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Východiska kurátorů pro koncepci projektu 

ujasnění tématu: zátiší 
 

záměrné omezení počtu výtvarných děl  
na 2 obrazy: Jan I. van Kessel, Zátiší 

s citronem, 1655; Jan Mikulka, Zátiší s 
limetkami II, 2007 

 
způsob instalace v prostoru galerie: 

rozprostřená interpretace výtvarného díla 
 

vytvoření aktivní zóny a intervencí v 
prostoru stálé expozice muzea 

 
realizace evaluačního výzkumu 

 
katalog výstavy 

 
způsob propagace 

 



Instalace výstavy Pokus o maximální přiblížení  
KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší 

1. místnost zahrnovala: 
zvětšené reprodukce obrazu 

(barevná a černobílá);  
audio komentář 

 
cíle instalace:  

seznámení se s návodem, jak 
vnímat výstavu;  

aktivace prekonceptů návštěvníka 
při prvním setkání s dílem;  

důkladnější studium detailů;  
návod na pozorování díla 



Barevná reprodukce obrazu s výstavními texty 



Černobílá reprodukce obrazu v popředí s audio kiosky 



Instalace výstavy Pokus o maximální přiblížení  
KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší 

2. místnost zahrnovala: 
multimediální aplikaci Slovní mrak 

programování a nová média:  
Pavel Karafiát | Lunchmeat, Jiří 

Vaculík 
 

cíle instalace: 
kreativní poznávání výtvarného díla 

(expresivní interpretace);  
mentální aktivace návštěvníka 

(vyjádření prvotního postoje k dílu) 



Multimediální aplikace Slovní mrak: pohled na nahrávací kabinu 



Multimediální aplikace Slovní mrak: pohled na interaktivní projekci 



Instalace výstavy Pokus o maximální přiblížení  
KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší 

3. místnost zahrnovala 
odbornou interpretaci obrazu  

Jana I. van Kessela Zátiší s citronem 
text: Hana Lamatová  

grafická úprava: Petr Šmalec 
 

cíle instalace:  
interpretace vedena srovnávací  

a obsahově interpretační metodou; 
eventualita hlubšího poznání a revize 

dosavadních poznatků návštěvníků 



Vizuálně atraktivně zpracovaná odborná interpretace díla 



Instalace výstavy Pokus o maximální přiblížení  
KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší 

4. místnost zahrnovala 
instalaci obrazů: Jana I. van Kessela  

Zátiší s citronem;  
Jana Mikulky Zátiší s limetkami II 

 
cíle instalace:  

setkání s originály;  
rozšíření interpretačního rámce 

obrazu starého mistra o další témata: 
trvající zájem o žánr zátiší, technika 

malby, způsob vnímání realit 
zprostředkovaných výtvarnými díly aj. 



Závěrečná instalace obou originálních maleb 



Jan I. van Kessel, Zátiší s citronem, 1655, Arcibiskupství olomoucké,  
inv. č. KE 3171, O 96 

 



Jan Mikulka, Zátiší s limetkami II, 2007, soukromá sbírka,  
zapůjčil Nadační fond CE 

 



Aktivní zóna k výstavě Zátiší skoro jedním tahem! 

prostor aktivní zóny se skládal ze 2 částí: 
 

edukačního klipu Zátiší kam se podíváš 
s tématem historického vývoje žánru  

zátiší a jeho druhů 
autor scénáře: Marek Šobáň 

autorka animace: Pavla Baštanová 
 

interaktivní instalace 
jako prostředku pro vyřešení výtvarné 
úlohy vyplývající ze zhlédnutého klipu 

autorka koncepce: Hana Lamatová 
 

vzdělávací cíle:  
teoretické seznámení s žánrem zátiší, 

výtvarná tvorba (stylizace vizuálně 
obrazného vyjádření, akční přístup 

k tvorbě vizuálně obrazného vyjádření) 



Pohled do aktivní zóny Zátiší skoro jedním tahem! v prvním patře muzea 



Screenshot animovaného edukačního klipu Zátiší kam se podíváš, 
jenž byl doplněný stopou pro sluchově postižené 



Intervence ve stálé expozici AMO:  
kontextuální zóny 

prostorová instalace umístěná v Kočárovně 
inspirovaná fotografickým zátiším Jaromíra Funkeho  

Kompozice – Sklo a koule  
(Zátiší s míčkem) z roku 1923, doplněná 

časosběrným dokumentem 
video: Kamil Zajíček 

 
cíle instalace: záznam měnící se vizuální podoby 

předmětů vlivem kolísání denního světla; vyzdvižení 
estetické a technické kvality výchozí fotografie 

 
instalace živé kytice v prostoru kaple sv. Barbory 

inspirovaná malbou zátiší Josefa Lauera doplněná 
časosběrným dokumentem 

video: Kamil Zajíček 
 

cíle instalace: zpřítomnění zátiší druhu „vanitas“; 
kontemplace návštěvníka nad pomíjivostí a 

smyslem života 



Screenshot časosběrného dokumentu doplňující prostorovou 
instalaci v Kočárovně muzea 



Screenshot časosběrného dokumentu s čerstvou a seschlou kyticí doplňující 
instalaci totožné živé kytice v kapli sv. Barbory 



Prezentace evaluačního výzkumu 

design a cíl evaluačního výzkumu:  
ověření způsobu vnímání výstavy; 

výzkum byl koncipovaný jako smíšený;  
nástrojem pro sběr dat se stal dotazník; 

kvantitativní otázky byly pojednány 
numerizací;  

četnost vyjádřených názorů se 
prezentovala prostřednictvím tabulek; 

kvalitativní otázky se zaznamenávaly 
jako krátké textové výpovědi 

respondentů 
 

Charakteristika výzkumného vzorku: 
skupiny seniorů, studentů, 
individuálních návštěvníků 

 
celkový počet respondentů: 169 



Screenshot interaktivního prostředí multimediální aplikace Slovní mrak 



Screenshot interaktivního prostředí multimediální aplikace Slovní mrak 



Závěrečné vyhodnocení projektu vycházející  
z analýzy evaluačního výzkumu 

analýza výzkumného šetření potvrdila 
předpoklady kurátorů výstavy 

 
multimediální aplikaci 

využilo: 35% seniorů, 76% studentů,  
68% individuálních návštěvníků (IN); 

hlubší uspokojení z kreativní práce jejím 
prostřednictvím pocítilo: 72% seniorů,  

73% studentů, 80% IN 
 

intepretaci díla prostřednictvím textu 
uvítalo: 87% seniorů, 80% IN, 73% studentů; 

kompletní text výkladu přečetlo: 65% seniorů; 
jen části studovalo: 78% studentů, 79% IN 

 
další podobně pojatou výstavu by chtělo: 

94% studentů, 93% IN, 81% seniorů 



ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PODOBU KATALOGU VÝSTAVY 
(klikněte na ikonu) 
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