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M I R O S L AV  K L E B A N
Východoslovenská galéria

Pozície expozície 
v 21. storočí



Úvod do inštitucionálnej problematiky a krátky súhrn výstavnej činnosti v Košiciach s nadväz-
nosťou na zberateľskú činnosť VSG

„Klasické múzeum je koniec koncov taktiež len určitým médiom, kde pôvodný kontext a spôsoby videnia 
sú stratené – takže vlastne len jedno médium nahradzuje iné.“

V roku 2022 pripravuje Východoslovenská galéria jednoročnú expozíciu, ktorá má za cieľ verejnosti 
predstaviť jadro zbierkového fondu, akvizičnú históriu i históriu samotnej inštitúcie v nových kultúr-
no-spoločenských a medzigeneračných súvislostiach. Z toho dôvodu Východoslovenská galéria pri-
pravuje jednodňové odborné kolokvium, ktoré sa zaoberá problematikou stálych expozícií v múzeách 
a galériách. Cieľom odborného kolokvia je predostrieť otázky rôznorodých prístupov pri prezentovaní 
zbierkového fondu, odtabuizovať stereotypné nahliadanie na kultúrne dedičstvo a v neposlednom rade 
otvoriť diskusiu ohľadom významu a potreby stálych expozícií pre rôznorodo zamerané inštitúcie v 21. 
storočí. V tomto ohľade rozlišujeme odborné spracovanie muzeálnych exponátov rôzneho zamerania 
(prírodopisné, etnografi cké, banícke, technické a iné) a artefaktov výtvarného umenia všetkých ume-
leckých druhov, ktoré spravujú galérie, resp. múzea výtvarného umenia. Východoslovenská galéria ako 
najväčšia regionálna galéria na Slovensku si už niekoľko rokov buduje významné postavenie a „značku“ 
v oblasti profesionálneho servisu voči živej kultúre i smerom k vedecko-výskumným činnostiam opie-
rajúce sa o bohaté fondy Dokumentačného centra s nadväznosťou na vlastnú inštitucionálnu históriu 
a výtvarné prejavy nielen na východnom Slovensku. Úloha prezentovať jednoročnú expozíciu, ktorá by 
suplovala absentujúcu stálu expozíciu je v súčasnosti veľmi živá a diskutabilná téma. Východoslovenská 
galéria pripravila od začiatku svojho založenia 5 tematických, resp. obsahových celkov, ktoré boli desať-
ročia prezentované ako „stále expozície“. Boli to tematické kolekcie venované monografi ckému spra-
covaniu, historickému obdobiu, tematickému okruhu a spracovania výtvarného druhu (Umenie 19. 
storočia na východnom Slovensku, Košická moderna, Július Jakoby, Košice vo výtvarnom umení a Grafi ka 
druhej polovice 20. storočia). Tieto stále expozície vychádzali pochopiteľne z doby, v ktorej vznikali, teda 
ich koncepcia a metodológia sú viazané na regionálne súvislosti a osobnosti späté s pamäťou miesta. 

Aktuálny projekt riešenia otázok koncepcií stálych expozícií v 21. storočí nemá byť reinštalá-
ciou doterajšieho nahliadania na zbierkový fond a nemá byť ani návodom ako novú expozíciu koncipo-
vať. Kladieme si za cieľ otvoriť diskusiu na medzinárodnej úrovni a vytvoriť priestor na presah zbierky 
mimo región. V kontexte premýšľania nad „stálou“ expozíciou, ktorá by defi novala nielen samotnú in-
štitúciu z pohľadu múzea umenia, resp. pamäťovej inštitúcie, ktorá uchováva, sprístupňuje, zhodnocuje 
a prezentuje umelecké diela, sa núka premýšľať v expandovaných štruktúrach sociálneho, ekonomic-
kého a predovšetkým ekologického dopadu na široké vrstvy obyvateľstva. Dnes je zmena nazerania na 
umeleckú produkciu posledných 300 rokov, ktoré galéria uchováva poznačená generačným odstupom 
a sociálno-spoločenskými okolnosťami, v ktorých sa aktuálne nachádzame. To znamená aj to, aká je 
podstata fyzického kontaktu a pôžitku z vnímania umenia v kamennej inštitúcii a aký nemalý a nemenej 
dôležitý sa ukazuje význam digitálneho sprostredkovania diváckej recepcie. Tak ako sa druhá polovica 
20. storočia opierala o teórie Novej vizuality („Naše uponáhľané storočie nemá zakaždým čas čítať, ale 
vždy má čas sa pozerať“), ktorá spôsobila zapojenie fenoménu reprodukovateľnosti, tak dnes v druhej 
dekáde 21. storočia stojíme na prahu tzv. Novej normality, ktorá zasiahla všetky oblasti ľudskej činnosti, 
kultúru nevynímajúc. Vznik digitálnej reprodukcie vytvára vo virtuálnom prostredí istotu zálohy pri 
prípadnom fyzickom zániku. V rámci utvárania verejnej mienky a určovania statusu kultúrnych inšti-
túcií sa dnes kladie väčší dôraz na osvetovú funkciu týchto inštitúcií. Zmyslom kultúrneho dedičstva 
je rovnako tak vzdelávať, inšpirovať, rozširovať a utvárať kultúrne povedomie o umeleckých fondoch 
našich inštitúcií. Stálu expozíciu, alebo výstavu je možné vnímať ako tradičné médium na vyjadrenie 
umelecko-historických súvislostí, príbehov, ktoré skrze expozičné riešenie rozpráva kurátor smerom 
k publiku, avšak v pasívnej rovine. 
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V priebehu storočí sa prezentácia diel výtvarného umenia výrazne menila. Prípady najsláv-
nejších múzeí umenia akými sú napríklad parížsky Louvre alebo newyorské Metropolitan Museum 
of Art, dokazujú svoju pevnú inštitucionálnu tradíciu. Tieto múzeá, ktoré sú predmetom všeobec-
ného poznania, sú vnímané ako konkrétne historické budovy, ktoré slúžia svojmu účelu od svojho 
založenia až do súčasnosti. Pohnutá história niektorých muzeálnych inštitúcií nakoniec spôsobila 
ich pevné ukotvenie vo verejnom a kultúrnom živote. Múzeum umenia ako produkt kultúrneho 
povedomia národov sa formoval v prostrediach, ktoré sú odlišné od tých súčasných. „Múzeum, 
stelesnené monumentálnou nehybnosťou svojej budovy a akejsi odvekosti svojich zbierok, je samé o sebe 
silnou metaforou trvanlivosti a nemennosti – je práve tým miestom, ktoré v prúde stále sa zrýchľujúcich 
premien sprítomňuje minulosť a uchováva možnosť dotyku s minulosťou“ (L. Kesner). Aby sme odlíšili 
návštevníka múzea z devätnásteho storočia od súčasného návštevníka, o ktorom viackrát hovoríme 
ako o užívateľovi, musíme sa konfrontovať s historickými špecifi kami vývojovej kontinuity umelec-
kého múzea, ktoré vyformovali jeho súčasnú podobu. Verejné múzea umenia vznikali v európskom 
prostredí od konca osemnásteho storočia transformáciou kráľovských a aristokratických umelec-
kých zbierok, a to už implikuje určitú metaforu a pocit trvácnosti, nemennosti, naproti tomu sa 
zrýchlené 20. storočie a „čudesné 21. storočie“ (T. Štrauss) naplno prejavujú dematerializovaným 
spôsobom života a prchavejším vnímaním kultúrnych obrazov. Príprava expozície je zodpovedným 
krokom pre laickú i odbornú verejnosť a hoci mnohokrát operuje s minulosťou, musí byť nakoniec 
vytrhnuté z kontextu tradičného médiá a byť určitým posolstvom pre budúcnosť. 

Krátky súhrn výstavnej praxe v kontexte regiónu

-  Prvá doteraz zistená umelecko – priemyselná výstava sa v Košiciach uskutočnila v roku 
1864. Výtvarná tvorba východoslovenských umelcov bola koncipovaná v širších kolektív-
nych kontextoch, samostatné výstavy výtvarného umenia boli realizované až začiatkom 
20. storočia. Prvé výstavné podujatia, ktoré boli výsledkom spolupráce rôznych spolkov, 
osobných záujmov výtvarníkov, zberateľov a milovníkov umenia, mali mnohokrát podo-
bu živelnej a nahodilej koncepcie. 

- Po roku 1918 sa sporadická výstavná činnosť mení na častejšie organizované podujatia 
s výraznejšou a cielenou propagáciou výstavníckej praxe. Počas prvej Československej 
republiky bolo v Košiciach usporiadaných takmer 200 výstav, prevažne so zameraním 
na výtvarné umenie, nie len regionálnej obsadenosti, ale aj iných osobností či spolkov 
z Čiech, Moravy a iných štátov. Počas politických a kultúrnych zmien v medzivojnovom 
období, ktoré znamenalo menšiu koncentráciu zamerania sa na výstavné a zberateľské 
aktivity, sa po roku 1945 znova obnovujú a koncentrujú tvorivé sily. S pokusom re-
vitalizovať kultúrny život v Košiciach súvisí aj založenie Spolku východoslovenských 
umelcov s predstavením vlastného programu v Jakabovom paláci v decembri roku 1945. 
V novembri roku 1949 vzniklo v Košiciach oblastné stredisko pre východné Slovensko, 
o ktorom bolo rozhodnuté na krajskej konferencii výtvarníkov a architektov v Košiciach. 
Novovzniknuté združenie malo určovať nasledujúci smer výtvarného diania na východ-
nom Slovensku, ktoré sa rozmáhalo aj vďaka spolupráci s galériami v Prešove a Starom 
Smokovci (50. roky).

- V roku 1951 začala svoju činnosť Slovenská národná galéria objaviteľskou výstavou ume-
nia 19. storočia a v rovnakom čase sa uplatňuje myšlienka vytvorenia viacerých inštitúcií 
ako súčasť galerijnej aktivity v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré by zhromažďovali, 
dokumentovali, kompletizovali a uchovávali výtvarné diela, životopisné údaje o autoroch 
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a svojimi výstavnými a výskumnými aktivitami by podnecovali záujem o výtvarné umenie 
pre konfrontáciu so širšou odbornou i laickou verejnosťou. 

- 7. decembra 1951 bola založená Východoslovenská galéria v zmysle výnosu Povereníctva 
školstva, vied a umení, svoju ofi ciálnu prezentačnú činnosť začala vo februári roku 1952. 
Dnes je Východoslovenská galéria najstaršou regionálnou galériou, ktorá rozvíja svoje ak-
tivity s výraznou regionálnou kultúrnou tradíciou a s rôznymi významnými historickými 
prepojeniami s okolitým prostredím.

- Prezentáciu umenia, mapovanie dobových výtvarných scén a zberateľskú činnosť 
v Košiciach od roku 1872 zastupovalo Východoslovenské múzeum. S touto inštitúciou 
úzko súvisí aj profi lácia samotného zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, 
odkiaľ pochádza jej základný zbierkový fond, ktorý bol vyčlenený zo zbierkového fon-
du Východoslovenského múzea. V priestoroch múzea začala Východoslovenská galéria 
ofi ciálne svoju činnosť, kde zorganizovala tri výstavy, významnú úlohu pri formovaní 
charakteru inštitúcie zohrala aj Slovenská národná galéria. Východoslovenská galéria 
sa počas svojho takmer 60 ročného pôsobenia vyprofi lovala ako zberateľská a výstavná 
inštitúcia nadregionálneho charakteru. Počas svojej činnosti si galéria vytvorila vlast-
nou akvizičnou, výskumnou a reštaurátorskou prácou základné koncepčné okruhy 
zbierky. So zbierkovým fondom VSG je úzko prepojená aj výstavná stratégia a publi-
kačná prezentácia zberateľských aktivít. Základný fond prevzatý z VSM je výberovou 
kolekciou diel stálej expozície a zároveň prvej výstavy realizovanej vo VSG – Výcho-
doslovenskí maliari 19. storočia. Práve umenie 19. storočia tvorí spolu s modernou 
20. – 30. rokov 20. storočia ťažisko zbierkového fondu VSG, ktorý bol postupne 
obohacovaný o zberateľské prírastky umenia druhej polovice 20. storočia až po sú-
časnosť. Medzi základné expozičné projekty prezentujúce výtvarné diela zbierkového 
fondu VSG patria už spomínaná stála expozícia Východoslovenskí maliari 19. storočia 
(1952), Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku, autorská kolekcia Júliusa 
Jakobyho – Július Jakoby – výber z tvorby (1992) a Slovenská grafi ka druhej polovice 
dvadsiateho storočia zo zbierok Východoslovenskej galérie. Okrem základných tema-
tických či štýlových zaradení diel v rámci ťažiskových okruhov, disponuje zbierkový 
fond VSG solitérnymi dielami gotického a barokového umenia, ktoré však neboli 
zbierané systematicky a predstavujú ojedinelé zbierkové predmety vysokej hodnoty 
a umeleckej kvality, rovnako v malom rozsahu sú zastúpení aj niektorí najvýznamnejší 
autori slovenskej moderny (Martin Benka, Ľudovít Fulla). Akvizičnou činnosťou sa 
VSG sústreďovala a reagovala na okruh východoslovenských maliarov 19. storočia 
– Július Andorko, Ákos Arranyossy, Július Benczúr, Vojtech Benczúr, Ľudovít Csor-
dák, Jozef Czauczik, Eugen Doby, Július Éder, Elemír Halász-Hradil, Jozef Hanula, 
Leopold Horovitz, Ferdinand Kassai, Ferdinand Katona, František a Vojtech Klimko-
vičovci – zakladatelia VSM (1872), založili prvú maliarsku školu v hornom Uhorsku 
(1853), ich diela tvoria významnú časť kolekcie 19. storočia , Ladislav Medňanský, 
Gustav Muller, Ján Jakub Muller, Viktor Myškovský, Juraj Révesz, Ján Rombauer, 
Anton Stadler, Ján Jakub Stunder, Teodor Zemplényi. (1. Výstava VSG – spolupráca 
Karol Vaculík – úvod do katalógu, Jozef Majkut – 1. riaditeľ VSG, prezentácia 94 
olejomalieb a kresieb). Od založenia galérie v roku 1951 a ofi ciálneho uvedenia jej 
činnosti do praxe v roku 1952 bolo verejnosti predstavených do roku 2005 vyše osem 
výstav, ktoré dokumentovali stav akvizičnej činnosti zahrňujúce všetky výtvarné druhy. 
Jednotlivé prírastky boli logickou reakciou na aktuálne možnosti rozvoja zbierkového 
fondu. 
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- Ďalší významný okruh zbierkového fondu tvorí kolekcia diel autorov košického okru-
hu – košickej moderny – Anton Jaszusch, Gejza Schiller, Konštantín Bauer, Alexander 
Bortnyik, Eugen Krón, ranná tvorba Júliusa Jakobyho a Ľudovíta Felda. Tejto skupine 
autorov bolo podrobnejšie venované systematické spracovanie a zdokumentovanie nie len 
samotnej tvorby autorov, ale aj historických dobových súvislostí v roku 2013 výstavným 
projektom Košická moderna a jej presahy (2013), v roku 2016 a 2018 bola kolekcia diel 
košickej moderny v pozmenenej koncepcii prezentovaná v zahraničí (Krakov, Medziná-
rodné centrum kultúry, Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou). Tomuto význam-
nému okruhu v zbierkovom fonde VSG sa venuje v poslednej dobe veľká pozornosť nie 
len odbornej obce, ale aj širokej verejnosti. Preto je táto kolekcia jedným zo základných 
výskumných oblastí odbornej činnosti VSG. V súčasnosti sa tejto kolekcii venuje ďalší 
výskum, ktorý by obohatil avantgardné umenie košického okruhu zo začiatku 20. sto-
ročia o nové fakty a poznania, prípadne ďalším výskumom rozšíril počet jednotlivých 
diel v zbierke VSG. Základný fond košickej moderny, ale aj celkovo staršieho umenia bol 
desaťročia nedopĺňaný o nové prírastky – akvizíciami sa podarilo získať niektoré cenovo 
dostupné diela, kresby od Kovariho, Csordáka, Hradila, či grafi cký list od Alexandra 
Bortnyika z dvadsiatych rokov. Nedostatočným spôsobom však boli dopĺňané aj autorské 
kolekcie autorov 20. storočia – Július Jakoby, Alexander Eckerdt.

- Počas obdobia socialistického režimu je vskutku zaujímavé ako galerijná inštitúcia rea-
govala na politický a mocenský status doby. Od roku 1977 VSG realizovala v spolupráci 
s Krajským národným výborom Medzinárodné plenéry družby. Táto ambícia v oblasti 
kultúrneho rozvoja a prehlbovania vzťahov trvala v rozmedzí rokov 1977 – 1987, doved-
na VSG usporiadala sedem ročníkov maliarskych plenérov vždy v inej lokalite východné-
ho Slovenska (Zemplínska šírava, Humenné, Svidník, Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves, 
Stará Ľubovňa). Medzinárodného maliarskeho plenéru sa zúčastňovali umelci z krajín 
bývalého socialistického bloku, ktorí absolvovali výtvarné akademické vzdelanie. Niekto-
ré osobnosti zúčastnené na projekte plenéru sa každoročne obmieňali. Podľa zásad štatútu 
sa mali plenéru zúčastňovať traja vybraní výtvarníci z každej družobnej oblasti a traja 
výtvarníci Krajskej organizácie Zväzu výtvarných umelcov v Košiciach. V záverečnej 
správe z posledného realizovaného plenéru v roku 1987 sa uvádzajú snahy o delegovanie 
vždy iných výtvarných umelcov, čo by prehĺbilo tvorivé konfrontácie a obohatilo zbierko-
vý fond. Ďalším nejasným bodom v príprave plenérov boli štatútom nejasne defi nované 
druhy výtvarnej tvorby, ktoré museli, resp. nemuseli byť autormi rešpektované. Vzniknuté 
diela tak nebolo jednoduché odborne zhodnotiť, boli vyňaté z kontextu tvorby jednotli-
vých autorov a ich domáceho prostredia, avšak tematicky bol koncept plenéru jasne defi -
novaný vytvorením umeleckého stvárnenia krajiny nášho regiónu. Poslanie jednotlivých 
ročníkov plenérov malo v neposlednom rade systematicky budovať zbierkový fond o diela 
zahraničných i domácich autorov a obohatiť tak zbierkový fond o žáner krajinomaľby. 
Východoslovenská galéria si v tom čase položila za cieľ budovať zbierku umenia socialistic-
kých štátov a hlavným zdrojom priberania diel do zbierok bola práve realizácia plenérov 
ako doklad o tvorivej činnosti autora, vývoji a výtvarnej kultúry v jeho vlasti. Medziná-
rodne maliarske plenéry družby výrazne (možno) prispeli k dejinám ikonografi e miest 
a krajinných fragmentov východoslovenskej oblasti. Zastúpení autori (BACHÓRZ Jozef, 
BARTOŠ Lubomír, CAKEV Ljubomir, ČECHLAROV Dimitar, DRESSLER Dieter 
Achim, FRĄCZEK Franciszek, GENOV Dimo, KOVAČEV Todor, MAZSAROFF 
Miklós, VOGEL Heidi a iní). Prevažná väčšina diel zahraničných autorov „družobných“ 
krajín bola zničená pri požiari VSG v roku 1985. 

0 8



- V roku 1985 zasiahol Východoslovenskú galériu požiar, ktorý vznikol po výbuchu plynu 
v priestoroch vtedajších priestoroch galérie (Csáky – Dessewff yho plác). Pri tejto nešťast-
nej udalosti bolo nenávratne zničených 1030 diel zo zbierkového fondu galérie. Veľkým 
nešťastím bolo, že táto nehoda, galériou nezavinená, navždy zničila diela starého umenia. 
116 diel vytvorených na spomínaných plenéroch družby v rokoch 1977 – 1987 od 55 
zahraničných autorov bolo taktiež zničených. Minulý rok si VSG pripomenula 30. výro-
čie tejto tragickej udalosti dokumentačným výstavným projektom, na ktorom bolo možné 
vďaka digitálnym technológiám zhliadnuť fyzicky zničené diela aspoň v ich reprodukova-
nej podobe.

- Významným počinom v obohatení autorských fondov staršej generácie boli prírastky 
sochárskej dvojice Márie Bartuszovej a Juraja Bartusza získané v roku 2005. Mária Bar-
tuszová bola zastúpená absentujúcimi sochárskymi formami – objekt, inštalácia, reliéf, 
v prípade Juraja Bartusza sa autorský fond rozšíril o konceptuálne a akčné umenie. V rám-
ci výtvarného druhu sochárstva, je dôležitým počinom získanie diel drobnej komornej 
plastiky a šperku východoslovenskej rodáčky, sochárky Aliny Ferdinandy (2005).Zbierka 
VSG bola do roku 2002 budovaná nesystematicky, sporadicky sa konalo zasadnutie akvi-
zičnej komisie, nákup diel predstavoval pomerne nahodilú formu získavania zbierkových 
predmetov, najmä darom od vystavujúcich autorov. Po roku 1989 VSG nastavuje vlastné 
pravidlá slobodného kreovania vlastných akvizičných koncepcií a pristupuje k samotnej 
realizácii získavania solitérov moderného a súčasného výtvarného umenia vrátane vý-
chodoslovenských autorov, či autorov etablovaných mimo košického regiónu. V tomto 
období však nastáva akvizičný útlm, prírastky boli získavané v nedostatočnej forme bez 
kritického zhodnotenia. Po roku 2000 VSG nastavuje stratégiu získavania diel autorov 
súčasnej strednej a staršej generácie autorov, ktoré by zastúpili všetky výtvarné druhy – 
maľba, kresba, grafi ka, plastika (Daniel Fischer, Jozef Jankovič, Viktor Hulík, Milan Do-
beš, Juraj Meliš, Stano Filko, Vladimír Popovič, Milan Bočkay, peter Roller, Róbert Jančo-
vič, Rudolf Sikora, Martin Knut, Blažej Baláž, Stanislav Bubán, Adam Szentpétery a iní). 

- Významná akvizícia VSG je z roku 2016, kedy sa do zbierky VSG podarilo získať inter-
mediálne dielo Petra Rónaia (dar autora) (IM 2 – kolekcia 667 diel z obdobia rokov 
1975 – 2015). Práve zbierka iných médií má v zbierkovom fonde najmenšie zastúpenie, 
donedávna ju tvorilo len dielo Michala Murina. V budúcnosti je potrebné túto zbierku 
rozšíriť o diela súčasného umenia, ale aj skorších priekopníkov akčného a konceptuálneho 
umenia, či prírastkami fotografi ckého fondu. 

- akvizície z rokov 2016 – 2020 boli zamerané na súčasných autorov, ktorí doposiaľ neboli 
zastúpení v zbierke VSG (Svetlana Fialová, Lucia Dovičáková, Eva Mofl árová, Jaroslav 
Kyša, Pavla Sceranková, Ján Zelinka, Boris Sirka a iní). 
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Š T E FÁ N I A  Ď U R I C O VÁ
Východoslovenská galéria

Stála expozícia 
dnes?



Galérie a múzea sa po celom svete snažia pochopiť a adaptovať na rýchle zmeny prebiehajúce 
v tomto extrémne vypätom období. Zbierkotvorné inštitúcie, ktoré fungujú desaťročia, ba niektoré 
stáročia hľadajú balans medzi tradíciou a inováciou. Kultúrne inštitúcie musia plniť svoje poslanie 
a tým je uchovávať, skúmať, reštaurovať a prezentovať výtvarné umenie, na druhej strane sa však 
poslanie takejto inštitúcie mieša aj s edukačnými a inkluzívnymi aktivitami. Nestačí iba publikovať 
výsledky vedecko-výskumnej činnosti a prezentovať výstavy, ktoré refl ektujú kurátorský záujem, 
výber a orientáciu galérie. Je potrebné pripraviť kvalitný program, ktorý dokáže konkurovať progra-
mu zábavného priemyslu tak, aby sa vo svetle týchto princípov nestratili kultúrne a intelektuálne 
kvality múzeí umenia. Kde medzi týmito normami hľadať poslanie stálej expozície?

V súčasnosti sa hľadajú nové interpretačné roviny, nelineárne prepojenia a významy, pre-
hodnocujú sa kategórie zaužívaného kunsthistorického diskurzu. Chronológia, materiál, prísluš-
nosť k umeleckej skupine nie sú jediným kritériom vytvárania kategórií a tried. Spoločné tematické 
okruhy, prepojenia, kontexty a koncepty sa stávajú súčasťou expozičnej praxe hľadajúc nové formy 
prezentácie, ktoré v prípade medzinárodne bohatých zbierok búrajú heteronormatívny, západo-, 
či antropocentrický prístup k hodnoteniu umenia. Dnes je citeľná narastajúca potreba redefi nície 
štruktúry a politiky fungovania umeleckého sveta a jeho inštitúcií.1 

Priekopníkom v nových trendoch a tendenciách bola poväčšine veľká inštitúcia MoMA, v roku 
2019 reinštalovala svoje zbierky do spleti výstav, ktoré sa rozprestierajú na obrovskej ploche niekoľkých 
poschodí v zrekonštruovanej budove za 450 miliónov dolárov.2 Zámerom Múzea moderného umenia 
v New Yorku bolo aj isté prepísanie klasického umeleckohistorického diskurzu moderného umenia 
a hľadanie nových hlasov, ktoré doteraz neboli vypočuté, alebo boli opomínané. Tieto snahy už boli 
realizované v menších múzeách, i keď MoMA je počuť hlasnejšie. Napriek tomu sa ozývajú negatívne 
ohlasy zo strany odbornej verejnosti, ktoré nabádajú k tomu, aby takáto inštitúcia bola radikálnejšia. 

Re-konfi gurácia doteraz lineárne koncipovaných expozé sa pomaly vytráca nahrádzaním 
multilaterálne orientovaných inštalácií, v ktorých sa mieša nielen štýlovosť, historická príslušnosť, 
ale aj materiálnosť. Predmety rôznorodého pôvodu, kvality, proveniencie, významu sa kladú do 
nových súvislostí, aby korešpondovali s novým nazeraním. Štandardné naratívy dejín umenia sú 
podrobované minucióznej kritike3 nielen v zahraničí, ale aj u nás doma, hoci ešte v nie tak rozšíre-
nej miere.

S názvom Th e Semi-Permanent Collection bola v roku 1978 sprístupnená pre verejnosť 
zbierka Th e New Museum. Táto polo-stála expozícia si za cieľ kládla hľadanie odpovedí na paradox 
zberateľskej paradigmy súčasnosti. Ich hlavnou otázkou bolo, či dokáže zbierka súčasného umenia 
zostať súčasná. Expozícia zbierky fungovala na princípe časovosti a politike obmien. Do zbierky 
kupovali stále nové diela súčasných autoriek a autorov, ktoré neskôr obmieňali za iné v nových kon-
textuálnych súvislostiach.4 Tento inovatívny prístup poukazuje na otázky ohľadom trvania, politiky, 
či nadčasovosti stálych expozícií, fascinujúce na tom je, že tie isté otázky, ktoré si kladieme dnes už 
postulovali kurátori v sedemdesiatych rokoch.

1  Amundsen, H.B; Morland, G.E.(ed): Curating and Politics, Beyond the Curator: Initial Refl ections: Philips, A.: Art and the Coloni-
zation of Value, Hatje Cantz Verlag, Ostfi ldern, 2015, str. 35

2  https://news.artnet.com/exhibitions/moma-permanent-galleries-1683286, cit. 20-2-2021

3  Ibid.

4  https://archive.newmuseum.org/exhibitions/256, cit. 20-2-2021
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Národné múzeum súčasného umenia v Aténach otvorilo v roku 2020 úplne novú budovu 
s rozsiahlou stálou expozíciou, ktorej kurátormi sú Dafni Vitali, Eleni Ganiti, Tina Pandi, Stamatis 
Schizakis. Stála expozícia pozostáva zo 172 umeleckých diel od 78 gréckych a zahraničných umel-
cov, ktorá je usporiadaná podľa tém – Spomienky – Nároky – Politické naratívy, Limity a pasáže 
a Heterotopie – Mytológia známeho – Nové perspektívy. Fluidná a variabilná expozícia umožňuje 
návštevníkovi zvoliť vlastnú trajektóriu a interpretáciu. Získané fi nančné prostriedky, 3 milióny eúr 
od nadácie Stavros Niarchos Foundationna na dobudovanie infraštruktúry5, je našich geopolitic-
kých reáliách nepredstaviteľné.

Renovácia priestorov architektonickými štúdiami h2o a Studio GGSV napomohla k otvo-
reniu sa a jasnej cirkulácii návštevníkov v Múzeu moderného umenia mesta Paríž. Za 10 miliónov 
eur sa im podarilo pretvoriť vstupnú dvoranu ako otvorený priestor s novým schodiskom, ktorý ko-
munikuje s vonkajším námestím. Architekti vyprázdnili spodné priestory tým, že knižnicu a kance-
lárske priestory situovali navrch budovy a v spodných priestoroch tak vytvorili viac miesta na stálu 
expozíciu a kaviareň. Zámerom rekonštrukcie bolo otvorenie priestorov pre verejnosť, umožnilo to 
reinštaláciu stálej expozície a vytvorenie miestností Matissa a Dufyho.6 Takto má návštevník mož-
nosť rovno vzhliadnuť stálu expozíciu, ktorej inštalácia taktiež experimentuje s novým nazeraním 
na prezentáciu zbierok.

Súčasný pohľad na inštalácie stálych expozícií majú kurátori z Van Abbe Museum v Eid-
hoveri. V rokoch 2017 až 2021 organizovalo Van Abbe Museum okrem dočasných výstav aj sériu 
vlastných výstav a projektov zo zbierky múzea. Výstava Th e Way Beyond Art je neustále sa meniaca 
stála nestála expozícia, ktorú iniciovali 1. júla 2017. Zahŕňa diela po druhej svetovej vojne, okrem 
iného Chto Delat, Corneille, Dan Flavin, Nilbar Güres, Iris Kensmil, Anselm Kiefer, John Kör-
meling, Taus Makhacheva, Fussun Onur, Dan Peterman, Th omas Schutte a Franz Erhard Walther. 
Na základe troch základných tém – Zem, Domov a Práca – sú diela zoskupené do novej sekvencie 
„atmosférických miestností“. Tradičný model bielej kocky v tomto špeciálnom prostredí odmietajú 
kurátori Can a Asli Altay, ktorí pracujú s rozšírenými možnosťami prežitia umenia v priestore a vo 
vzťahu k telu a mysli.7

Naskytá sa nám teda otázka, či je možné s fi nančným dotovaním kultúry u nás pripraviť 
kvalitnú inštaláciu nielen stálej expozície, ale aj priestorov určených pre verejnosť, ktoré by zodpo-
vedali požiadavkám a potrebám návštevníka 21. storočia. Čiastkové rekonštrukcie, malé intervencie 
bez možnosti vysnívania „veľkého obrazu“, reštrikcie a krátenia rozpočtu nenapomáhajú plneniu 
predstáv žiadneho galerijného, či muzeálneho tímu. Či je to na úrovni regionálnej, alebo národnej 
inštitúcie, podpora kultúry sa dá priamo vyčítať od stavu kultúrnych ustanovizní od hlavného mes-
ta až po krajný východ Slovenska. 

Čo však v dobe neustálych a rýchlych zmien znamená „stála expozícia“? Už samotný názov 
je hlboko zakorenený v období moderny, v zmysle chápania niečoho nemenného a nefl exibilného. 
Dnešné galerijné trendy sú viac zamerané na krátkodobé tematické výstavy, ktoré je niekedy v ma-
lých tímoch veľmi náročné produkovať tak, aby dosahovali vysoké kvality. V tomto zmysle je „stála/
dlhodobá“ expozícia nielen výborným edukačným nástrojom, ale aj logickým krokom naplnenia 
výstavných priestorov kvalitným projektom založenom na vedecko-výskumnej činnosti odborných 

5  https://www.emst.gr/en/exhibitions-en/permanent-collection#press, cit. 20-2-2021

6  https://www.metropolismag.com/interiors/musee-dart-moderne-de-paris/, cit.22-2-2021

7  https://vanabbemuseum.nl/en/programme/programme/the-way-beyond-art/, cit. 22-2-2021
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zamestnancov. Z môjho pohľadu je preto stála/nestála expozícia vhodným strategickým nástrojom, 
i keď sa ozývajú hlasy, ktoré spochybňujú takéto formáty. Zmyslom takýchto expozícií je priblížiť 
tzv. rodinné striebro širokej verejnosti, ktorí majú záujem spoznať zbierky regionálnych galérií 
a urobiť si tak prehľad nielen o tvorbe, ale aj akvizičnej stratégii (prípadne jej absencii) desaťročí 
existencie galérie. Preto sa v rámci prípravy stálej expozície vo Východoslovenskej galérii zaoberáme 
otázkami kurátorskej koncepcie a architektonického riešenia, ktoré by mali neinvazívne, nenútene 
sprevádzať prehliadku výtvarných diel, kde primárnou funkciou bude diela si pozrieť, vychutnať si 
ich, meditovať a prepájať ich navzájom v rôznych kontextoch. Preto budú kladené čo najekonomic-
kejšie a najekologickejšie nároky na architektúru samotnej stálej expozície. Svetelné riešenie a svetel-
né efekty budú dodávať celej expozícii atmosféru. Avšak, jednou z najvýznamnejších zložiek celého 
projektu bude neodmysliteľne vzdelávací program, práca s publikom, inklúzia a diverzita.

1 3



A N N A  P R AV D O VÁ
Národní galerie Praha

Koncepce 
střednědobé 
expozice První 
republika 
(1918–1938), 
Národní galerie 
Praha, Veletržní 
palác



Výstavní projekt První republika (1918–1938), zahájený u příležitosti 100. výročí založení Česko-
slovenska, si klade za cíl ukázat mnohovrstevnatý umělecký provoz prvního dvacetiletí svobodného 
státu. Za tímto účelem je koncipován jako jakási umělecká topografi e významných uměleckých 
center a institucí první republiky, počínaje Prahou a jejími důležitými výstavními síněmi, přes 
Brno, Zlín a Bratislavu po Košice a Užhorod. Důraz přitom klade na mnohonárodnostní i multilin-
gvní charakter jejího území a představuje tvorbu jak česky mluvících tak germanofonních umělců 
a umělkyň, včetně těch méně známých, a poprvé také vystavuje společně české a zahraniční umění, 
dosud ve stálých expozicích moderní sbírky Národní galerie striktně oddělované.

Expozice připomíná jak zásadní veřejné umělecké instituce, tak komerční galerie, aukční 
domy, umělecké spolky, nakladatelské domy i uměleckořemeslná výrobní družstva. Má mezioboro-
vý přesah, neomezuje se na výtvarná umělecká díla, ale prezentuje i další kulturní a výtvarné oblasti 
první republiky, jako jsou knižní tvorba, design, užitý grafi cký design či fi lm.

Projekt se opírá o sbírkové fondy Národní galerie v Praze, které v místech, kde sbírky dané 
území dostatečně nepokrývají, doplňují zápůjčky z jiných veřejných či soukromých sbírek. To je 
případ především části věnované Slovensku a Zakarpatské Rusi a umělecko-řemeslných vsuvek.

Projekt se snaží na jedné straně ukázat, nakolik byla meziválečná výtvarná scéna mladého 
státu bohatá, otevřená zahraničním umělcům té nejvyšší úrovně, v mnoha ohledech i průkopnická 
(například státní nákup francouzského umění v roce 1923 či výstava Poesie 32 byly zcela jedineč-
ným počinem i v mezinárodním kontextu), ale zároveň i kriticky poukázat na některá slabší místa 
jako například na velmi konzervativní povahu akvizic českého odboru Moderní galerie ve srovnání 
s německým odborem či konzervativní povahu výstavy připravené k oslavě desetiletého výročí zalo-
žení republiky v rámci jinak velmi moderně pojaté Výstavy soudobé kultury v Brně v roce 1928.

Tento přístup také umožnil ukázat díla, která většinou zůstávají v depozitáři. Nejde nám 
totiž o lineární prezentaci jednotlivých vývojových slohů a jejich známých představitelů, ale zajímá 
nás, jaká díla mohl uměnímilovný návštěvník spatřit na tehdejších výstavách, jaká díla se objevovala 
na stěnách tehdejších, ve velké většině prodejních galerií. Ta se mnohdy liší od představy, kterou si 
o nich děláme zpětně z dnešního pohledu. 

Součástí expozice jsou také částečné rekonstrukce, nebo spíše evokace, zásadních výstav, kte-
ré se v těchto centrech v době první republiky konaly (např. výstava Tvrdošíjných, Výstava soudobé 
kultury v Brně 1928, Poesie 32, První výstava Surrealistů v ČSR).

Po úvodní části, v níž je koncept expozice vysvětlen a vsazen do konkrétního historického 
kontextu, a kde se divák může pomocí map a schémat zorientovat jak v časovém, tak územním 
rozmezí výstavy a ty si propojit s jejím prostorovým rozvržením, se pomyslně vstupuje do Prahy, 
jakožto hlavního uměleckého centra s rušnou výstavní aktivitou, která se nesoustředí jen na tvorbu 
domácích umělců, ale i na významná jména z celé Evropy či na mimoevropské umění. 

První prezentovanou institucí je Moderní galerie. Dobové akvizice jejího českého a němec-
kého odboru zde výmluvně ukazují představy jednotlivých kuratorií o tom, jaký typ umění by mělo 
veřejné muzeum výtvarných umění sbírat pro budoucí generace a co tehdy považovala za moderní. 
Zatímco německý odbor odvážně nakupoval své současníky, český odbor z velké části volil význam-
ná jména umění 19. století.

Ve třetí sekci Moderní galerie je ukázán výběr francouzského umění 19. a 20. století, který 
byl zakoupen státem v roce 1923 a v Moderní galerii poté deponován.
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Následují pak v sledu za sebou důležité pražské výstavní prostory, k nimž je vždy přirazena 
jedna či dvě zásadní výstavy, které se v nich konaly. Ve Weinertově aukční síni je to tvorba skupiny 
Tvrdošíjných, v Domě umění první Jarní výstava Devětsilu a Bazar moderního umění, jakožto výstavy, 
které tam ve svých prostorách hostila Krasoumná jednota; její německý odbor pak usazuje tvorbu 
spolku Prager Secession.

  Z mnoha výstav, které se za první republiky konaly v Obecním domě, jsme vybrali výstavu 
l´Ecole de Paris, kterou zde uspořádala Umělecká beseda a jež prezentovala široký výběr umělců 
tvořících v Paříži, včetně několika Čechoslováků, mezi nimiž Otakara Kubína, Jiřího Karse, Fran-
tiška Zdenka Eberla, Jana Zrzavého a Františka Kupky. Jejich díla zde jsou konfrontována s tvorbou 
André Deraina, Pabla Picassa, Georgese Braqua, Pierra Bonnarda, Suzanne Valadon, Maurice Utri-
lla, André Lhota a celé řady dalších zahraničních malířů i sochařů.

Důležitou, i když krátkou existenci výstavní síně Aventinská mansarda zde zastupuje tvorba 
dalších umělců tvořících v Paříži, a sice převážně Jindřicha Štyrského, Toyen a Josefa Šímy. Ti totiž 
svá díla z Paříže poprvé ukázali české veřejnosti právě v galerii nakladatelství Aventinum. 

Nejvýznamnějšímu uměleckému spolku první republiky je věnováno celé jižní křídlo 3. 
patra Veletržního paláce. Zde architekt výstavy Zbyněk Baladrán k evokaci činnosti spolku ve svém 
novém funkcionalistickém sídle postaveném v roce 1930 na pražském nábřeží, využívá samotné 
budovy funkcionalistického Veletržního paláce, jejíž kostru zde na rozdíl od předchozích expozic 
odhalil a která se tak stává součástí architektonického řešení expozice.

Jednou z nejvýznamnějších výstav Spolku Mánes byla Poesie 1932. Její evokaci je tedy věno-
vána největší část jižního křídla. Spolek Mánes v podpoře surrealismu pokračoval i nadále a v jeho 
prostorách se začátkem roku 1935 konala První výstava skupiny surrealistů v ČSR. Díla Jindřicha 
Štyrského, Toyen a Vincence Makovského, která na ní byla vystavena a jsou ve sbírkách NGP, jsou 
instalována v oddíle evokujícím tuto přelomovou výstavu.

Všichni byli zároveň členy Spolku Mánes, který jako zavedený umělecký spolek sehrál v pro-
pagaci surrealistického hnutí v Čechách ve srovnání se zahraničím nebývalou roli, proto jsme zde 
akcentovali tento jeho přínos.

Z pražských institucí je v expozici dále zastoupeno foyer divadla D34 E. F. Buriana, kde se pre-
zentovala především druhá generace českého surrealismu, galerie Hugo Feigla, nejvýznamnějšího sou-
kromého galeristy první republiky, který ve svých projektech pořádal výstavy jak českých, českoněmec-
kých a židovských umělců, tak i těch zahraničních, a všem známý Topičův salón. Především v něm byla 
v době mezi dvěma světovými k vidění tvorba žen umělkyň a proto zde prostřednictvím zástupných 
děl Zdenky Burghauserové, Milady Marešové a Vlasty Vostřebalové Fischerové klademe důraz na tento 
aspekt jinak velmi pestré a bohaté výstavní činnosti této nejdéle působící soukromé galerie v Praze.

Z mimopražských center se pak dostáváme do Brna. Jeho výtvarná scéna byla také pochopi-
telně za první republiky velice pestrá a bohatá a existovala zde řada sdružení včetně velmi aktivních 
německých spolků. Jelikož nejdéle zde působil Spolek výtvarných umělců v Brně, a tvorba jeho členů 
byla vedle odnoží kubismu a surrealismu otevřená i abstraktnímu umění (a to více než ta pražská 
scéna), evokujeme brněnskou scénu důrazem kladeným na abstraktní tvorbu členů Spolku. V rámci 
Brna je také velký prostor věnován výstavě Soudobé kultury, která se zde konala v roce 1928 a jejíž 
součástí byla i již zmíněná výstava výtvarných umělců. Její vyznění bylo pro její konzervativní povahu 
velmi kritizováno pokrokovými kritiky a teoretiky již v době jejího konání. Patří k jednomu z para-
doxů dobové výtvarné scény, který v expozici ukazujeme.
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V dubnu roku 1936 byl zahájen I. jarní zlínský salon. Účastnilo se ho na dvě sta malířů 
a sochařů z celého Československa, a to jak těch lokálních, tak umělců již uznávaných. Proto je další 
zastávkou expozice Baťův Zlín, prezentující obě polohy zde vystavovaných děl (lokální i s celostát-
ním dosahem).

Po velké části věnované tehdy velmi živé a multinárodnostní bratislavské výtvarné scéně 
a menší sekci věnované umělcům z Užhorodu celou „topografi ckou procházku“ uzavírají Košice, jež 
byli v meziválečném období kulturním centrem mezinárodního dosahu.

Úplný závěr pak tvoří epilog – symetrický ekvivalent historického úvodu – , který ji opět 
časově ohraničuje a vsazuje ji do kontextu nástupu fašismu, prvního zásahu cenzury do české kultu-
ry ze strany německých představitelů během Mezinárodní výstavy karikatury a humoru a završuje 
ho několik děl předjímajících blížící se válečný konfl ikt.

Celá expozice se tak pokouší divákovi přiblížit prvorepublikovou výtvarnou scénu v jejích 
různých polohách a zároveň odidealizovat některé představy o její převážně moderní a avantgardní 
povaze.

Expozici První republika připravil tým ve složení Anna Pravdová, Lada Hubatová-Vacková, 
Hana Rousová, Lenka Pastyříková, Olga Uhrová, Valentina Nikolenko. Autorem architektonické-
ho řešení je Zbyněk Baladrán, grafi ckého Tereza Hejmová. Ve Veletržním paláceje k vidění do jeho 
plánovaného  uzavření z důvodu rekonstrukce.
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Stálé expozice sbírek starého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou (okr. České 
Budějovice) vznikly na konci 70. let 20. století. Byly pak proměňovány jen minimálně, když na po-
čátku 90. let proběhla v souvislosti s první velkou vlnou restitucí církevního majetku redukce počtu 
sbírkových předmětů. V rámci pozvolných změn způsobu vystavování v českých muzeích umění 
kolem roku 2000 se pak expozice AJG postupně začaly samy stávat exponáty muzejnictví 70. let, 
nicméně za jejich hlavní kvalitu mohlo být tehdy považováno ponechání přirozeného osvětlení 
výstavních sálů.1 Expozice starého umění byly navíc přirozeně vystavěny na tradiční představě line-
árního slohového vývoje, který byl uplatněn na regionální sbírkový materiál. S dalšími rozsáhlými 
a významnými částmi fondu AJG, tj. sbírkou kresby a grafi ky nebo sbírkou soch, keramiky, tapiserií 
a obrazů z období po roce 1900, se diváci mohli setkávat pouze na krátkodobých výstavách. Během 
letních sezón byly pořádány v hlavních výstavních prostorách AJG na Hluboké, mimosezónní 
menší výstavy pak v prostorách českobudějovického Wortnerova domu, případně v rámci expozice 
Muzea keramiky v Bechyni. Stálou prezentaci rozsáhlého a rozmanitého souboru děl moderního 
a poválečného umění pak v letech 2003 až 2008 do určité míry nahradily výstavy v jízdárně hluboc-
kého zámku, k nimž jejich kurátor Vlastimil Tetiva vydal obsáhlé publikace s cennou fotografi ckou 
dokumentací.

V dubnu roku 2008 pak byla otevřena spíše pouze materiálově obnovená verze původní 
stálé expozice gotického umění, která divákům při dodržení chronologicky lineárního způsobu 
instalace děl nabídla ještě větší množství sbírkových předmětů, čímž došlo k neúměrnému zahuš-
tění obou částí výstavního prostoru. Nové vedení AJG v roce 2012 zahájilo se mnou a bývalým 
kurátorem staré sbírky Martinem Vaňkem externí spolupráci, jejímž cílem byla především proměna 
stálé expozice středověkého umění směrem k jejímu diváckému zatraktivnění. V podobě spolu-
práce s Národní galerií v Praze na projektu Dílo sezóny jsme v letech 2013 až 2015 uskutečnili 
sezónní vstupy klíčových děl českého středověkého umění do stálé expozice gotického sochařství 
a malířství. Návštěvnicky poněkud nevstřícnou, exponáty velmi zahuštěnou expozici jsme zároveň 
postupně rozvolňovali, abychom tak mohli pozornost diváků soustředit na kvalitativně i vývojově 
významná díla sbírky. Ve výstavě Z hladu po kráse. Fiktivní podoba Zátkovy sbírky na počátku 21. 
století jsme se na přelomu let 2014 a 2015 naopak pokusili nenásilně propojit díla holandského 
a vlámského malířství s pracemi moderních i poválečných českých malířů, a to na základě obsaho-
vých souvislostí i čistě výtvarné spřízněnosti. 

Východiska

Lapidární líčení postupných krůčků a kroků k nové podobě stálé expozice, která byla ote-
vřena v sobotu 16. dubna 2016, tedy téměř přesně šedesát let od slavnostního zahájení provozu 
AJG v prostorách bývalé zámecké jízdárny a přilehlých prostor zámku Hluboká (proběhlo 15. 
dubna 1956), však přirozeně nestačí k úplnému pochopení vrstevnatého konceptu, jenž za jejím 
uspořádáváním během dalších pěti let stál. Ačkoliv kurátorská práce ve dvojici se sebou přirozeně 
přinášela více či méně závažné názorové neshody, naše výchozí pozice byla nepochybně nejsilněji 
formována díky odbornému školení na brněnském Semináři dějin umění FF MU. Byla to nejen 
formální výuka, ale také četné přátelské diskuze s Milenou Bartlovou (na SDU působila v letech 

1  Dokazuje to např. chvála atmosféry v AJG v recenzi nového pojetí stálé expozice sbírky středověkého umění pražské Národní 
galerie: Ivo Kořán, Nová expozice v klášteře sv. Anežky, Ateliér, č. 2, 5. 9. 2001.– Právě tehdy velmi módní osvětlení exponátů bo-
dovými svítidly v uměle zatemněném prostoru se stalo terčem kritiky také v recenzi nové stálé expozice Uměleckoprůmyslového 
muzea Moravské galerie v Brně: Rostislav Švácha, Světlý prostor s temnou instalací, Architekt 2001, č. 11, s. 34–35.
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1998–2010) nad možnostmi pochopení a vnímání středověkého umění, přičemž důležitým úběž-
níkem těchto debat býval vztah starého umění k současnosti.2 Také způsob uvažování Jiřího Kroupy 
jistě podnítil naši vnímavost k problémům prezentace starého umění v našich muzeích i k otázce 
jeho vztahu k umění modernímu a současnému, ačkoliv Kroupovy výraznější texty na toto téma 
vznikaly již v průběhu 90. let.3 Výchova ke schopnosti kritického „vidění“ společně se snahou 
o komplexní „vědění“ ke konkrétnímu uměleckému dílu – více méně bez ohledu na jeho stáří a po-
zici v konstrukci dějin umění – byla tehdy na brněnském semináři předávána nejen Jiřím Kroupou, 
ale i Lubomírem Slavíčkem, jenž od začátku studia rovněž zdůrazňoval pěstování vnímavosti ke 
starému i současnému umění zároveň.4 Oba dva vyučující předávali a rozvíjeli odkaz tzv. brněnské 
školy dějin umění, jejíž podobu v poválečných desetiletích formovali především profesoři Albert 
Kutal a Václav Richter.5 Na počátku 60. let v Brně absolvovala také Věra Linhartová, jejíž umělecko-
historická kariéra začala v roce 1961 právě v AJG. Právě k osobnosti Linhartové a jejím tehdejším 
úvahám nad pozicemi a způsobem vnímání starého a moderního umění v prostoru muzea jsme se 
v expozici Meziprůzkumy, jejíž název je narážkou na titul knihy, kterou autorka na Hluboké psala, 
odkazovali.6

Bylo to nepochybně společné uměleckohistorické školení v Brně, které nám pak na cestách, 
které jsme ovšem podnikali nezávisle a v různých časech, umožnilo chápat a kriticky oceňovat různé 
výstavní a expoziční počiny, jejichž ohlasy pak byly některými kritiky v Meziprůzkumech nalézány. 
Byly to právě většinou ty výstavy, na nichž se tzv. staré umění zdařile potkávalo s moderním, součas-
ným a případně mimoevropským, přičemž estetické působení i význam jednotlivých děl rozdílných 
epoch a kontinentů se navzájem posiloval, a to ve smyslu určité sdílené humanity. Brněnské školení 
v myšlení skrze epochy i kontinenty pro mě dostalo hmatatelnou podobu v rok a půl trvající výsta-
vě-expozici díla a části sbírek bavorského sochaře Fritze Koeniga, na niž jsem v podstatě náhodou 
narazil při svém mnichovském studijním pobytu na podzim roku 2004 v Landshutu.7 Nijak spekta-
kulární instalace „zlidovělých“ sochařských děl různých, především kristologických témat, společně 
s maskami a jinými objekty z umělcových cest po Africe a Oceánii vytvořila emocionálně silná 
spojení, oslovující diváka velmi přímo, bez jakékoliv rozumové bariéry nezúčastněného odstupu, již 
velmi často atmosféra muzeí v návštěvníkovi podvědomě a automaticky staví. Na výstavě bylo pří-
tomné „napětí“ (něm. Spannung), o němž jako základní složce dobrých výstav na svých seminářích, 
které jsem na vídeňské univerzitě na jaře roku 2002 navštěvoval, hovořil Dieter Bogner, významný 

2  V této době byl tento způsob uvažování prakticky předveden v: Milena Bartlová (ed.), Pop History. O historické věrohodnosti 
románů, fi lmů, komiksů a počítačových her, Praha 2003. – Dosud nejhutněji jej však autorka formulovala až po odchodu z brněnského 
semináře v: Milena Bartlová, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha 2012.

3  Vztahem starého a moderního umění se zabývají především úvodní texty a katalogová hesla v: Jitka Vitásková (ed.), Opakované 
příběhy. Tradice v novém (kat. výst.), Moravská galerie v Brně 1996.

4  K tomu nověji výstižně v: Tomáš Borovský – Jiří Němec (edd.), Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofi cké fakultě Masary-
kovy univerzity, Brno 2019, s. 130.

5  K jejich osobnostem a absolventům např.: Jiří Kroupa – Lubomír Slavíček (edd.), Almanach 1927–1997. Sedmdesát let Semináře 
dějin umění Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1997, s. 11–18.

6  K aktivitám a textům Linhartové v době jejího působení v AJG viz více v: Věra Linhartová, Soustředné kruhy. Články a studie z let 
1962–2002, Praha 2010.

7  Fritz Koenig. Meine Arche Noah, Skulpturenmuseum im Hofberg. Stiftung Koenig (dnes KOENIGmuseum), Landshut, 20. 6. 2004 
– 31. 12. 2005. – Stefanje Weinmayr (ed.), Meine Arche Noah (kat. výst.), München 2004. – Koenig je např. autorem monumentálního 
německého národního památníku (1982–3) v areálu býv. koncentračního tábora Mauthausen v Horních Rakousech.
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rakouský historik umění a muzejní manažer.8 Zpětně a po zkušenostech z Meziprůzkumů lze tvrdit, 
že vedle působivosti samotných exponátů byla důležitým faktorem vytvářejícím ono specifi cké 
napětí skutečnost, že na podobě landshutské výstavy se významnou měrou podílel nikoliv výhradně 
„klasický“ kurátor-historik umění, ale také aktivní umělec. Existuje řada příkladů výstav a expozic, 
které byly koncipovány či spolukoncipovány aktivními umělci, ale tyto příklady se týkají téměř 
výhradně moderního a současného umění.9 Vedle toho se již od 60. let 20. století uplatňují také 
historici a kritici umění jako kurátoři, kteří své výstavy moderního a současného umění koncipují 
„uměleckým“ způsobem.10 Opakovaně zmiňované zjednodušené odvození Meziprůzkumů výhrad-
ně od kolínského arcidiecézního muzea Kolumba11 a částečně i prezentace Koenigových soukro-
mých sbírek dokládají, že propojení starého a nového umění na výstavách a v expozicích je úspěšně 
uplatňováno spíše na předmětech obecně sakrálního charakteru. AJG sice není církevním muzeem 
umění, velká část její sbírky středověkého umění, a především její klíčová díla ovšem původně po-
cházejí z Diecézního muzea v nedalekých Českých Budějovicích.12

Příprava exponátů

Většina exponátů původní dlouhodobé expozice středověkého umění sice během předchozích 
desetiletí procházela pravidelnou konzervátorskou údržbou, k výraznějším restaurátorským zá-
sahům však zpravidla nedocházelo. Díla tak byla i po proměně mobiliáře expozice v roce 2008 
divákům prezentována stále ve stavu, v němž je po restaurování během padesátých, ale povětšinou 
spíše na počátku 60. let 20. století viděli – řečeno s mírnou nadsázkou – ještě jejich prarodiče na 
výstavě Jihočeská pozdní gotika 1450–1530 v roce 1965. Pokud tedy bylo při promýšlení koncepce 
Meziprůzkumů jedním z našich cílů vystavit díla středověkého umění tak, aby byla vizuálně a este-
ticky přístupná současným divákům, nemohli jsme se u nich výraznějším restaurátorským zásahům 
vyhnout. Důvody pro to mohly být v zásadě dvojího druhu. Zčásti se jedná o práce, které byly 
v poslední době opakovaně zapůjčovány do českých či zahraničních muzeí umění, a tím i přes veš-
kerou péči během přepravy utrpěla jejich materiální podstata. Nebo se naopak jedná o díla, která 
galerii téměř neopouštěla a jejich degradace proběhla buďto samovolně v depozitáři, nebo mentál-
ně „zestárla“ dlouhodobým vystavením v neměnné původní stálé expozici, která postupně ztratila 
krok s proměnami metodologie v dějinách středověkého umění a jeho vystavování. V některých 
případech to byl také sám restaurátor, který v rámci pravidelné péče o díla před jejich vystavením 
zásah navrhnul. Také při objasňování názvu expozice jsme poukazovali na aspekt restaurátorských 

8  Odborný profi l Dietera Bognera viz např.: 
https://www.bogner-knoll.at/images/team/TEAM_Vita_Dieter_Bogner.pdf, vyhledáno 21. 9. 2020.

9  V českém prostředí intenzivní diskuzi rozproudila koncepce stálé expozice moderního umění ze sbírek NG, která byla v roce 
2001 vytvořena umělci Milanem Knížákem a Stanislavem Kolíbalem. – Příklad geografi cky i institucionálně srovnatelný s AJG pak 
představují „intervence“ současných umělců svými díly do stálé expozice muzea moderního a současného umění Lentos v Linci 
v roce 2007, jejíž jednotlivé oddíly byly zároveň těmito umělci v roli kurátorů koncipovány. K tomu viz: Stella Rollig – Elisabeth 
Nowak-Thaller (edd.), Aufmischen. Sammlung Neu. Neue Präsentation der Sammlung des Lentos aus der Sicht von Künstlerinnen und 
Künstlern 2007/08, Linz 2007.

10  K tomu např.: Hans Ulrich Obrist, Stručná historie kurátorství, Kutná Hora 2012, s. 9–11.

11  Naposledy: Václav Mílek, Cest je mnoho, ale ne všechny vedou k cíli. Rozhovor s Vítem Vlnasem o vystavování starého umění, 
Prostor Zlín XXVII/2020, č. 1, s. 7–13.

12  Hynek Látal – Petra Lexová – Martin Vaněk, Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016. Průvodce stálou expozicí Alšovy jihočeské 
galerie, Alšova jihočeská galerie 2016, kap. Stručné dějiny Alšovy jihočeské galerie, nestr.
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průzkumů vystavovaných děl, přičemž jsme tím naznačovali, že důležitou náplní celého projektu 
je rovněž péče o jejich zanedbanou materiální stránku. V případě některých sochařských děl při-
tom bylo zcela zjevné, že právě dnešní metody průzkumu a restaurování poskytnou výrazný posun 
v jejich poznání, ale i ve zdůraznění těch jejich dobových vizuálních kvalit, které současnému divá-
kovi umožní snáze zpřítomnit funkci či předpokládaný původní kontext umístění soch a obrazů. 
To se při našich pravidelných návštěvách v ateliérech restaurátorů, s nimiž galerie spolupracovala 
i v minulosti, také často potvrdilo. Společně s vedením galerie jsme tak celý pětiletý projekt pojali 
jako příležitost podrobit vybraná díla po přibližně padesáti letech restaurování, přičemž na základě 
našich každoročních návrhů instituce v rámci dotačních programů hledala odpovídající fi nanční 
podporu. Proměnlivá expozice tak dostala další rozměr, když v jejím rámci mohla galerie každý rok 
prezentovat výsledky restaurování a někdy i materiální záchrany dlouho opomíjených či naopak 
nově získaných děl. Mezi lety 2015 až 2020 tak bylo restaurováno celkem devět středověkých soch 
či reliéfů, jedna oboustranně pojednaná pozdně středověká desková malba, dále dvě raně barokní 
dřevěné skulptury a dvě sádrové plastiky z 19. a počátku 20. století. Vedle toho restaurátorskou péčí 
prošlo přes dvacet obrazů na plátně, vytvořených českými malířkami a malíři v průběhu 20. století. 
Všechna vystavovaná sochařská díla středověkého i novějšího umění každoročně pro expozici při-
pravil Jaroslav Fuka, přičemž je nejen důkladně očistil, ale pro dosažení celkového uspokojivého 
vizuálního účinku na nich případně provedl lokální retuše problematických či poškozených míst. 

Průběh

2016: Středověk a moderna

V první, iniciační verzi expozice s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016, který se v ná-
sledujících letech proměňoval pouze aktualizací číslovky výstavního roku, byl představen užší výběr 
ze sbírky středověkého umění v přímé konfrontaci s českým uměním 20. století. Snahou obou ku-
rátorů bylo představit na omezeném výstavním prostoru výběr z obecně tušeného „zlatého fondu“ 
AJG, přičemž klíčem byly subjektivně nahlížené formální i významové vztahy. Sbírka středověkého 
umění AJG je po sbírce pražské Národní galerie druhou nejrozsáhlejší v ČR, takže na Hlubokou se 
po celá desetiletí jezdilo právě „za gotikou“. Druhou silnou stránkou sbírek AJG je kvalita i rozsah 
děl českého nefi gurativního umění 20. století, kterým ovšem nikdy na Hluboké formát stálé expozi-
ce věnován nebyl. O rozvoj této části sbírek se na počátku 60. let 20. století zasloužila zmíněná Věra 
Linhartová, která zde promýšlela pozici publiku „nesrozumitelného“ moderního ve vztahu k „po-
chopitelnému“ starému umění. V první verzi expozice jsme se tak pokusili navázat na úvahy Linhar-
tové a nabídnout nepoučené „turistické“ i „poučené“ lokální a odborné veřejnosti vhled do sbírek 
galerie, který by turisty „neunavoval“ a „znalce“ nepohoršoval. Tento základní záměr stál rovněž za 
rozhodnutím neumisťovat do expozice žádné delší vysvětlující texty k dějinám galerie a jednotlivým 
exponátům. Těm bylo v prvním ročníku vyhrazeno místo v útlém knižním průvodci, který si ovšem 
zachoval svou platnost minimálně během následujících ročníků.13 Dějiny instituce a jejích expozic 
ovšem v této první verzi rovněž hrály podstatnou roli, když jsme v novém uspořádání například 
zachovali pozice některých středověkých soch, v nichž se nacházely desetiletí předtím. Naopak pro 
některá díla jsme se snažili vytvořit důstojnější, a přitom odborně obhajitelný kontext, než v jakém 
byla vystavena před naší externí spoluprací s galerií. Týká se to především skulptury ležícího Krista 

13  Hynek Látal – Petra Lexová – Martin Vaněk, Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016. Průvodce stálou expozicí Alšovy jihočeské 
galerie, Alšova jihočeská galerie 2016, kap. Stručné dějiny Alšovy jihočeské galerie, nestr. – Vybraným dílům středověkého, moderního 
a poválečného umění je zde věnováno vždy maximálně 100 slov s fotografi í a technickými údaji.
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Část horního sálu expozice Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016. Foto: Jan Mahr.

Část spodního sálu expozice Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016, vpravo stálá intervence Boží hrob (autoři 
Tomáš Svoboda a Patrik Hábl). Foto: Jan Mahr.
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z Božího hrobu (kolem 1360), který byl po desetiletí nevhodně vystaven na jakémsi úzkém „pi-
tevním stole“ v horním sále expozice. Ve spolupráci s architektem expozice Tomášem Svobodou 
(*1974) a prvním intervenujícím umělcem, malířem Patrikem Háblem (*1975), jsme tak navrhli 
relativně dočasnou stavbu Božího hrobu, jejíž objem vhodně řešil roztříštěný prostor spodního 
sálu s mnoha pilíři a zároveň byl současnou aluzí na pozdně středověké mobilní mikroarchitektury 
s touto funkcí ve střední Evropě. Podobně jako Svoboda v dalších letech více či méně radikálně 
upravoval výstavní architekturu vzhledem k aktuálnímu výběru a charakteru exponátů, tak také 
Lukáš Kijonka byl celou dobu tvůrcem vizuální stránky prezentace expozice. Během prvních dvou 
verzí navíc spolupracoval s Jakubem Konvicou, jenž vytvářel hyperrealistické kresby tužkou, znázor-
ňující vybrané sbírkové předměty. „Vtípkem“ pro lokální publikum je jeho kresba cyklisty na pla-
kátu a titulní straně průvodce, jenž v pozici dohušťování kola odkazuje na dlouhodobě oblíbenou 
jízdu na kole po cyklostezce, která podél řeky Vltavy spojuje České Budějovice a Hlubokou. Zpětně 
a trochu nadneseně lze tento motiv nahlížet i v kontextu sílícího celosvětového tlaku na udržitelné 
způsoby dopravy.

2017: Holandské a vlámské malířství

Druhá verze expozice v roce 2017 se od té předchozí lišila především začleněním výběru obrazů ze 
sbírky holandské a vlámské malby 16. až 18. století. Pokud některým návštěvníkům mohla propast 
mezi gotikou a modernou v první verzi expozice připadat příliš hluboká, nabídla verze následující 
pomyslný most mezi oběma epochami. Galerie tehdy ještě pečovala o sbírku českobudějovického 
právníka Vlastislava Zátky (1887–1962), jenž ji od počátku 20. let 20. století až do druhé světové 
války budoval s odbornou pomocí několika špičkových evropských znalců a roku 1936 zpřístupnil 
veřejnosti. Za druhé světové války pak byla sbírka zabavena nacisty a po nástupu komunistů k moci 
v roce 1948 byly obrazy Zátkovi konfi skovány podruhé, přičemž do AJG se dostaly roku 1960 a od 
roku 1978 vystaveny ve stálé expozici holandského a vlámského malířství v západním křídle jízdár-
ny. Vedle výběru z vlastní i ze Zátkovy sbírky zaujímal významné místo v Meziprůzkumech rovněž 
obraz z okruhu vnuka slavného zakladatele malířského rodu Abrahama Brueghela, pocházející ze 
soukromé sbírky. V expozici byla představena nově zrestaurovaná pozdně gotická socha sv. Máří 
Magdalény z Boršíkova a vystaveny byly rovněž nejnovější přírůstky do sbírky galerie, získané náku-
pem či darem, mezi nimi díla Zbyňka Sekala, Jiřího Hilmara nebo Květy Pacovské či Karla Nepraše. 
Pro realizaci intervence současného umění byla oslovena rakouská umělkyně italského původu 
Esther Stocker (*1974), která vytvořila prostorovou instalaci s názvem Segmenty vnímání. Návrh 
pro krátké rameno závěru horního sálu expozice vznikl především jako aluze na klenební vzorce 
pozdně gotické sakrální architektury, takže vytvářel podobně jako v případě zmíněného Božího 
hrobu vhodný rámec současného umění pro oboustranně prezentovaný reliéf Posledního soudu 
z Rožmberka nad Vltavou z roku 1493. Reliéf byl od roku 2015 podrobován průzkumu na Tech-
nické univerzitě v Mnichově a následně převezen do pražského ateliéru Miroslava Křížka, kde až do 
počátku roku 2017 probíhalo ve dvou fázích jeho samotné restaurování.14 Jeho první fáze spočívala 
především v časově a technicky náročném snímání velkého množství nečistot a nepůvodních vrstev 
nátěrů. Restaurátor dále provedl stabilizaci odkryté, nečekaně dobře dochované původní polychro-
mie. Pro vizuální prezentaci expozice byl vybrán tematicky přiléhavý detail z obrazu Lesní zákoutí 
s ještěrkami a motýlem z doby kolem roku 1700 malířky Alidy Withoos (asi 1660–1730), která 

14  Miroslav Křížek, Restaurátorská zpráva. Čtrnáct svatých pomocníků z Rožmberka (nepublikovaný strojopis, přístupný v bada-
telně AJG), Praha 2017.
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byla dcerou a žačkou malíře zátiší Matthiase Withoose. Detail znázorňuje v lesním podrostu dvě 
ještěrky, které coby symbol ďábla číhají na motýla symbolizujícího duši. Mimo tento výřez vlevo je 
v temnotě skryt ledňáček jako symbol Kristova zmrtvýchvstání. Obraz jsme za hlavní motiv zvolili 
nejen kvůli akcentu expozice na nizozemskou malbu, ale také kvůli připomenutí, že mezi původce 
mistrovských maleb starého umění je nutné počítat i nemalé množství žen malířek.Ve svém dopise 
z ledna roku 2017 se k nové stálé expozici vyjádřila i Věra Linhartová, s níž jsme navázali v před-
chozím roce dopisní kontakt: „Velmi vítám […] koncepci vzájemné přítomnosti gotického a moderní-
ho umění, je zcela v tendenci bývalé AJG přinést nové pohledy na dějiny umění.“

Zadní rameno horního sálu 
expozice Meziprůzkumy. Sbírka 
AJG 1300–2017 se stálou inter-
vencí Segmenty vnímání (autorka 
Esther Stocker). Foto: Jan Mahr.

Oddělený prostor ve spodním 
sále expozice Meziprůzkumy. 
Sbírka AJG 1300–2017. Foto: 
Jan Mahr.
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Petr Dub při první fázi intervence Naše galerie v rámci expozice Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2018. 
Foto: Zdeněk Porcal.

Ústřední část horního sálu expozice Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2018. Foto: Pavel Dolejší.

2 6



2018: Keramika

Expozice Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2018 se od dvou předchozích verzí odlišovala hned 
v několika aspektech. Vedle výběru ze „zlatého fondu“ galerie jsme se rozhodli návštěvníkům 
představit také ty segmenty jejích sbírek, které po celá desetiletí stály spíše v pozadí a na okraji zá-
jmu vedení galerie. Prvním cílem se tak stala jistá rehabilitace rozsáhlé a mezinárodně významné 
sbírky umělecké keramiky, která začala vznikat od druhé poloviny 60. let 20. století v souvislosti 
s Intersympoziem keramiky a návazně založeným Mezinárodním muzeem keramiky v adaptovaném 
objektu bývalého zámeckého pivovaru v Bechyni. Tento objekt byl ovšem veřejnosti přístupný 
pouze v letních měsících a také mentálně se postupně ocitnul na samé periferii návštěvnického 
zájmu. Z prvního mezinárodního setkání keramiků z celého světa byla v expozici symbolicky vysta-
vena práce rakouského tvůrce Kurta Ohnsorga (1927–1970), jenž v roce 1963 inicioval založení 
keramického sympozia v hornorakouském Gmundenu, což následně a společně s pražskou Mezi-
národní výstavou současné keramiky v roce 1962 vedlo právě k pořádání letních setkání v Bechyni. 
V expozici byly vystaveny rovněž práce významných pedagogů bechyňské Střední průmyslové školy 
keramické (zal. 1884), z nichž někteří část svých profesních aktivit spojili s pořádáním bechyňských 
sympozií. V úvodní části expozice tak bylo vystaveno dílo Josefa Šimáka (1888–1959), jenž byl 
v letech 1931–1946 ředitelem školy a zasloužil se nejen o její rozvoj, ale i o záchranu mnoha umě-
leckých i přírodních památek ve městě a jeho okolí. S bechyňskou školou spojil svůj život rovněž 
Bohumil Dobiáš st. (1905–1964), jenž je spolutvůrcem rozměrného reliéfu (1954) ve vstupních 
prostorách AJG na Hluboké, připomínajícího její založení. Nezmíněn nesmí zůstat ani letos zesnu-
lý Václav Šerák (1931–2021), jenž navíc dlouhou dobu působil jako předseda přípravného výboru 
bechyňského sympozia. Vystavením vybraných děl ze sbírky keramiky AJG na Hluboké, opět 
v propojení se středověkým a moderním uměním, jsme se v „centrálním“ objektu instituce pokusili 
širšímu návštěvnickému publiku změnit pohled na polozapomenutý a s určitým opovržením nahlí-
žený „periferní“ segment. O něco ambicióznější pak byl záměr povýšit tento segment sbírek díky 
specifi ckým výrobním i výzdobným principům média keramiky na pomyslný nadčasový most k dí-
lům pravěkého či asijského umění, na něž běžná česká regionální galerie divákovi pohled nabídnout 
nemůže. To se v náznaku projevilo ve vizuální prezentaci ročníku 2018, v níž se hlavními motivy 
staly skicovité tušové kresby Marka Tischlera, představující vybraná díla výše zmíněných autorů. 
Jiným cílem expozice bylo vyzdvihnutí málo známých poloh díla jihočeských autorů, kteří bývají 
z nejrůznějších, mnohdy ideologických důvodů dějinami českého umění poněkud opomíjeni. Jedná 
se například o Jana Kojana (1886–1951), jehož portrét manželky se nově stal úvodním obrazem 
expozice, dále Otu Matouška (1890–1977) nebo Karla Valtera (1909–2006). Představeno bylo 
i dílo Maxmiliána Boháče (1882–1957), výjimečné umělecké osobnosti, neprávem postižené nálep-
kou regionalismu. Přehodnocování pohledu na zavedenou instituci a schopnosti prezentace jejích 
sbírek se pak stalo tématem performativní intervence Naše galerie Petra Duba (*1976), jenž ve dvou 
fázích vyčistil část bronzového panelu s názvem galerie nad jejím hlavním vstupem.

2019: Tělesnost

Pro podobu čtvrté verze expozice se do velké míry stala určující intervence italského umělce Rube-
na Montiniho (*1986) s názvem MADRE, jenž se rozhodl v různých médiích tematizovat proble-
matiku mateřství a možnosti jeho (ne)prožívání jedincem s gay sexuální identitou. Queer nahlížení 
vlastního těla Montini zpracoval v sériích fotografi í, přičemž v tzv. grafi ckém kabinetu horního sálu 
byl zachycen jeho pokus obléci se do matčiných šatů, v jiné dvojici fotografi í s názvem LUPA pak 
snaha přizpůsobit svá prsa ke kojení. V zadním prostoru spodního sálu pak bylo umístěno video, 
v němž se Montini s pomocí maskéra proměňuje do podoby své matky ve věku, jehož dosáhl i on. 

2 7



Ústředním bodem horního sálu expozice i slavnosti jejího otevření se ovšem stala performance, 
během níž si Montini na své břicho před zraky diváků vytetoval nápis v italštině, spekulativně od-
kazující na biologickou a často i legislativní (ne)možnost mužského gay mateřství. Montini, jehož 
pak v expozici nahradila obrazovka s videozáznamem akce, přitom seděl před pultem, na němž 
byla od největší po nejmenší bez ohledu na chronologii vystavena řada středověkých skulptur ma-
dony, zakončená truchlící Pannou Marií z Hor. Dvořiště (před 1460) a polopostavou Bolestného 
Krista z Vyššího Brodu (kolem 1350?). Motiv madony jsme na protějším panelu znásobili řadou 
deskových obrazů z období cca 1440–1600, doplněnou drobným obrazem nahého Jinocha (1931) 
Antonína Procházky. Také v ostatních částech expozice byla v různých médiích tematizována lidská 
tělesnost, její symbolika a biologické či výtvarné proměny. Úvodním obrazem se stala malba Tři 
Grácie (1914) od Václava Špály, na velký podstavec se sochařskými a keramickými pracemi jsme 
umístili drobnou sošku nahého Melancholického děvčete (1905) Jana Štursy a na dalších panelech 
horního sálu následovaly obrazy Koupajících se chlapců (1910) Adolfa Trägra (1888–1965), Kou-
pání (1932) Jana Baucha či Alegorie lásky (kol. 1600) od neznámého vlámského malíře. Zatímco 
hornímu sálu dominovala tématika různých podob mateřství, převažujícím tématem spodního 
sálu se stalo rozmanité pojetí rodiny. Ústředním místem byla řada leptů z neúplného cyklu Adam 
a Eva v ráji (1746) augšpurského kreslíře, malíře, rytce i nakladatele Johanna Eliase Ridingera 
(1698–1767), který galerie získala již v počátcích své existence. Tuto řadu ve výstavním prostoru 
motivicky uvozovala v předchozím roce zrestaurovaná plastika Adama a Evy (1849) z patinované 
sádry od Václava Levého, model k bronzovému sousoší, které pochází z autorova studijního pobytu 
v Mnichově, kde se učil ve třídě sochaře Ludwiga Schwanthalera.15 Rovněž v roce 2018 restaurova-
ná socha Bolestného Krista z H. Dvořiště (kolem 1450) podtrhla prezentaci nahého mužského těla, 
na stejném místě queer motiviku podpořila prvně vystavená socha sv. Starosty (?) (kol. 1500), kte-
rou AJG do svých sbírek získala v roce 2011. Z ostatních Ridingerových prací, jichž vytvořil obrov-
ské množství, a často se nacházejí v zámeckých expozicích, jsme vybrali například motiv lovu lišky, 
který společně s Adamovou postavou posloužil jako předloha pro interpretaci Kateřiny Blahákové, 
jejíž lavírované kresby se v tomto ročníku expozice staly hlavními motivy vizuální prezentace.

2020: Regionální umění

Muzea umění mimo centrum se v době globálních a nově také virtuálně zpřístupňovaných výstav 
přirozeně potýkají s otázkou své regionální identity a toho, co a v jakém kontextu mají publiku 
nabízet. Jak bylo naznačeno, pozice AJG je v tomto ohledu o to komplikovanější, že se s porevo-
lučním otevřením západních hranic a později nástupem mezikontinentálního turismu ocitla nejen 
v přímé konkurenci s jedním z nejnavštěvovanějších zámků v ČR, ale pomyslně také s ostatními 
evropskými středně velkými muzei umění. Situaci mohlo předvídat „porevoluční“ vedení, za něhož 
byla ale instituce pouze „udržována“, a tak mentálně i technicky dvě desetiletí stagnovala. Také 
proto byla výše řeč o „zlaté éře“ AJG během 60. let, neboť personálně, výstavně ani sbírkotvorně 
inspirativnějším obdobím pak již galerie neprošla. V poslední verzi Meziprůzkumů jsme proto 
naplno uplatnili záměr, který byl v předchozích ročnících spíše nesměle a pozvolna naznačován. 
Jedním z původních úkolů AJG totiž byla odborná péče o umělecký život jižních Čech, a tak jsme 
se tentokrát výrazněji zaměřili na umělce, které lze zjednodušeně označit jako regionální. Jejich 
díla byla po roce 1989 často odsunuta do pozadí, a to s odkazem na jejich nedostatečně inovativní 

15  TP [Taťána Petrasová], Romantický tvůrce versus Akademie, in: eadem – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny umění v českých zemích 
800–2000, Praha – Řevnice 2017, s. 630–633. – Bronzové defi nitivní sousoší je uloženo v Národní galerii v Praze (inv. č. P 25 34), viz 
též: https://sbirky.ngprague.cz/dielo/CZE:NG.P_2534, vyhledáno 4. 8. 2021.
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Ruben Montini po skončení performance v rámci intervence MADRE v horním sále expozice Meziprů-
zkumy. Sbírka AJG 1300–2019. Foto: Ela Bialkowska.

Pozvánka na otevření expozice 
Meziprůzkumy. Sbírka AJG 
1300–2019 (kresba Kateřina 
Blaháková podle 
J. E. Ridingera, grafi cká úprava 
Lukáš Kijonka).
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Komentovaná prohlídka v rámci podzimních Dnů otevřených ateliérů v expozici Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–
2020, zprava Martin Vaněk a Hynek Látal. Foto: Pavel Dolejší.

Medailon o životě a díle Oty 
Matouška na sociálních sítích 
AJG v době pandemické 
uzávěry na jaře 2020.
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umělecký přínos, případně byla – často neprávem – onálepkována jako „prorežimní“. To se para-
doxně týkalo i děl umělkyň a umělců tvořících převážně již v meziválečném období, která vznikala 
paralelně s avantgardními uměleckými směry a dokazují tak, že umělecká produkce byla pestřejší, 
než jak tvrdí kanonický výklad českých dějin umění. Spíše lokálním návštěvníkům byl v tomto 
smyslu hned na úvodním panelu představen obraz z událostí Pražského povstání Barikádník 
(1945) zmíněného Oty Matouška, obecně oblíbeného kvůli jeho rozsáhlému pozdnímu krajinář-
skému dílu. Dalším z autorů, jejichž dílo by si zasloužilo komplexní zpracování i přehodnocení, 
je rovněž již zmíněný Jan Kojan, jenž v polovině 20. let krátce tvořil v duchu německé tzv. nové 
věcnosti. Příkladem je portrét jeho choti Dáma s leknínem (1925), jenž se stal předlohou pro di-
gitální kresbu Filipa Hausera, který se tak podílel na poprvé barevné vizuální prezentaci expozice. 
Intervenci v podobě povídky Návrat krásné madony napsal českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček 
(*1967), který v textu tematizuje spletitý osud uměleckých děl v období válečných konfl iktů a to-
talitních režimů, podobný některým exponátům ve sbírkách AJG. Text povídky byl jednak vyplot-
rován v českém a anglickém jazyce na jednom z panelů horního sálu, jednak zazníval na stejném 
místě jako nahrávka. Představeno bylo rovněž grafi cké a malířské dílo budějovického lékaře Karla 
Fleischmanna (1897–1944), jenž byl kvůli svému židovskému původu během nacistické okupace 
deportován do Terezína, aby byl pak jeho plodný život předčasně ukončen ve vyhlazovacím táboře 
v Osvětimi. Ve snaze představit nejen v Českých Budějovicích usazené malíře a grafi ky jsme v hor-
ním sále instalovali monumentální tapiserii Československý len (1939), který byl vytvořen podle 
předlohy Karla Putze v jindřichohradeckých dílnách Marie Hoppe-Teinitzerové (1879–1960), 
výrazné představitelky českého uměleckého řemesla. Tapiserie byla určena pro pavilon ČSR na 
Světové výstavě v New Yorku a pomocí personifi kací zobrazuje postup zpracování lnu. Hoppe-
Teinitzerová zaujímá symbolicky důležité místo i v dějinách AJG, neboť úplně první výstavou této 
instituce byla v roce 1953 právě přehlídka její tvorby.

Refl exe

Ačkoliv jsme během naší minimálně pětileté práce na jednotlivých ročnících expozice neza-
pochybovali o správnosti našeho konceptu, ohlasy publika nebyly vždy jen pochvalné. „Ideálními“ 
návštěvníky pro nás byli přirozeně ti, kteří pochopili roční rytmus obměn expozice, a proto se do 
ní při svých opakovaných návštěvách vraceli. Bohužel, marketingová sekce galerie nebyla schopna 
naplno využít proměňující se vizuální stránku propagace jednotlivých ročníků a zapojení součas-
ných umělců nejen do ní, ale především do koncepce intervencí v expozici, přičemž obojí její kaž-
doroční „přestavění“ veřejnosti jasně signalizovalo. Ohlasy publika lze na základě zápisů v návštěvní 
knize snad očekávatelně rozdělit na velmi pozitivní a velmi negativní, přičemž nejvíce obojích 
bylo při otevření prvního ročníku. Bohužel, až po skončení posledního ročníku byl v roce 2021 ve 
výstavních prostorách expozice instalován nový osvětlovací systém. Pochopitelné stížnosti se totiž 
snášely právě na osvětlení, mnohem více problémů ale přinášejí ve výstavách obvykle popisky. Těm 
jsme se v posledním ročníku úplně vyhnuli a zařadili jejich textovou složku do doprovodné brožury 
pod číselné řazení v expozici, což přineslo řadu stížností, nejlépe to ale vyhovovalo našemu záměru 
umožnit divákům jednak nerozptýlené vnímání expozice jako harmonického, výhradně vizuálními 
prostředky promlouvajícího celku, jednak nerušené dívání se na jednotlivá díla či jejich soubory. 
Poslední, „covidový“ ročník expozice přinesl pozoruhodné, hybridní rozšíření její idey v prezentaci 
reprodukcí připravených i nevystavených děl vybraných regionálních autorů v rámci aktivity AJG 
na sociálních sítích, když byly galerie během jara roku 2020 uzavřeny. Bezděky se tak projevila 
správnost naší volby hlavního tématu prezentace regionálních autorů, protože jedním z jejích zá-
měrů bylo i pouhé rozšíření povědomí o nich ve střední a mladší generaci návštěvníků galerie. 
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Vracím se tak k opakovaně zmiňované problematice úlohy regionální galerie, která by se 
měla snažit vyrovnat s jejím neočekávaným a původně nechtěným umístěním na mapě globálního 
turismu. Jsme schopni nalézt způsob, jakým vystavíme madonu jihočeského původu a dílo českého 
malíře 20. století tak, aby si k nim našel cestu v širším smyslu regionální a zároveň i globální turista 
s přirozeně minimálním povědomím o umění střední Evropy a jeho duchovní tradici (i když ani 
ten regionální jej také nutně nemusí mít)? Zvolili jsme proto od počátku – pro některé z kolegů 
v oboru možná příliš subjektivní – řešení „ne-naučné“, zjednodušeně řečeno zážitkové expozice, 
která byla založena na redukci počtu exponátů, jejich neobvyklých a někdy i „vtipných“ soused-
stvích a na sdílení obecně lidských zkušeností, zprostředkovaných tvůrci v různých médiích a epo-
chách. V jednotlivých ročnících Meziprůzkumů jsme se zároveň pokusili nenásilně tematizovat 
dějiny instituce, jejích významných výstav a expozic, přičemž každý rok jsme do doprovodné bro-
žury, kterou návštěvníci obdrželi zdarma ke vstupence, připravili medailony významných osobností 
AJG. Brožury pro aktuální verze expozice dále vždy obsahovaly seznam exponátů podle rozmístění 
v obou sálech či rozhovory s tvůrci intervencí, vysvětlující jejich kořeny a záměry, doplněné o jejich 
osobní profi ly. V některých případech jsme se způsobem instalace pokusili návštěvníkům přiblížit 
umístění děl středověkého umění v sakrálních interiérech. Platí to nejen pro již zmíněného Krista 
z Božího hrobu či reliéf Posledního soudu z Rožmberka, ale například také pro monumentální 
Pietu z Všeměřic (mezi 1430–1440), prezentovanou na mírně vyšším podstavci, či deskové obrazy 
s malířsky pojednanou zadní stranou, často pouze volně opřené o panely.

Když na počátku 60. let začala AJG prezentovat díla současných malířů, navazujících 
na předválečnou tradici českého umění a reagujících na aktuální směry toho západního, psali teh-
dejší diváci výstav, kteří si s touto tvorbou nevěděli rady, do návštěvní knihy převážně negativní 
ohlasy. Boris Jachnin pak na to zareagoval knihou Hlasy bez rámu, v níž shromáždil úvahy nad 
současným uměním i možnostmi jeho vnímání a připojil k nim vždy výběr několika zápisů z ná-
vštěvních knih.16 Na přípravě publikace se jako autorka či spoluautorka několika tehdejších výstav 
moderního a současného umění podílela také Věra Linhartová. Závěrem nabízím srovnání zápisů 
z tehdejších a nedávných návštěvních knih, dokládající, že situace ve vnímání aktuálního umění 
před šedesáti lety se od dnešního hodnocení současně koncipovaných výstav a expozic téměř ne-
změnila:

„Proč se vystavují taková ‚umělecká díla‘, která se ničemu nepodobají? Promiňte, ale připadá mi to, jako 
kdybychom třeba vypěstovali vepře jako husu.“ (1964)

„Jestliže něčemu nerozumím, neznamená to, že je věc špatná“ (1964)

„Již podruhé jsem kurátorskými počiny této galerie zcela zklamána (HL a  MV!!!). Radši s vlkama než 
se dvěma blbama.“ (2016)

„Vážení a milí lidé, kteří jste vytvořili tuto nádhernou, novou expozici. Díky za tu krásu, zážitek vidět 
vedle sebe staré a nedávné, současné. Díky za tu odvahu. A také možnost nahlédnout do pokladů sbírek 
AJG. Těším se na další. Šťastný nový rok 2017“ (2016)

16  Boris Jachnin (ed.), Hlasy bez rámu. Polemika o moderním výtvarném umění, České Budějovice 1964.
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D U Š A N  B U R A N
Slovenská národná galéria Bratislava

Budúce expozície 
Slovenskej 
národnej galérie 
v Bratislave : 
premisy – úskalia 
– procesy



Na rozdiel od mojich pred-rečníkov, v nadchádzajúcom príspevku nebudem prezentovať už 
zrealizovaný projekt, ba dokonca ani nie „stále expozície“ ako im dnes rozumie publikum 
i väčšina návštevníkov múzeí a galérií. Rád by som Vás zasvätil do procesu tvorby budúcich 
zbierkových expozícií, ktoré spolu s tímom kurátoriek a kurátorov SNG pripravujeme na 
obdobie po dlhej generálnej rekonštrukcii bratislavského areálu Slovenskej národnej galérie.1 
Nejde mi pritom ani tak veľmi o vecné informácie, napr. aké sekcie plánujeme či ktoré z na-
šich ikonických diel budú vystavené a v akom kontexte. Skôr využívam príležitosť podeliť sa 
s kolegyňami a kolegami o skúsenosti, ktoré sprevádzajú takýto proces, už preto, že podobnej 
úlohe v porovnateľnom rozsahu v našich pomeroch čelí zbierková inštitúcia približne tak raz 
za 50 rokov. V tomto smere možno teda súčasných spolupracovníkov a spolupracovníčky 
SNG považovať za privilegovanú generáciu, čo si väčšina z nás – i napriek mnohým problé-
mom spojeným s procesom rekonštrukcie – aj patrične uvedomuje.

Najskôr teda topografi cká orientácia a dôvody, ktoré nás viedli k navrhovanému rieše-
niu. Expozície SNG budeme prezentovať v rámci jedného, pomerne kompaktného návštevníc-
keho okruhu, konkrétne na 2. poschodí tzv. Vodných kasární (historická, baroková budova) 
a na najnižšom podlaží tzv. Premostenia – markantnej architektúry, ktorej autorom je Vladimír 
Dedeček. Súčasťou expozícii bude aj exteriérový „sochársky park“ pod Premostením a priľahlá 
expozícia sôch a exteriérovej keramiky pod ním. Praktické dôvody tohto riešenia spočívajú 
v zámere vedenia galérie, jadro zbierok – teda to, čo daňový poplatník už fi nancuje cez štátny 
rozpočet transferom na chod a činnosť SNG – sprístupniť zadarmo. Schéma známa najmä 
z fungovania britských štátnych inštitúcií u nás naráža na mnohé prekážky, SNG však má už 
niekoľkoročné skúsenosti s fi nancovaním voľného vstupu do galérie s pomocou súkromného 
partnera, zväčša niektorej z veľkých bánk. V každom prípade, voľný vstup do celého radu vý-
stavných sál predpokladá, že budú podliehať rovnakému bezpečnostnému režimu, niektoré 
z nich špeciálnym klimatickým a svetelným podmienkam a pod. To sú len niektoré z faktorov, 
ktoré sme museli pri členení – zatiaľ z pomerne vysokej perspektívy – zohľadňovať. 

Z hľadiska pôdorysu pomerne komplikovaného areálu, ktorý bude navyše aj pre 
verných návštevníkov v mnohých ohľadoch nový pomerne náročný na orientáciu, vznikne 
okolo nádvoria určitá centrálna „obruč“ s jasne defi novanou funkciou, využívajúca vo vyso-
kej miere centrálnu historickú budovu 18. storočia. Na jednej strane spája administratívny 
trakt a nový spoločenský priestor átria, smerom k Dunaju presahuje do mestského parteru na 
nádvorí a integruje aj Premostenie ako provokatívne gesto architektonického brutalizmu 70. 
rokov 20. storočia.

Bez toho, aby som zachádzal do detailov, len stručný prehľad sekcií s ich pracovnými 
názvami a orientačne aj obsahom. Jedna z najväčších sál Vodných kasární, v ich východnom 
krídle, je vyhradená expozícii sakrálneho umenia. Na rozdiel od predchádzajúcich expozícií 
ťažiskovo integruje tak gotickú, ako aj barokovú skulptúru a maľbu; naviac, kombinuje ich 
s dielami insitného umenia a v menšej miere aj európskeho maliarstva, až po niektoré polohy 
súčasného umenia. Na opačnej strane – v západnom krídle Vodných kasární – nájde miesto 
obrazáreň európskeho maliarstva 16. – 18. storočia, spomedzi budúcich expozícii azda „naj-
klasickejší“ galerijný žáner, prezentujúci „crème de la crème“ zbierok zahraničného umenia 
SNG. V priľahlej menšej sále, avšak s väčšími architektonickými ambíciami, ponúkneme mix 
umeleckého remesla z rôznych období a priemyselného či grafi ckého dizajnu 20. a 21. storočia

1 Viac k celému procesu vrátane fotogalérií a vizualizácií: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/rekonstrukcia (vyhľadané 10.12.2021).
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V severnom krídle Vodných kasární nájde miesto umenie klasickej moderny, resp. 
diela od prelomu storočí až po 50. roky 20. storočia. Protiľahlý trakt, teda už rozsiahle spodné 
podlažie Premostenia bude prezentovať umenie od 60. rokov po súčasnosť, vrátane nových 
médií (video, inštalácie, archívy a pod.). Špeciálnym, trocha detašovaným priestorom, avšak 
stále v rámci rovnakého podlažia bude výstavná kolekcia daru od Zbierky Linea, ťažiskovo 
umenie 20. storočia. K stálym expozíciám napokon bude patriť aj už spomínané sochárstvo 
20. a 21. storočia na nádvorí pod Premostením, o stupeň nižšie doplnené o monumentálnej-
šie formy keramiky. 

Obsah jednotlivých sekcií prešiel v našich úvahách za ostatné roky rôznymi premena-
mi, neraz radikálnymi. Kým na začiatku som sa domnieval, že spoločného menovateľa bude 
možné nájsť napríklad v meniacej sa funkcii umenia, postupné diskusie s kolegyňami a kole-
gami ukázali,2 že tento aspekt by fungoval ani nie v polovici vybraných kolekcií. Od začiatku 
nám tiež bolo jasné, že naše budúce expozície nechceme koncipovať na lineárnom princípe – 
od najstarších artefaktov po súčasnosť. To sa ale už dostávane k premisám, ktoré by mali byť 
spoločné pre všetky časti expozície a ktoré sa dajú stručne skomentovať nasledovne:

Chronológia

Väčšina podobných expozícií vo svete funguje na báze sekcií od najstarších diel v zbierke 
po tie najmladšie, a to bez ohľadu na to, akú časť ideálne konštruovaného „príbehu umenia“ 
zastupujú. Kurátorky a kurátori SNG poznajú „svoj“ fond dostatočne dobre na to, aby si boli 
vedomé a vedomí skutočnosti, že lineárne „dejiny umenia“, hoci aj uzavreté v hraniciach 
Slovenska (historicky navyše diskutabilných) z neho vystavať nemožno. Sled slohovo defi no-
vaných sekcií (gotika, barok, 19. storočie, moderna etc.) síce z pohľadu výstavnej prezentácie 
považujeme za prehľadný, zároveň ale tiež za prekonaný a tak ho radi necháme driemať v 20. 
storočí. 

Zrkadlo zbierkového fondu SNG

Ako alternatívu ku konštruovaniu „dejín umenia Slovenska“ prostredníctvom fondu, ktorý 
v tomto smere v mnohých ohľadoch, médiách a periódach nie je reprezentatívny, ponúkame 
inú selekciu, ktorá bude silné stránky zbierky galérie aj navonok reprezentovať vernejšie. 
Chceme, aby aj nezainteresovaní návštevníci a návštevníčky po prehliadke expozícií nado-
budli prehľad v tom, čo táto zbierková inštitúcia reálne spravuje, prečo to robí a ako tieto 
hodnoty sprostredkúva navonok. To predpokladá najskôr defi novanie tých najsilnejších 
zbierkových segmentov a až následné rozpracovanie ich kontextov, ktoré vydajú na konkrét-
ny expozičný celok.3 

2 Prípravu budúcich expozícií SNG koordinujú vedúci kurátori Lucia Gregorová Stach a Dušan Buran. Postupne vytvárajú menšie 
pracovné skupiny kurátoriek a kurátorov zodpovedných za jednotlivé sekcie, ale tiež sústreďujú podklady smerom k reštaurátor-
skému ošetreniu nádejných exponátov, pripravujú edičný plán spojený s expozíciami či sprostredkovávajú kontakt s architektmi, 
resp. ďalšími oddeleniami SNG (digitálne zbierky, galerijná pedagogika a pod.).

3 Neznamená to celkom zavrhnutie akýchkoľvek výpožičiek od iných inštitúcií alebo od súkromných zberateľov či priamo umelcov. 
Budeme s nimi však narábať obozretne, v zmysle obsahovo preddefi novaných sekcií – účelne.
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Aspekty & fenomény

Keď odmietame lineárne-chronologické hľadisko ako hlavné kritérium, vyvstáva otázka, 
ako teda členiť jednotlivé sekcie a akým obsahom ich naplniť. Namiesto iluzórneho „príbe-
hu umenia“ chceme ponúknuť vnímanie zbierok SNG na základe rôznych aspektov alebo 
fenoménov, ktoré považujeme za kľúčové tak cez raster zbierkového fondu, ale aj z hľadiska 
historickej či mediálnej dôležitosti. Niekde, napr. v prípade gotickej a barokovej skulptúry, 
dominuje funkčné hľadisko a následne dospieva k pointe masovej vizuálnej kultúry v kolek-
cii insitnej plastiky 19. a 20. storočia; inde, napr. v prípade neoavantgárd 60. a 70. rokov 20. 
storočia sme uprednostnili silné individuality ako Stano Filko, Július Koller či Jana Želibská 
a výber ďalších diel konštruujeme okolo ich ideí a aktivít. 

Poznámky pod čiarou

Priority, resp. hierarchia výstavných celkov sa teda v každej sekcii konštruujú nanovo, neexis-
tuje jeden záväzný „manuál“, na základe ktorého budú vyberané diela do výstavných kolekcií. 
Niektoré sekcie budú navonok pôsobiť „usporiadanejšie“ i v zmysle tradičných „stálych expo-
zícií“, iné skôr budú budiť dojem experimentálnej dočasnej výstavy. V spolupráci s architekt-
mi a grafi ckými dizajnérmi budeme na úrovni výtvarno-architektonického riešenia hľadať 
čo najviac zjednocujúcich momentov inštalácie, aby sa okruh nerozpadol na sled nezávislých 
výstav. V rámci hierarchie, samozrejme, diváci nájdu chronicky známe, „ikonické“ diela, radi 
ich však podrobíme konfrontácii s menej známymi, alebo i celkom neznámymi artefaktmi, 
ktoré ešte len na svoju príležitosť čakajú. Na opačnom póle tohto oblúka potom spočívajú 
diela, ktoré budú (zdanlivo) marginalizované až do podoby akejsi „poznámky pod čiarou“. 
Dopovedajú určitú pointu alebo doťahujú ten-ktorý aspekt do iného historického obdobia 
alebo kultúrno-geografi ckého celku či politickej situácie. Do istej miery je to aj odpoveď SNG 
na čoraz populárnejší fenomén tzv. „intervencií“, ktoré však obvykle pracujú na princípe 
kontrastu, menej už silnej pointy.

Mix médií

Netreba asi príliš zdôrazňovať, že v budúcich expozíciách nebudeme oddeľovať rozličné mé-
diá do samostatných, druhovo-umelecky akoby koherentných celkov. Socha, maľba, dizajn či 
inštalácia budú prezentované bok po boku, napokon – vyššie naznačené rozmýšľanie o feno-
ménoch, aspektoch či „poznámkach pod čiarou“ k ich vzájomnej integrácii fond SNG priam 
predurčujú. Jedným zo závažnejších problémov takéhoto mixu médií však naďalej ostáva ex-
pozícia diel na papierových nosičoch, v prvom rade starej kresby, grafi ky či fotografi e, v ume-
ní 20. storočia ale čoraz častejšie tiež archívnych médií alebo inštalácie. Z konzervátorských 
dôvodov sa síce dá riešiť uplatnením výstavných kópií, budúce expozície SNG ale ponúkajú 
aj inú alternatívu, k nej o chvíľu.

Viac vrstiev čítania & informačný systém

Uvedomujeme si, že relatívne nekonvenčné členenie expozícií si bude vyžadovať precíznejší 
naratív aj v zmysle didaktických textov, resp. základných aj doplnkových informácií. Prirodzene, 
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škála možností je medzičasom veľmi bohatá a v spolupráci s grafi ckými dizajnérmi diskutu-
jeme aj kombinácie so všeobecnou navigáciou po budove či informáciami o príležitostných 
programoch. Osobitou kapitolou je digitálna stopa expozícií, ktorá nám poskytne možnosti 
komplexnejších informácií „on demand“. Diskusie na túto tému zamestnávajú momentálne azda 
najväčšiu pracovnú skupinu v galérii. Tu je základnou premisou prepojenie na, a vyťaženie už 
existujúcich nástrojov ako CEDVU, resp. jeho verejnej domény webumenia.sk, živo však polemi-
zujeme najmä o miere a forme zapojenia digitálnych médií bezprostredne do priestoru expozícií.

Dlhodobé expozície

Napokon sa dotkneme aj kľúčového termínu, ktorý som naznačil už v úvode a okolo ktorého 
sa v podstate sústreďujú všetky príspevky tohto kolokvia. Celkom úzkostlivo sa vyhýbam poj-
mu „stále expozície“, nakoľko som presvedčený o tom, že prináša viac škody než úžitku. Od-
poveďou naň bola už moja dlhodobá expozícia NESTEX (spolu s Katarínou Kolbiarz Chme-
linovou, SNG 2014), kde sme, okrem členenia výstavy, jej „stálosť“ ironicky relativizovali už 
samotným názvom.4 Okrem pragmatickej otázky, totiž ako „stála“ má byť stála expozícia, 
resp. akú má optimálnu trvanlivosť, mali by sme mať – aspoň „pro domo“ – odvahu čeliť aj 
radu ďalších otázok – v prvom rade, či zaužívaná konvencia neskrýva trocha nepatričné ná-
roky na „večnú pravdu“, nemennosť umeleckého kánonu či ilúziu raz a navždy vyriešených 
problémov. 

Priestor na aktualizácie

Okrem fi lozofi ckých úvah ale s týmto drobným terminologickým dištancom súvisí aj nie-
koľko celkom pragmatických rozhodnutí. V momente, keď (dlhodobé) expozície chceme 
koncipovať trocha dynamickejšie, potrebujeme už vopred myslieť tiež na ich aktualizácie – 
príležitostnú zmenu celej sekcie, umeleckú intervenciu alebo spomínanú (časovo limitovanú) 
prezentáciu diel na papierových nosičoch. Okrem iného si od tohto postupu (pripúšťam, 
nedá sa uplatniť univerzálne vo všetkých našich plánovaných sekciách) sľubujeme oživenie 
kolekcií. Azda najviac ich ocení naše verné publikum, ktoré bude mať viac dôvodov do expo-
zícií sa vrátiť, lebo v nich bude mať šancu uvidieť zároveň umenie dôverne známe, no zakaž-
dým aj niečo nové. 

S expozíciami Slovenskej národnej galérie nás ešte čaká dlhá cesta. Mnoho z aspektov, 
ktoré nás už teraz intenzívne zamestnávajú, som tu ani nespomenul; niektoré zo spomenu-
tých, naopak, možno časom neobstoja v kurátorských súbojoch s kolegami z iných oddelení. 
Lebo v tom spočíva aj ďalšie poznanie: Kým v minulosti boli kurátorka či kurátor tými pomy-
selnými režisérmi určujúcimi tak obsah ako aj zámery, formy a nuansy expozícií, dnes do ich 
prípravy vstupuje oveľa viac faktorov služby verejnosti – a teda aj personálnych kompetencií. 
V každom prípade, priam laboratórne výskumy, ktorých sme momentálne aktérmi (i myšami 
zároveň), patria v rámci pracovných skúseností k tým najcennejším, ktoré môže zbierková 
inštitúcia kreatívnym profesiám poskytnúť.

4 Nestála expozícia SNG: https://www.sng.sk/sk/vystavy/73_nestala-expozicia-sng (vyhľadané 10,12.2021).
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F R A N T I Š E K  Z A C H O VA L
Galerie moderního umění v Hradci Králové 

Funkce stálých 
expozic 
v regionech



Příspěvek se věnuje kontextu stálých expozic v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Analyzuje 
samotné prostředí paměťových institucí a celkový ekosystém, kde se začínají prosazovat soukromé veřejné 
instituce. Jedna z hypotéz konvenčního přístupu k formátu stálých expozic směřuje ke komparaci zřizova-
cích listin vybraných příspěvkových organizací. V závěru textu autor ohajuje priority galerií v regionech 
v 21. století.

V rámci vytváření celostátní sítě muzeí výtvarného umění byly od počátku 50. let minulého století 
na základě ministerských směrnic postupně zřizovány krajské galerie. 1 Cílem této kulturní diverzi-
fi kace byla snaha o přiblížení výjimečných počinů ve výtvarném umění v jednotlivých regionech; 
v 50. letech minulého století se tedy jednalo o nástroj propagandy.2 Dnes současnou decentralistic-
kou strategii považujeme za důležitou zvlášť při diverzifi kaci sbírek, výzkumu a následné interpreta-
ce. V posledních letech začíná převažovat i výchovná funkce ve formě edukačních programů. Beze-
sporu se jedná o společenskou zodpovědnost, kterou postupně rozebereme v následujícím textu.

Původně Krajská galerie Hradec Králové zažila svůj enormní rozmach v letech 1963–1997, 
kdy neuvěřitelných 34 let galerii zastupoval Dr. Josef Sůva, který také vybudoval velice rozsáhlý 
a reprezentativní sbírkový fond české moderny. V roce 1990 se galerie přejmenovala na Galerii 
moderního umění v Hradci Králové a také přesídlila do secesní budovy projektované Osvaldem 
Polívkou (1912). Nahradila tak Muzeum revolučních tradic východních Čech v Hradci Králové. 
Ředitelem Sůvou byla také nastavena stálá expozice České výtvarné umění 20. století situovaná ve 
čtyřech patrech galerie a její podoba byla zpřístupněná veřejnosti celých 25 let až do dubna roku 
2014.3 Architektonické řešení a celková dispozice galerie neušla pozornosti Ondřeje Chrobáka 
a Tomáše Svobody na jejich blogu Galérka, kde příspěvek o hradecké galerii Na návštěvě v eldéence4 
patřil mezi ty nejčtenější.5

1 V roce 1953 byly také založeny Východočeská ga lerie v Pardubicích, Oblastní galerie  Liberec, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Západočeská galerie v Plzni, Galerie umění Ka rlovy Vary a Galerie moderníh o umění 
v Hradci Králové.

2 „Capa says that the museum is the church of the Russians.“ Steinbeck, John, A Russian Journal, The Viking Press. New York 1948.

3 V České republice se jednalo rozlohou 2000 m2 o největší stálou expozici.

4 https://sefkuratore.wordpress.com/2013/11/20/na-navsteve-v-eldeence, vyhledáno: 24. 10. 2021.

5 https://artalk.cz/2014/05/07/ach-jo-sefkuratore, vyhledáno: 24. 10. 2021.
„Beru ten obor vážně. Umění je vážná věc a věřím tomu, že s tím souvisí i jeho prezentace. Pokud vejdu do katastrofálně instalované výstavy, 
tak mě to jako návštěvníka uráží. Když v podmínkách, jaké panují v Galerii moderního umění v Hradci Králové, vidíte umění, tak jej to úplně 
dehonestuje,“ dovysvětluje Tomáš Svoboda pro Artalk Silvii Šeborové.
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Čtvrté patro, 20. listopadu 2013, Na návštěvě v eldéence. Foto: Tomáš Svoboda, Ondřej Chrobák

 

V letech 2014–2016 probíhala rekonstrukce Galerie moderního umění v Hradci Králové, 
která byla ukončena slavnostním zahájením nové stále expozice českého umění 20. století pod 
názvem Proměny obrazu / Obrazy proměn, jejímž kurátorem byl ředitel galerie Tomáš Rybička 
(1997–2018). V rámci rekonstruovaného prostoru byl vztyčen nový dominující prvek galerie, 
jímž je monumentální těleso vzduchotechniky pomalované dle návrhu Aleše Lamra. Kromě 
problematického prvku6 se rekonstrukce až na několik menších detailů vydařila. Samotná stálá 
expozice si vysloužila nevybíravou kritiku Martina Vaňka Back to the 90s7 publikovanou na Artalk 
a další od Tomáše Kličky vydanou v Art Antiques Sázka na jistotu – hradecká galerie.8 Výstava 
Proměny obrazu / Obrazy proměn se nacházela ve dvou patrech galerie a byla rozdělena na České 
moderní umění do roku 1938 a na České moderní umění po roce 1938. V obou případech jí byla 
vyčítána striktní chronologičnost, nedostatek informací k samotným dílům, expozice nereagovala 
na kontext doby, tedy visela kdesi v časoprostoru a značně se soustředila na své sbírkové chef-
d‘œuvre.

6 https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3040971-umeni-vs-umeni-interier-hradecke-galerie-je-vystaven-sporum, vyhledáno: 15. 11. 
2021. Podle ředitele této umělecké instituce Františka Zachovala nechtějí tvůrci vystavovat svá díla vedle výrazného potrubí vzdu-
chotechniky, které Aleš Lamr proměnil v trvalou uměleckou intervenci. Galerie by ho chtěla od výstavních prostor oddělit stěnami, 
takové řešení však odmítá autor díla i architekt rekonstrukce.

7 https://artalk.cz/2017/02/09/back-to-the-90s, vyhladáno 7. 11. 2021

8 https://www.artantiques.cz/sazka-na-jistotu-hradecka-galerie, vyhledáno: 1. 10. 2021.
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Pohled do expozice České moderní umění do roku 1938, Proměny obrazu / Obrazy proměn, 2016. 
Foto: Miroslav Podhrázský

Jak jsou na tom stálé expozice v krajských galeriích?

Nástroje, prostředky a metody věnující se chodu galerií (příspěvkové organizace samosprávných 
celků) jsou podrobně popsány ve zřizovacích listinách. Nastavená posloupnost a hlavní priority 
sledují především legislativní rámec, tedy dodržování zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy. V případě GMU jsou priority odstupňovány následovně: (1) sbírkotvorná činnost, 
(2) dokumentace sbírky, (3) prezentace sbírky, (4) zápůjčky, (5) provoz knihovny, (6) publikační 
činnost, (7) pořádání výstav, (8) kulturní a vzdělávací programy, (9) vědecko-výzkumná činnost, 
(10) veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných a vzdělávacích potřeb, atd. Takto asi 
vypadá většina zřizovacích listin muzeí a galerií věnujících se výtvarnému umění. Tak jak široká 
veřejnost přirozeně hodnotí a jak je zřejmé i odbornému publiku, výstupy jednotlivých paměťových 
institucí se značně liší. Jednotlivý zřizovatel dané příspěvkové organizace a především jednotlivý 
designovaný správce si hlavní účel galerie interpretuje na základě svých zkušeností. Vliv na výsledky 
galerií mají také samotní zaměstnanci a jejich profesní orientace, získaná praxe, ale také schopnost 
vnímat vývoj společnosti a teoretickou diskuzi, což úzce souvisí se způsobilostí adekvátně reagovat 
na nové skutečnosti. Proto jsou jednotlivé výstupy krajských institucí značně rozdílné.
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Komparace zřizovacích listin vybraných galerií v ČR, zpracovala Gabriela Bučková, 19. 11. 2021.

Na druhou stranu je zde také nátlak na „mcdonaldizaci“ muzeí a galerií. Tuto roli 
optimalizace a racionalizace převzaly v první linii soukromé veřejné instituce, které hrdě dávají 
najevo, jak by se mělo pracovat s výtvarným uměním. Co se týká jejich celkového dojmu, estetiky 
galerií a pestrosti nabídek, naplňují dostatečně očekávání široké veřejnosti. Majitelé soukromých 
veřejných institucí jsou automaticky vnímán jako mecenáši, altruisti a fi lantropové, 9 neboť se 
domnívají, že přebírají na své bedra základní funkce veřejného sektoru. Široká veřejnost (mnohdy 
i odborníci) již nedokáže rozlišit, v čem tkví zásadní rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem, 
že totiž provoz paměťových institucí je postaven na robustním legislativním rámci10, dlouhodobé 
kontinuitě a vysoké odbornosti. V gesci institucí je současně významná podpora vědy a výzkum 
a následné zpracovávání získaných poznatků. Instituce mají společenskou zodpovědnost, což se 
u rychlo-obslužných galerií už tvrdit nedá.

Pokud se podíváme na současný stav většiny stálých expozic, kopírují do značné míry 
metodu učebnic dějepisu s tím, že každá galerie různě refl ektuje dějiny výtvarného umění, roz-
dílně vytěžuje své sbírkové fondy a do značné míry využívá odlišné metody (OGL, KGVU, MG, 

9 Mecenášství, dárcovství, altruismus, fi lantropie se na první pohled jeví jako humanisticky motivovaná dobročinnost, kde si dárce 
automaticky zasluhuje dík. Zároveň není vždy zřejmé, že v ekonomické rovině je zisk na straně dárce. Pokud dává dárci větší užitek 
než samotná spotřeba, pak si aktem darování zvyšuje svůj vlastní subjektivní pocit uspokojení (užitek). Racionálně se chovající 
spotřebitel se tedy snaží svůj užitek maximalizovat.

10 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů; Vyhláška č. 275/2000 Sb., Zákon 71/1994 Sb., Zákon 97/1974 Sb., Zákon č. 250/2000 Sb., 
Zákon 257/2001 Sb., Zákon č. 20/1987 Sb., a Zákon č. 122/2000 Sb.
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MUO).11 Vedle zavedeného a konvenčního přístupu existuje i experimentující pojetí, kde je zhmot-
nění historického času do určité míry rozptýleno v časoprostoru (GASK, NGP).12 

Jaké by měly vypadat a co by měly sdělovat stálé expozice krajských galerií?

Měli bychom mít povědomí o diskuzi a kritice muzeí a galerií v posledních 30 letech, ctít etický ko-
dex muzeí a galerií, dbát na ekonomii a ekologii samotného provozu, neustále přemítat o funkcích 
galerií a přehodnocovat směřování uměleckých institucí.

Především u zřizovacích listin identifi kujeme značnou asymetričnost mezi primárním 
posláním a následujícím ideálním konáním, které bychom měli nabízet a které široká veřejnost na 
základě zkušeností z rychloobslužných galerií již očekává. I když se nám zdají zřizovací listiny rigid-
ní, přesto lze v rámci jejich mantinelů přenastavit vnitřní procesy a priority. Povinnosti defi nované 
ve zřizovací listině jsou základem, tedy fundamentem každé galerie, ale již by neměly být konečným 
cílem, jak tomu u mnoha institucí je. K tomu je nutné dostavět další rámec neboli aktivity prezen-
tující galerii současným jazykem. 

Koncepční úvaha nad stálými expozicemi byla dána především danými podmínkami hra-
decké galerie, což je: rozsáhlé sbírkové fondy obsahující mnoho zásadních prací české moderny, 
regionální role galerie, dlouhodobá koncepce akviziční činnosti a omezené výstavní plochy (2x 
325m2), kdy na takto omezeném prostoru můžeme prezentovat v maximálním počtu 300 sbírko-
vých předmětů. Dané okolnosti a kontext partnerských paměťových institucí nás logicky navedly 
k stanovení cyklu expozic na necelé tři roky.

Dvě patra galerie nabízejí logické dělení – předěl – mezi dvěma velkými kapitolami. Těmi 
předěly, jak jsme si přivykli, jsou většinou války, století nebo změny politických systémů. V případě 
hradeckých expozic to je 20. století – Minulé století – dvacet osobností, ale cca do 80. let 20. století, 
a současné umění Posledních padesát let. 

11 Tradiční výklad umění moderny 20. století je chronologický a lineární. Obvykle stojí na výběru mistrovských děl zapadajících do 
logického sledu, v němž jeden styl střídá druhý. Současné umění je apendixem expozic.
Řády vidění, 1. května 2013 – ? (9 let), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, chronologický vývoj od 19. století do současnosti 
sledující vývoj forem a uměleckých proudů. 
Na vlnách umění / Sbírky českého umění, 28. 2. 2014 – ? (8 let), Oblastní galerie Liberec, didakticky a chronologicky koncipovaná stálá 
expozice umění z českých zemí od raného novověku po současnost.
Art is here, 1. 12. 2015 – ? (6 let), Moravská galerie v Brně, kontext osobností, akcí a témat, ale i historické ukotvení.
Století relativity, 8. 3. 2018 – ? (4 roky), Muzeum umění Olomouc, expozice postavená na hlavních výtvarných proudech a tendencích, 
chronologicky tříděná.

12 Stavy mysli / Za obrazem, 03. 12. 2017 – 23. 11. 2025 (8 let), Galerie Středočeského kraje, absence historického kontextu, kladen 
enormní důraz na emoční rovinu diváka.
1796–1918: Umění dlouhého století, 15. 11. 2019 – ? (2 roky), Národní galerie Praha, převládá žánrovost, absence historického 
kontextu.
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Minulé století – dvacet osobností (kurátorka Petra Příkazská) nestojí na obvyklém chrono-
logickém řazení stylů, proudů a tendencí vývoje výtvarného umění, ale na specifi ckém charakteru 
tvorby dvaceti vybraných umělců a umělkyň. Zvolená metoda se přibližuje renesančnímu názoru 
– pantheon umělců nebo autorské kolekce – , podle něhož právě originalita projevu jednotlivých 
autorů utváří podobu umění dané epochy a je hnací silou jeho vývoje.

Při výběru 20 konkrétních autorů byl kladen důraz také na jejich vztah nebo souvislost tvor-
by s Hradcem Králové, potažmo regionem východních Čech. Velká pozornost je v rámci výstavy 
věnována ženám, které právě v minulém století dosáhly určité rovnoprávnosti. Vedle děl známých 
umělkyň, mezi něž patří Toyen, Adriena Šimotová či Věra Janoušková, jsou do expozice zařazeny 
i práce autorek, které zatím stojí spíše stranou ofi ciálních dějin umění, jako je Jitka Svobodová nebo 
Augusta Nekolová.

Pohled do expozice Posledních padesát let, kurátor Tomáš Pospiszyl, 3. prosinec 2020 – 1. říjen 2023. 
Foto: Miroslav Podhrázský

Zatímco současné umění ve stálých expozicích českých muzeí a galerií obvykle fi guruje pou-
ze jako dovětek k předchozím obdobím a většinou končí rokem 2010, výstava Posledních padesát 
let (kurátor Tomáš Pospiszyl) představuje stálou expozici věnovanou české umělecké produkci od 
70. let minulého století až do dnešní doby. Kurátor se zaměřil na různorodost výtvarných projevů 
a jednotlivá témata, což je sestaveno do pomyslného slabikáře různých přístupů a tendencí současné 
umělecké tvorby. Kromě klasického závěsného obrazu, grafi ky, kresby a plastiky mediálně rozšiřuje 
přístupy o fotografi i, performanci, fi lm, video, text a digitální technologie apod.
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Východiskem obou expozic a koncepce pro následují období je zřeknutí se autoritativního 
výkladu dějin výtvarného umění tím, že v krátkých sledech (max. 3 roky) představujeme možnosti 
výkladu a hledání historického rámce. Je nutné, aby galerie neustále, znovu a znovu defi novaly 
historický kontext, zpochybňovaly ustálené kánony a reagovaly na požadavky a vývoj společnosti. 
Metaforicky místo psaní učebnic – stálá expozice jako ustálená učební látka – inklinujeme k sestavo-
vání návodů – platnost stálých expozic se pouze předpokládá, ale jsou zároveň formulovány tak, aby se 
daný koncept mohl potvrdit, nebo vyvrátit. Vysoce odborný a experimentálnější přístup paměťo-
vé instituce v regionu k jejímu sbírkovému fondu současně otevírá více možností interpretace. To 
je zásadní funkce galerií v předávání poznatků široké veřejnosti a dalším generacím.

Další podstatnou rovinou je neblahá revize Rámcově vzdělávacích programů, což v důsled-
ku znamená nižší počet hodin výtvarné výchovy v základním vzdělávání. Příklady prezentované 
v galeriích a samotná výtvarná výchova je druh kreativního způsobu myšlení, který v celkovém 
procesu vzdělávaní silně podporuje imaginaci. Fantazie není důležitá pouze pro samotné umělecké 
obory, jako je architektura, výtvarné obory, design, móda, hudba, tanec, zpěv, herectví nebo fi lmová 
tvorba, ale silně ovlivňuje obory humanitní i technické. Proto jsme přesvědčeni, že priorita muzeí 
a galerií našeho typu v 21. století, kromě svých zákonných povinností, je především ve vzdělávání 
obyvatel v daném regionu prostřednictvím aktuálních a obecných témat.13

13 Návštěvnost z 40–50 % GMU tvoří edukační programy, komentované prohlídky a doprovodné akce skupin především z výcho-
dočeského regionu.
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P E T R  I N G E R L E
Moravská galerie v Brně

Galerie umění: 
mezi kontextem 
a analogií 



Analogie představuje, způsob uvažování na základě podobností, přirovnání. Jde o kladení věcí do vzá-
jemných vztahů na základě shodných rysů, popřípadě přirovnáváním neznámého ke známému. Pomocí 
analogie lze rovněž vyložit skutečnosti, které nejsou ne první pohled zřejmé nebo jsou z různých důvodů 
nepřístupné. Analogie může pomoci podpořit naše soudy a tvrzení. Na rozdíl od interpretace se nejedná 
o vysvětlení, ale osvětlení. Za analogii můžeme dosadit bezprostřední zkušenost, zážitek z vnímání umě-
leckého díla.

Kontextuální přístup představuje důraz na interpretaci, kunsthistorický výklad. Uspořádání děl v rámci 
nějakého diskurzivního modelu. V této souvislosti lze připomenout podobnou dichotomii, protikladné 
pojmy – „zážitek“ a „interpretace“, které použil v souvislosti s vydanou přednáškou o stálých expozicích 
Nicholas Serota, ředitel londýnské Tate Gallery (dnes Tate Britain) a propagátor konceptuálního umění. 
Serota své pojednání o stálých expozicích nazval Experience or Interpretation. Th e dilemma of Museums 
of Modern Art.1 

Podtitul mého příspěvku naznačuje v obecné rovině dva protichůdné způsoby vnímání a potažmo 
i koncipování expozic umění. Ve skutečnosti je zmíněná dichotomie analogie/ kontext volnou pa-
rafrázi jedné spíše okrajové sentence z textu francouzského fi lozofa Alaina Badioua (* 1937). Proč 
považuji za vhodné obracet se v rámci daného tématu právě k tomuto autorovi? Patrně pro to, že 
je pro něj typické, že se rád dotýká vztahů fi lozofi e s dalšími obory, jako jsou estetika, architektura 
nebo umění. Nicméně, lze namítnout, že to samé platí i pro jiné významné francouzské fi lozofy 
(viz namátkou např. Derridova kniha Pravda v malířství či Deleuzeho kniha Francis Bacon: Logika 
vnímání, zabývající se výkladem díla toto anglického malíře atd.) Filozof Badiou jde v tomto směru 
patrně do největší hloubky. Například jeho Manifest afi rmacionismu radikálně vyhlašuje potřebu 
nového umění pro 21. století, a to takového, které se vzepře postmoderní situaci a vládnoucím 
ekonomickým silám tím, že obnoví autonomii umělecké pravdy; a ve své další knize, jejíž název 
bychom mohli přeložit asi jako Malá příručka inestetiky (Petit manuel d´inesthétique) zavádí nový 
pojem „inestetiky“, jehož hlavním smyslem je pojednávání o vztahu mezi uměním a fi lozofi í. 

Nicméně, vraťme se zpět k úvodu, tedy ke zdroji analogicko-kontextuální dichotomie. Na 
jednom místě Badiou přemítá o současném světě, který charakterizuje jako „svět jevení se“, přičemž 
základní ideje, které tento svět popisují, označuje jako „velikost“ a „stupeň identity“. Pravdu takto 
fenomenologicky vnímaného světa tvoří výjimka z toho, jak se běžně jeví obvyklé mnohosti, multi-
plicity. Jinými slovy, podle Badioua se pravda objevuje jako moment převrácení pravidel či zákonů 
jevení se stávajícího světa. Neexistuje v rámci těch pravidel (zákonů), které převrací, nicméně po 
čase znovu upadá pod vládu nových pravidel, které sama stanoví. A právě v této souvislosti autor 
uvádí na první pohled nesouvisející poznámku. V ní se vyznává z preference nahodilých, chaotic-
kých, „anarchických“ kolekcí uměleckých děl v zapadlých vesnických muzeích, která podle něj způ-
sobují „závrať z analogií“, nad „kulturologickými“ prezentacemi jejichž součástí jsou rekonstrukce 
kontextu a to, co Badiou označuje jako „obsesi historií“. 

Při četbě těchto sentencí mě bezděky napadla dávno zasutá vzpomínka na návštěvu obra-
zárny v Kroměříži, která se patrně musela odehrát někdy na počátku 90. let 20. století. Tedy v době 
před její radikální proměnou. Kroměřížská obrazárna patří bezesporu k našim nejvýznamnějším 
institucím, a to i v evropském kontextu. Jejím základem je rozsáhlá sbírka (asi 500 obrazů) založe-
ná olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtensteinu-Castelcorna ve druhé polovině 17. století. 
Obrazy jsou vystaveny jednak v historických sálech formou typické barokní „paneláže“ – jedná se 

1 Nicholas Serota, Experience or Interpretation. The dilemma of Museums of Modern Art, Thames and Hudson, London 1996. 

4 9



o formu instalace obrazů do jakési mozaiky těsně vedle sebe podle daných formátů (které se navíc 
někdy podle potřeby upravovaly). Další část obrazů je prezentována v samostatné galerii, kam byly 
umístěny rovněž některé vybrané obrazy z původního panelování (část je vystavena v Arcidiecé-
zním muzeu v Olomouci). 

Antonín Jirka v předmluvě ke katalogu kroměřížské obrazárny k paneláži poznamenává: 
„Šlo o jistý způsob interiérové dekorace, ve své době naprosto ne výjimečný. Paneláži se vytýká, že 
degraduje umělecká díla na pouhou tapetu. Kritik nechápe, že instalace uměleckých děl ve smyslu 
muzejnictví 19. století či naší doby byla konci 18. století naprosto cizím postojem – přinejmenším 
ve střední Evropě. [...] Druhá výtka se týká úprav formátů, diktovaných potřebou kompozičního 
vyvážení panelované stěny. Je pravda, že některé obrazy byly seříznuty, ve výjimečných případech 
dosti nešetrně. Převážilo však opačné řešení – nadstavování formátů. Konečně, při pohledu z dne-
ška, pevné osazení obrazů zabránilo až do nové doby jejich dalšímu manipulování a odcizení.“2

V původní verzi instalace obrazárny, tedy před rokem 1999, jako by zůstal do určité míry 
zachován určitý duch onoho historického způsobu nehierarchizované instalace. U jednotlivých 
obrazů nebyly popisky, ale návštěvník dostal u vchodu strojopisnou kopii se seznamem děl podle 
jednotlivých místností, které se tak musel pokoušet sám identifi kovat. Obrazy byly zavěšeny ve více 
řadách nad sebou a v místnostech se nacházely vedle sebe originály i dobové kopie významných 
děl, kvalitní i méně zdařilá díla ze zámeckého fondu. Návštěva obrazárny tak byla spojena s urči-
tým typem dobrodružství; návštěvník například mohl sám na sobě zkoušet, jestli rozpozná, který 
z obrazů je originál či kopie, popřípadě mohl hádat dobu vzniku a náměty obrazů, aby pak výsledek 
konfrontoval s ne příliš přehlednými seznamy, které měl v ruce. 

Koncem 90 let 20. století prošla zámecká galerie kunsthistorickou „očistou“, kdy všechny 
kopie a méně kvalitní obrazy byly odstraněny, zdokonalil se způsob, jakým byly obrazy prezentová-
ny, tzn. v jediné pohledové rovině, chronologicky, podle jednotlivých uměleckých škol a provenien-
cí; sály byly opatřeny úvodními texty a díla standardními popiskami atd. Klíčový obraz – Tiziánův 
Apollo a Marsyas byl vyjmut z „chaosu“ ostatních méně významných děl a byla mu vyčleněna samo-
statná místnost, aby nikdo z návštěvníků nezůstal na pochybách... Zkrátka byla vybudována stan-
dardní expozice podložená důkladným výzkumem s důrazem na její edukační roli apod. To, co bylo 
patrné na první pohled, byla skutečnost, že galerie se nyní stala více prázdnou než plnou (v zámecké 
galerii je k zhlédnutí pouze něco přes 80 vybraných originálů), a že zde přirozeně více dominuje 
prázdná plocha galerijních stěn. 

Podobným způsobem popisuje historický a estetický přístup v expozici Národní galerie 
v Londýně Nicholas Serota: „Devocionální obraz, oltářní deska a portrét malované dvěma umělci 
tvořícími ve stejné době, visí v jednoduché, téměř symetrické kompozici. [...] Význam, ikonografi e 
a důležitost každého z obrazů je vysvětlen skrze text nebo popisku umístěnou poblíž obrazu... tento 
způsob seskupení uplatňuje na díla kurátorskou interpretaci vytvářející vztah, který v mysli tvůrců 
obrazů nemohl existovat...“3 

Ale vraťme se ještě krátce k Badiuovi. Ten ve své knize Století (Le Siècle) předestírá několik 
provokativních kritických úvah o moderně a avantgardě 20. století. Užívá přitom pojmy purifi ka-
ce/ destrukce a subtrakce (odečítání) a poukazuje na téměř mystickou přitažlivost principy očisty, 

2 Milan Togner, (ed.), Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů arcibiskupského zámku v Kroměříži, Kroměříž 1998, s. 21.

3 Serota (pozn. 1), s. 8.
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nicoty, při snaze avantgard vyrovnat se s tím co nazývá „prázdnotou minulých povrchů“, tedy 
zhruba – uměním minulosti. Lze říci, že součástí této purifi kace, nebo spíše jedním z jejích odnoží 
je i existence prázdné galerie. Jinými slovy, umění v polovině dvacátého století učinilo důležitý „ob-
jev“, totiž poukaz na autonomní existenci galerijního prostoru, jako místa nadaného vlastní subjek-
tivitou. Připomeňme, že radikální akce defi nující prázdný prostor jako umělecké dílo prezentovala 
poměrně nedávno putovní výstava nazvaná (plurálem) Prázdna. Retrospektiva (Voids A Retrospecti-
ve, premiéra Centre Pompidou, Paris 2008). Výstava v historickém průřezu revokovala sérii různých 
vystavování prázdných galerií.4 Autoři katalogu výstavy Voids přirovnali prezentaci prázdné galerie 
k podobně revoluční události jakou byl vznik ready-mades Marcela Duchampa. 

Referenčním bodem „Voids“, se stala slavná iniciační výstava Yvese Kleina v pařížské galerii 
Iris Clert z roku 1958 označovaná zkráceně Prázdno (Le Vide). Při její přípravě Klein odstranil 
z galerie vše kromě vytríny a závěsů a vymaloval ji bílou barvou. Přetvořil ji tak na obrazový – 
transparentní prostor, v ní zdůrazňoval obrazovou senzibilitu galerijního prostředí. 5 Věřil, že tím, 
že pozve návštěvníky do prázdného prostoru, neviditelné se stane vnímatelným. Mělo se jednat 
o “čisté vnímání”, oblast lidské zkušenosti, která nemá materiální rozměr. Nicméně je nutné si 
připomenout, že interpretace umění je závislá na kontextu, informacích, které existují nezávisle na 
daném objektu. Podle Badioua například prázdná místnost galerie může sice fungovat jako znamení 
mystické či sublimní senzibility, ale v politické rovině může t oto umělecké gesto vyvolat přízraky 
minulosti stejně jako tíživý pocit prokletí žité přítomnosti. Může také evokovat „prázdné místo“, 
které tu zbylo po jednotlivcích či sociálních skupinách, kteří byli politicky vyhlazení nebo odsunuti 
na okraji společnosti. 

Střídání principů „prázdné“ a „plné“ galerie může odpovídat komplementárnímu proti-
kladu diskurzivní a emotivní stránky vnímání expozice. Příkladem takového uspořádání může být 
nová instalace stálých expozic v Moravské galerii v Brně souhrnně nazvaných Art is here, pocházejí-
cí z roku 2015. 

V části nazvané Nové umění jsou prezentována především díla z legendární sbírky Jiřího 
Valocha, sběratele a klíčové osobnosti Brna, která dokumentují především zásadní projevy „dema-
terializovaného“ umění druhé poloviny 20. století, a to jak jeho lokální, tak i mezinárodní přesah. 
Samostatná „prázdná“ místnost je věnovaná Valochovým textovým instalacím a zároveň krátko-
dobým projektů. V protikladu k tomu, jeden ze sálů expozice představuje jakousi rekonstrukci 
sběratelova pokoje v bytě od podlahy ke stropu přeplněném uměním. Ve druhém patře Pražákova 
paláce se nachází stálá expozice Moderního umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny 
a meziválečné avantgardy, která rovněž prošla proměnou v roce 2015. S esteticky vytříbenou insta-
lací zbavenou všech nadbytečných architektonických a informačních elementů kontrastuje jednak 
(alespoň průhledem) zpřístupněný depozit plastik v suterénu, a také rozměrná obrazová a textová 
koláž mísící reprodukce i originální děla, která dokumentuje brněnské avantgardní hnutí 20. a 30. 
let 20. století. 

4 Viz John Armleder, Mathieu Copeland (ed.), Voids. A Retrospective, (kat. výst.), JPR Ringier, Zurich, Centre Pompidou, Paris, Centre 
Pompidou-Metz, 2009. 

5 Výstava ve skutečnosti nesla dlouhý a komplikovaně strukturovaný název: La spécialisation de la sensibilité à l‘état de matière pre-
mière en sensibilité picturale stabilisée.
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Kroměříž: reprezentační sály arcibiskupského zámku – Obrazárna po roce 1999

Voids: A Retrospective, 
Centre Pompidou, 2008
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Expozice Art is here: Nové umění 

Expozice Art is here: Moderní umění

5 3



© Východoslovenská galéria 2021
ISBN 978-80-85745-90-0

EAN 9788085745900


