospolečenskými (jak to jde dohromady s tak halasně deklarovanou podporou kultury z úst pana předsedy Paroubka), a že za celou záležitostí se skrývají jasně korupční cíle.
Chci však věřit, že hybatelem událostí nejsou žádné machinace ani zlá vůle, ale jen a pouze kulturní analfabetismus a infantilita hejtmana a členů krajské rady (o tom koneckonců svědčí i umístění Masarykova portrétu od
Vladimíra Zubova v hejtmanově kanceláři – to, že ten člověk maže barevné substance na textilní podložku ještě
neznamená, že je malíř a že jeho výtvor je možno nazvat obrazem. Spíše to napovídá, že si dr. Rath chce zavázat jeho manželku poslankyni Zubovou). Koneckonců radním pro kulturu je MVDr. Beneš, kterého trochu znám z
Příbrami, kde se o kulturu staral šest let. Hodný člověk, ale kultuře a umění zvláště nerozumí ani za mák. Tím
spíše by radní, ale i hejtman a rada jako celek měli sami vyhledávat dialog s odborníky (nejen na kulturu, ale
samozřejmě ve všech oblastech) a v konzultacích s nimi hledat optimální konsenzuální řešení. Protože právě toto
je demokracie.
Bohužel, na této věci je nejsmutnější to, že se celá pohybuje na hraně zákona a někdy i tak trochu za ní, a že
pan hejtman MUDr. Rath tak nejen v této kauze, ale i kupř. v poplatkové aféře a dalších případech veřejnosti dává
najevo, že zákon, to je jen taková anekdota, že ho není nutno dodržovat, když se nám nelíbí, ale že ho lze prostě
ignorovat nebo obejít. A to je ne celé věci to nejsmutnější.
Akad. mal. Ivan Bukovský

59

MUZEUM, UMĚNÍ & SPOLEČNOST 2009/1

60

MUZEUM, UMĚNÍ & SPOLEČNOST 2009/1

Rea kce tis ku

V R ATK É ŽI DL E

Pro zdejší kunsthistoriky je to důkaz kulturní apokalypsy. Tak děsivé to ve skutečnosti není, nicméně neklidná by
výtvarná scéna být měla: šéfům a šéfkám státních a krajských muzeí a galerií náhle skončila letitá doba hájení v
podobě neomezených mandátů a pod všemi se začínají houpat židle. Nápad ministra kultury Václava Jehličky
odvolat všechny ředitele, kteří ve funkci působí déle než šest let, ještě vyvolal poměrně pozitivní odezvu, týká se
totiž i Milana Knížáka, jemuž většina lidí na scéně nemůže přijít na jméno. Úplné zděšení ale mezi nimi vzbuzuje
momentální aktivita hejtmanů a hejtmanek, kteří jdou v Jehličkových stopách, ovšem mnohem radikálnějším způsobem.
Jan H. Vitvar, Respekt

Rea kce tis ku

CH C E T O Š IR OK OU PLATF O RM U

Fraška na brífinku
Jan Třeštík udělal školáckou chybu: neuvědomil si, před koho si sedá. Před výkvětem zdejší zasloužilé
kunsthistorie neměl devětadvacetiletý vystudovaný právník dávat na odiv svůj dobře padnoucí oblek, elegantní
bílý apple položený na stole a termíny typu „mimořádný brífink“, „koordinovat otázky na široké platformě“ či „klíčové úkoly“. Tisková konference Českého muzea výtvarného umění (ČMVU) nedaleko Karlova mostu, do jehož čela
byl nedávno Třeštík přechodně dosazen, by se jinak nemusela záhy zvrhnout ve frašku.
A v ní není komu fandit: na jedné straně stojí zpovykaný manažer, který si neuvědomuje, že instituci
zvyklou na socialistický rytmus práce nepromění k lepšímu jen kouzlem lesku svých elegantních brýlí; a na druhé
zástup harcovníků galerií, kteří pozvánku na tiskovku nechápou jako možnost vyslechnout si Třeštíkův názor, ale
jako šanci vykřičet před třemi čtyřmi novináři svůj vztek nad tím, že mají čím dál menší prostor mluvit do podoby
kultury dotované veřejnými zdroji.
Třeštíka dosadili do funkce úředníci rázného středočeského hejtmana Davida Ratha. Vybrali si ho jako člověka,
který měl v muzeu uklidnit situaci po únorovém vyhazovu Ivana Neumanna, jenž instituci vedl deset let. Měl
urychlit stěhování ČMVU do nových prostor v někdejší jezuitské koleji v Kutné Hoře, zatraktivnit jeho výstavní
program a přesvědčit odborníky, že v dosavadním pražském sídle vedle sebe může fungovat galerie i propagační
stánek turistického ruchu ve středních Čechách, který sem chce Rath přemístit. Jenže Třeštíkovi se to nedaří.
„Děláte si z nás srandu,“ křičí po pár minutách brunátní kunsthistorici ve věku jeho rodičů či prarodičů, pověřený
ředitel se začíná zaplétat do vlastních frází a na jeho pobídku „pojďme věc vyhodnotit bez emocí“ reaguje dav
označující se jako „odborná veřejnost“ zvednutím ze židlí a demonstrativním odchodem ze sálu.
Minulé pondělí bylo vůbec divoké. Před muzeem se po tiskové konferenci šíří zvěsti, že chce kraj instituci svěřit do rukou kutnohorského malíře celebrit a zákulisní postavy poslední volby českého prezidenta Vladimíra
Zubova. Že Třeštík vyrostlý v prostředí komerčních galerií typu U Křížovníků má zájem především na tom, aby
měl ze změn v muzeu osobní profit. A do toho přichází zpráva, která na oheň kolektivní paranoie, do níž obavy
kunsthistoriků přecházejí, přidává další polínko: Plzeňským krajem byl s okamžitou platností odvolán šéf uznávané Galerie Klatovy/Klenová Marcel Fišer.
„Na základě celé řady nepřímých důkazů považuji odvolání za politickou revanš – jsem členem ODS a v
krajské kampani jsem vyjádřením podpořil bývalého radního Martina Baxu ze stejné strany, což mi nemůže být
odpuštěno,“ tvrdí Fišer, jemuž zlomil vaz úřad sociálnědemokratické hejtmanky Milady Emmerové. Na chod
ČMVU pod Neumannem mohou být různé názory, muzeum za něj skutečně nefungovalo jako pružná, atraktivní
instituce, jež by využívala svou polohu v centru Prahy a dělala všechno pro to, aby o sobě dala řádně vědět.
Ovšem u Fišerova odvolání je to jiná káva.
Za osm let, co vede klatovskou Galerii U Bílého jednorožce a nedalekou síň na zámku Klenová, proměnil
západočeskou provinční galerii v respektovanou instituci, do níž se vyplatí jezdit. Jen loni tu proběhly výstavy, na
jaké by se ČMVU nezmohlo za několik let: retrospektiva Jiřího Kovandy, přehled grafického díla Zdeňka Sýkory, kolektivní výstava mapující fenomén houby v aktuálním umění, společný projekt Michala Pěchoučka a jeho
přátel nebo výstava Ladi Gažiové. Špičkové progresivní akce, na které si v Česku troufne málokdo.
Navíc Fišer v Klatovech vymyslel každoroční mezinárodní soutěž pro studenty výtvarných akademií ze čtrnácti
zemí s názvem Start Point, rekonstruoval galerijní budovy, v podzámčí začal budovat depozitáře a pro budoucí
stálou expozici získal objekt starého mlýna v Horažďovicích. Podle kraje však nekomunikuje s radními a nápad
rekonstruovat zdevastovaný mlýn v zátopovém území je hazard, na který nejsou peníze. Více důvodů Emmerová,
respektive její radní pro kulturu Václav Koubík, neuvádějí.
Zatímco dění v krajích připomíná tanec oranžového slona v porcelánu, plány Jehličkova ministerstva
jsou chvályhodné.Fišer trvá na tom, že hlavním problémem pro kraj je jeho členství v konkurenční straně. „Jestli
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se přihlásím do výběrového řízení, budu zvažovat do poslední chvíle. Že by mě vzali po pár týdnech zpátky, je
nepravděpodobné, a navíc by to ovzduší kolem galerie moc neprospělo,“ přemýšlí Fišer. Podle něj by jeho budoucnost v galerii měla smysl ve chvíli, kdyby konkurz vyhrál jeden ze dvou nynějších kurátorů, kteří by spolehlivě
pokračovali ve společném díle. Tedy Edith Jeřábková nebo Pavel Vančát.
Živý inventář
Zatímco dění v krajích připomíná tanec oranžového slona v porcelánu, plány Jehličkova ministerstva
jsou chvályhodné. Vždyť valná část ředitelů a ředitelek už ve svých úřadech přežila pět šest ministrů kultury, ti
nejvytrvalejší pamatují ještě prvního porevolučního ministra Milana Uhdeho a pohled na jejich profesní životopisy
vypadá, že jsou jednou z položek galerijního inventáře.
To platí třeba pro Helenu Koenigsmarkovou. V Uměleckoprůmyslovém museu pracuje neuvěřitelných
osmatřicet let, hned od dokončení studia dějin umění, osmnáct let stojí v jeho čele. Postarala se o vybudování
nové stále expozice v pražské budově naproti Rudolfinu, připravila plány na postavení depozitáře ve Stodůlkách,
které by se snad měly realizovat v příští dekádě. Jenže ani výčet všech výborných výstav, na nichž se podílela,
nezakryje fakt, že šéfovat jedné instituci téměř dvacet let není normální. Nepotřebovalo by „umprum“ novou energii? Nějaký svěží a inspirativní pohled na svou budoucnost? Opravdu tu není nikdo lepší? To vše může ukázat
výběrové řízení, které bude ministerstvo konečně v institucích typu Uměleckoprůmyslového musea pořádat v
šestiletých intervalech.
Ještě o rok déle má za sebou v ředitelském křesle Pavel Zatloukal. Moravský fenomén, který k olomouckému Muzeu umění patří stejně neodmyslitelně jako destilující chemik k orloji na tamní radnici. Zatloukal je
ze všech ředitelů, jichž se Jehličkovo nařízení týká, ovšem jediný, kdo by snad měl mít v konkurzu jakési „předkupní právo“.
Knížákovo memento
Cesta olomouckého muzea, která následovala po Zatloukalově nástupu, se dá popsat pěti slovy: z nuly
až na vrchol. Ze síně s nijakou pověstí vybudoval instituci, která v poslední době pořádala přehlídky zdejšího art
brut, středoevropského expresionismu nebo aktuálně modlitebních knížek z českého a moravského venkova. Ale
hlavně: byla to především Zatloukalova zásluha, že se v Olomouci z vyhořelého děkanství stalo první Arcidiecézní muzeum u nás a že se díky stovkám milionů korun z evropských dotací snad zanedlouho začne v sousedství
muzea stavět Středoevropské fórum – muzeum konfrontující díla umělců z obou stran železné opony druhé půle
dvacátého století.
Zatloukalův i Fišerův příklad ukazuje, že pokud má člověk dostatečně elánu, ambicí a hlavně odvahy,
může být pro instituci prospěšný i několik funkčních období za sebou. K tomu by měli úředníci a odborníci, kteří
teď budou mít konkurzy na starosti, přihlédnout. A ministerstvo a kraje by zase neměly zapomenout, že když už
přistoupily k takovému kroku, jenž je na zdejší poměry razantní a kunsthistorikům zvedá nebezpečně tlak, musejí
výsledky konkurzů respektovat.
Stačí si totiž vzpomenout, za jakých podmínek přišel do Národní galerie před deseti lety Milan Knížák: ve
výběrovém řízení odborné komise skončil na třetím až čtvrtém místě, přesto ho úředníci Pavla Dostála označili
za vítěze. A snad až na Knížáka všichni dobře vědí, že se tento přístup galerii nevyplatil.
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Dlouholetý ředitel Českého muzea výtvarných umění PhDr. Ivan Neumann převzal v květnu 2009 na zasedání
předsednictva Rady galerií České republiky ocenění za mimořádně kvalitní přípravu Centra umění v Kutné Hoře.
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