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Kaliopi Chamonikola: Od gotiky k renesanci
(V˘tvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550)

V˘stavou, která bude  zahájená 14. fiíjna tohoto roku v Brnû, 21. fiíjna v Opavû a 26.
fiíjna v Olomouci vrcholí v˘znamná etapa v˘zkumné a badatelské práce na  nároãném
v˘zkumném projektu, zapoãatém v roce 1996. Na jeho realizaci úzce spolupracovaly

tfii instituce – Moravská
galerie v Brnû, Muzeum
umûní v Olomouci a Slez-
ské zemské muzeum
v Opavû. Cíl, kter˘ si vyt-
kla, snaha o zacelení
bíl˘ch míst na‰í kulturní
historie, postupnû pohltila
poãetn˘ autorsk˘ t˘m,
kter˘ se zapojil do této
práce.
Morava a Slezsko,
vedlej‰í zemû Koruny
âeské,  se stále v˘raznûji
profilují jako jeden
z nejv˘znamnûj‰ích
umûleck˘ch regionÛ nejen
v rámci tohoto politického
útvaru, ale ve stfiedo-
evropském kontextu vÛ-
bec. Studium období
pozdního stfiedovûku pfii-
tom zaznamenává

v tûchto oblastech v posledních letech pomûrnû dynamick˘ posun. Mezi odborníky
sice existovalo urãité rámcové povûdomí o kvalitách a rozsahu památkového fondu,
pokusy o jeho systematiãtûj‰í zpracování se v‰ak dlouhá léta pot˘kaly
s neuvûfiiteln˘mi obtíÏemi. Zatímco zvlá‰tû od 60. let soustavné studium této histo-
rické etapy v okolních umûleck˘ch oblastech sklízelo v˘znamné plody v podobû re-
prezentativních syntetick˘ch v˘stav a publikací, které naznaãily rovnûÏ hlubokou pro-
vázanost stfiedovûkého materiálu a potfiebu sledovat jeho ‰ir‰í  umûleckohistorick˘
kontext  (napfi. v Rakousku – Die Kunst der Donauschule 1490-1540, St. Florian –
Linz 1965, Gotik in Österreich, Krems an der Donau 1967, v Nûmecku impozantní
v˘stava Die Parler und Schöne Stil, Kolín 1972, u nás Jihoãeská pozdní gotika 1450-
1530 na Hluboké v roce 1965, publikace Gotické umûní na Slovensku, Bratislava
1972), prohluboval se stále citelnûji deficit  monografického zpracování materiálu mo-
ravské a slezské provenience.
První krok ke sbûru materiálu malífiské a sochafiské povahy uãinila V˘stava gotického
umûní na Moravû a ve Slezsku, uskuteãnûná v roce 1935-1936 v brnûnském zem-
ském muzeu (J. Helfert, A. Kutal). I kdyÏ tûÏi‰tû zájmu tehdy spoãívalo ve fondu mo-
ravském, mezi 135 katalogov˘mi poloÏkami se objevila také fiada v˘znamn˘ch
slezsk˘ch dûl. NejzávaÏnûj‰í podíl na heuristickém mapování památkového fondu

Zápis z valné hromady
Umûleckohistorické
spoleãnosti
v âesk˘ch zemích
konané dne 5. února 1999 v Národní
galerii - AneÏském klá‰tefie v Praze

1. Doc. L. Slavíãek pohovofiil úvodem o sta-
novách UHS a nutnosti pozmûnit nûkteré
jeho ãlánky (napfi. statut studentÛ - vzhle-
dem k jejich utû‰enû narÛstajícímu poãtu
vznikají problémy s regulérním poãtem
ãlenÛ pro konání valné hromady, neboÈ stu-
denti jsou zahrnuti do ãlenské základny, ale
nemají volební právo a nejsou voleni do
v˘boru).
2. Volba  zapisovatele: zvolena aklamací dr.
A. Horová
3. Program valné hromady: zpráva o stavu
a ãinnosti UHS, pfiedná‰ka doc. J. Kropáã-
ka o poãátcích UHS, zpráva revizní komise,
pfiedání Ceny dr. Josefa Krásy, volba no-
vého v˘boru UHS, diskuse, rÛzné.
4. Návrh volební komise: pfiedseda doc. J.
Kropáãek, ãl. dr. D. Jelínková, dr. E. Stará.
5. Doc. Slavíãek pfiednesl zprávu o stavu
UHS: 377 platících ãlenÛ  (podle stanov
ãlenství zaniká, neplatí-li ãlen po dva roky
pfiíspûvky). Seznámil dále plénum s pfiípady
praÏsk˘ch památek, k nimÏ UHS zaujala sta-
novisko. UHS by mûla mj. poÏadovat, aby
její ãlen byl jmenován do konkursní komise
pro volbu fieditele NG a sbírky SMSU ve
VeletrÏním paláci. Nûkteré cíle se nepodafiilo
zcela naplnit, také do‰lo z technick˘ch dÛvo-
dÛ ke skluzu ve vydávání Bulletinu UHS. Po-
dûkoval pfii této pfiíleÏitosti dr. I. Muchkovi,
kter˘ konãí svou ãinnosti ve funkci tech-
nického redaktora, za dlouholeté obûtavé vy-
dávání Bulletinu. K dal‰í ãinnosti bude nutné,
aby ãlenové UHS aktivnûji spolupracovali.
Seznámil také plénum se zámûrem vydat
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ve Slezsku pak mûl pfiedev‰ím v˘zkum provádûn˘ kolem roku 1950 semináfiem dûjin
umûní brnûnské univerzity pod vedením Alberta Kutala. Materiály  publikované mezi
lety 1949-1953 na stránkách Slezského sborníku se staly dÛleÏitou v˘chozí bází
dal‰ího studia,  která v‰ak dlouho – s v˘jimkou nûkolika disertaãních prací
posluchaãÛ brnûnské Masarykovy univerzity - zÛstala bez následování.  Svûtlou
v˘jimkou se stala v˘stava  „Pozdnû gotické sochafiství z moravsk˘ch sbírek„
uspofiádaná v roce 1967 v KromûfiíÏi (M. Togner).
Konkrétní cílen˘ zámûr uskuteãnit dal‰í v˘stavu tohoto zábûru - tentokrát v ‰ir‰ím au-
torském kolektivu a nároãnûji koncipovanou - byl iniciován jiÏ v roce 1970  opût pro-
fesorem Albertem Kutalem. Velk˘m povzbuzením byl nepochybnû neobyãejn˘ ohlas
zmínûné v˘stavy "Jihoãeská pozdní gotika 1450-1530" v Hluboké nad Vltavou v roce
1965. T˘m se sice v období roku 1971-1973 nûkolikrát se‰el a intenzívnû rozbûhl
pfiípravné práce (organizace se tehdy ujala Moravská galerie v Brnû reprezentovaná
tehdej‰ím fieditelem Dr. Jifiím Hlu‰iãkou),  uskuteãnit tento zámûr se  v‰ak bohuÏel
nepodafiilo. Na neúspûchu tohoto úsilí se podepsalo nepfiíznivé politické klima (dÛs-
ledkem byl mimo jiné také vynucen˘ KutalÛv odchod z univerzity) a realizace v˘stavy
zÛstala pouze neuskuteãnûn˘m pfiáním.
Na tento nenaplnûn˘ odkaz profesora Alberta Kutala se pokusila navázat dal‰í gene-
race umûleck˘ch historikÛ umûní, z nichÏ mnozí patfií ke Kutalov˘m ÏákÛm. V˘zkum
se pochopitelnû ubíral v intencích obdobn˘ch komplexnûji orientovan˘ch projektÛ a
v˘stav stfiedovûkého umûní uskuteãnûn˘ch u nás v  polistopadov˘ch podmínkách,

kdy koneãnû jiÏ definitivnû padly
pfiekáÏky ideologického rázu (Mistr
t˘nské kalvárie, Národní galerie
v Praze v roce 1990, Gotika
v západních âechách, PlzeÀ a
Praha 1995-1996). Podnûtnû
zapÛsobily také mnohé zahraniãní
v˘stavy (Conrad Leib ve Vídni
1997, Hans Multscher v Ulmu 1997
apod.).
Specifické podmínky – zejména
znaãn˘ geografick˘ rozsah proble-
matiky a rádius odborné pÛsobno-
sti nûkolika v˘znamn˘ch muzejních
a galerijních institucí – byly dÛvo-
dem, proã po poãáteãních dis-
kusích nakonec zvítûzila ponûkud
neobvyklá koncepce tfií
svébytn˘ch, av‰ak dobou konání
paralelních v˘stav v Brnû, Olo-
mouci a v Opavû. Toto fie‰ení
umoÏnilo jednak soustfiedit jedineã-
né kolekce exponátÛ s ohledem na
jejich regionální pfiíslu‰nost a
souãasnû lépe vystihnout urãité
zvlá‰tnosti ãi odli‰nosti umûlecké
situace jednotliv˘ch regionÛ, které

by moÏná pfii selektivním pfiístupu u jediné kolekce zanikly.  Jak se postupnû ukáza-
lo, tato my‰lenka se setkala také s vstfiícnou odezvou lokálních partnersk˘ch institucí
(památkov˘ch ústavÛ, církevní reprezentace, farních úfiadÛ, univerzit, archivÛ apod.),
u kter˘ch vûdomí kulturního pfiínosu pro tu kterou oblast podstatnû usnadnilo pfie-
konávání mnoh˘ch organizaãních  i administrativních problémÛ. Optimálnost tohoto
modelu by v‰ak mûli ocenit pfiedev‰ím sami náv‰tûvníci, jejichÏ spektrum má trojice
lokálních v˘stav ‰anci podstatnû roz‰ífiit.
V rámci uveden˘ch v˘stav bude pfiedstaveno nûkolik stovek exponátÛ v‰iroké oboro-
vé rozmanitosti - od deskové malby, kniÏního malífiství, plastiky, po umûlecké fiemes-
lo (zlatnictví, sklo, textil, keramika, nábytek, militaria). Sv˘m zábûrem na dal‰í disci-

bûhem nejbliÏ‰ích let pfiíruãku typu Kdo je kdo
v ãeském dûjepisu umûní a pohovofiil o sklad-
bû navrhovaného nového v˘boru UHS, kde by
mûli mít dostateãné zastoupení mimopraÏ‰tí
historikové umûní. Do diskuse navrhl otázku
zv˘‰ení ãlenského pfiíspûvku a zápisného
UHS a jiÏ zmínûnou revizi kategorie studenta.
6. Zpráva revizní komise pod vedením dr. M.
Bartlové: komise shledala hospodafiení UHS
jako regulérní, byÈ vedené velmi jednodu‰e,
udûlila absolutorium (doporuãila v‰ak pro dal‰í
ãinnost za‰kolit dr. Horovou do vedení úãet-
nictví), dále uloÏila novému v˘boru UHS pfie-
vést depozitní úãet na nové konto. Termín 30.
3. 1999. Plénum schválilo obû zprávy pln˘m
poãtem hlasÛ.
7. Vyhlá‰ení Ceny dr. Josefa Krásy a pfiedání
odmûny. Cena byla rovn˘m dílem rozdûlena
mezi dr. Ladislava Kesnera ml. a Mgr. Filipa
Suchomela za koncepci a zpfiístupnûní sbírky
asijského umûní v NG na Zbraslavi, v pfiípadû
dr. Kesnera byla pfiipomenuta i antologie
z textÛ soudob˘ch americk˘ch teoretikÛ a hi-
storikÛ umûní. Oba vyznamenaní se dohodli
na vrácení finanãní odmûny ve prospûch UHS
a zároveÀ sdûlili, Ïe cenu chápou i jako uz-
nání ãinnosti v‰ech ostatních spolupracovníkÛ.
7. Volba nového v˘boru UHS: z 19 kandidátÛ
(viz kandidátní listina) bylo zvoleno 15 ãlenÛ,
volilo 78 pfiítomn˘ch, odevzdáno 77 platn˘ch
hlasÛ. Zvoleni (podle poãtu hlasÛ v pofiadí):
Horová, Schenková, Slavíãek, Sr‰eÀ, Sucho-
mel, Herda, Bláhová, Malá, ·imková, ·turc,
PotÛãková, Kotková, Musil, Stará, Kreuzzie-
ger.
8. Doc. Kropáãek pfiednesl vzpomínku na
poãátky UHS (bude publikována v Bulletinu).
9. Diskuse a rÛzné: dr. B. Bukovinská navrhla
protokolární opatfiení, aby v pfiípadû, kdy se
kandidáti Ceny dr. J. Krásy vzdají odmûny,
byla ãástka (3000 Kã) vrácena do rozpoãtu
UHS jako sponzorsk˘ dar. Dále doporuãila vû-
novat se více problémÛm památkové péãe.
Dr. H. Hlaváãková doporuãila, aby vzhledem
ke stávající pfiíznivé situaci ve studiu dûjin
umûní byla vûková hranice pro udûlení CJK
posunuta zpût na pÛvodních 35 let. Dr. M.
Judlová a dr. H. Hlaváãková pfiipomnûly
moÏnost zaloÏení sekcí UHS mimo v˘bor
(památkové, galerijní a muzejní ad.).
O zv˘‰ení ãlenského pfiíspûvku UHS zatím
neuvaÏuje (zÛstává 150, 50 Kã studenti a se-
niofii), statut studenta projedná nov˘ v˘bor.
10. Doc. Slavíãek podûkoval za podnûtné pfii-
pomínky,  jimiÏ se bude nov˘ v˘bor UHS
zab˘vat na nejbliÏ‰ích schÛzkách, podûkoval
zároveÀ odstupujícímu v˘boru, Národní galerii
a dr. J. Fajtovi (za zapÛjãení prostor pro usku-
teãnûní valné hromady).

V Praze dne 5. 2. 1999
Zapsala dr. Andûla Horová
Dodatek ze zápisu z první schÛzky nového
v˘boru UHS

Noli me tangere, zaãátek 14. stol.
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plíny – architekturu, nástûnnou malbu, peãeti, mince apod. je pokusem o dosud
nejsouhrnnûj‰í prezentaci materiální kultury tohoto v˘znamného umûleckohistorického
teritoria v období pozdní gotiky a nástupu renesanãního názoru. Vedle sbírek fiady
muzeí, galerií, knihoven, archivÛ u nás i v zahraniãí budou pfiedstaveny exponáty
z církevního i soukromého majetku. Desítky dûl byly dÛkladnû restaurovány, mnohé
z nich byly vyslovenû zachránûny.  PfiestoÏe se vyústûní dlouhodobé práce opût –
moÏná jiÏ osudovû – setkává s dal‰ími problémy, tentokrát ekonomické povahy, bude
k v˘stavû postupnû zkompletován ãtyfidíln˘ katalog.
Vûfiíme, Ïe v˘stava zaujme odborníky i ‰irokou vefiejnost.

Jifií Fajt: Centrum pro stfiedovûké umûní
pfii Národní galerii v Praze

JiÏ del‰í dobu se meziodborn˘mi pracovníky Národní galerie v Praze (nebo alespoÀ
nûkter˘mi znich) hovofií o potfiebû systémové podpory vûdecké ãinnosti této na‰í
pfiední sbírkové instituce. V minulosti bylo zvaÏováno zfiízení galerijních „grantÛ„
urãen˘ch pro galerijní i mimogalerijní odborníky; z nich mûly b˘t podporovány vûdek-
ko-v˘zkumné projekty zavr‰ené v˘stavou, reprezentativní monografií ãi symposiem.
V diskusích na téma vûdecké práce v muzeích se objevují nejãastûji témata váÏící se
k formám hodnocení vûdecké ãinnosti a ke kvalitû podmínek, za nichÏ se uskuteãÀu-
je. Podobnû zamûfiené úvahy vedly vnûkter˘ch zahraniãních sbírkov˘ch institucích do-
konce k systémovému rozli‰ování odborn˘ch pracovníkÛ na ty, ktefií mají primárnû
v popisu práce vlastní péãi o svûfiené sbírkové fondy a ty, jejichÏ pracovní náplní je
sbírky publikovat na nejvy‰‰í vûdecké úrovni (srovnej napfi. curator x research curator
v National Gallery v Lond˘nû apod.). Tento zajímav˘ model v‰ak samozfiejmû pfiedpo-
kládá vyvinut˘ systém diferencovaného hodnocení pracovních v˘sledkÛ, kter˘ v praxi
nesmí znamenat petrifikaci pracovního zafiazení odborn˘ch pracovníkÛ, spí‰e naopak;
jeho efekt by mûl b˘t jednoznaãnû motivaãní.
K dal‰ím institucionálním nástrojÛm vyuÏívan˘m k podpofie vûdecké ãinnosti b˘vají zfii-
zována, zatím spí‰e v anglo-saském svûtû, nejrÛznûj‰í úzce profilovaná pracovi‰tû.
Tak napfiíklad na pÛdû Metropolitního muzea v New Yorku (v The Cloisters) vzniklo
pro oblast medievistického bádání International Centre of Medieval Art, sdruÏující
dnes desítky specialistÛ pfiedev‰ím z americk˘ch muzeí a univerzit.
A právû potfieba ‰ífieji zaloÏené diskuse mezi odborníky rÛzn˘ch institucí (muzeí, uni-
versit, akademick˘ch ústavÛ ad.) a nutnost mezioborového dialogu pfii fie‰ení zásad-
ních vûdeck˘ch úkolÛ stála na pozadí my‰lenky zaloÏit pfii Národní galerii v Praze do-
kumentaãní a vûdecko-v˘zkumné pracovi‰tû - Centrum pro stfiedovûké umûní (dále
CSU) se sídlem v Klá‰tefie sv. AneÏky âeské, U milosrdn˘ch 17, 110 00 Praha 1 –
Staré Mûsto.
CSU je zakotveno v organizaãním fiádu Národní galerie v Praze. V souãasné dobû
jsou projednávány podmínky smluvní spolupráce na rozvíjení vlastní ãinnosti CSU
mezi Národní galerií v Praze, Ústavem pro dûjiny umûní FF UK a Ústavem dûjin
umûní AV âR. V ãele CSU stojí fieditel, kterého jmenuje generální fieditel Národní ga-
lerie v Praze. V trvalém pracovním úvazku zde dnes vedle fieditele (tuto funkci za-
stává J. Fajt) pÛsobí jedna asistentka (H. La‰tovková) - je v‰ak zfiejmé, Ïe v blízké
budoucnosti bude tfieba personální zaji‰tûní ãinnosti CSU roz‰ífiit. Na základû ãasovû
limitovan˘ch smluv jsou zde nyní kromû fotografa zamûstnáni ãtyfii dal‰í pracovníci.
K hrazení bûÏn˘ch provozních nákladÛ CSU a mezd zamûstnancÛ s klasick˘m pra-
covním úvazkem se zavázal zfiizovatel, tedy Národní galerie v Praze. Dokumentaãní a
vûdecko-v˘zkumná ãinnost CSU má a bude mít, podle charakteru kaÏdého projektu,
samostatné a pfiehledné financování kombinující nejrÛznûj‰í zdroje - státní: buì pfiímo
z rozpoãtu Národní galerie v Praze, a nebo prostfiednictvím nejrÛznûj‰ích grantÛ Mini-
sterstva kultury, Ministerstva ‰kolství ãi Grantové agentury âR; - soukromé:
zaji‰Èované domácími ãi zahraniãními sponzory a nadacemi (pfiedev‰ím ve vztahu
k v˘stavní prezentaci v˘sledkÛ vûdecké ãinnosti).
 Základní poslání CSU je dvojí:

Zpráva o ãinnosti v˘boru
UHS za rok 1998.

Umûleckohistorická spoleãnost mûla k 31. 1.
1999 celkem 377 platících ãlenÛ. Z tohoto
poãtu je 48 ãlenÛ registrováno v kategorii
senior, zatímco umûleckohistorick˘ dorost,
tj. studenti 3 kateder dûjin umûní
na univerzitách v Praze, Brnû a Olomouci, je
zastoupen celkem 186 ãleny.
(V registraci se ov‰em objevuje mnohem
vût‰í poãet jmen; nicménû v souladu
s platn˘m statutem, v˘bor Spoleãnosti
na poãátku roku 1999 povaÏuje za ãleny ty,
ktefií svÛj ãlensk˘ pfiíspûvek naposledy
vyrovnali v roce 1996.) Pokud jde o v˘‰i
ãlenského pfiíspûvku a také zápisného se jiÏ
po nûkolik let nezmûnila a i na rok 1999
zÛstala ve stejné v˘‰i (150 Kã, pro seniory a
studenty 50 Kã; zápisné: 100 Kã), a zfiejmû
bude nutné jiÏ v blízké budoucnosti uvaÏovat
o urãitém zv˘‰ení.
Pfii poslední volbû v˘boru UHS pfied tfiemi
lety bylo zvoleno pouze dvanáctiãlenné
pfiedsednictvo. ProtoÏe zejména v posledních
dvou letech do‰lo k pováÏlivému oslabení
poãtu ãlenÛ v˘boru - z dÛvodu pracovního
vytíÏení rezignoval nejprve dr. Ladislav
Kesner ml., posléze, po svém jmenování do
funkce fieditelky Moravské galerie také dr.
Kaliopi Chamonikolasová, a na ãinnosti
v˘boru se pfiestal podílet i dr. Pavel âern˘ z
Olomouce, pfiedsednictvo se v dubnu 1998
rozhodlo kooptovat za svého ãlena
dr. Andûlu Horovou, která se ujala nároãné
ãinnosti spojené s evidencí ãlenÛ
Spoleãnosti, s vybíráním pfiíspûvkÛ a také se
správou finanãní hotovosti UHS. ·lo
o agendu, kterou dosud obûtavû zastávala
paní Du‰ana Barãová, jíÏ je nutno je‰tû
jednou upfiímnû podûkovat za její dlouholetou
a vpravdû nezi‰tnou práci ve prospûch na‰í
Spoleãnosti. V˘bor UHS se i v uplynulém
období vcelku pravidelnû scházel; frekvence
tûchto v˘borov˘ch schÛzí byla zpravidla 1x
za 2 mûsíce (s v˘jimkou letního období).
V pfiípadû nutnosti se jednou se‰el i
mimofiádnû, mimo pravideln˘ plán. Od
poslední valné hromady v únoru 1998 takto
jednal celkem 7x. Na tûchto pracovních
setkáních v˘boru byla kromû bûÏné agendy
vûnována pozornost zejména otázkám
spojen˘m s vydáváním Bulletinu UHS, a dále
v‰em aktuálním záleÏitostem oboru. V fiadû
pfiípadÛ v˘bor koordinoval svÛj postup
s dal‰ími subjekty oboru, pfiedev‰ím

1. Volba pfiedsednictva v˘boru UHS. Zvoleni:
pfiedseda Doc. PhDr. Lubomír Slavíãek
1. místopfiedseda, tajemník + správa poklad-
ny PhDr. Andûla Horová
2. místopfiedseda PhDr. Martin Herda.
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 - za prvé soustavnû pofiizovat a systematicky zpracovávat a zpfiístupÀovat základní
textovou a fotografickou dokumentaci stfiedovûk˘ch umûleck˘ch a architektonick˘ch
památek zoblasti stfiední Evropy, samozfiejmû se zvlá‰tní pozorností vûnovanou
v˘tvarné kultufie historick˘ch Zemí koruny ãeské. K tomuto úãelu bylo pracovi‰tû
v závûru roku 1998 technicky vybaveno z prostfiedkÛ grantu VW Stiftung, kter˘ je
udûlován prostfiednictvím University v Marburgu. Tento tfiílet˘ grant ve v˘‰i 290. 000,-
DM, spoleãnû spravovan˘ Národní galerií v Praze a Ústavem pro dûjiny umûní FF
UK (garanty jsou J. Fajt za NG a J. Royt za FF UK), umoÏnil nákup poãítaãÛ a in-
stalaci poãítaãové sítû vãetnû pfiipojení na Internet, z prostfiedkÛ grantu bylo získáno
dal‰í nezbytné vybavení k digitalizaci fotografické dokumentace, zakoupen byl ‰piã-

kov˘ fotografick˘ pfiístroj vãetnû
osvûtlovací soupravy atd. CSU
díky zahraniãní finanãní podpofie
zfiizuje specializovanou pfiíruãní
knihovnu, která je evidenãnû
souãástí jednotné knihovny
Národní galerie v Praze a která
bude odborné vefiejnosti pre-
senãnû pfiístupná ve studovnû
CSU.
 Základem fotodokumentaãní sbír-
ky CSU jsou bohaté materiály
získané z v˘stav „Gotika v západ-
ních âechách, 1230- 1530„ a
„Magister Theodoricus, dvorní
malífi císafie Karla IV.„. Ve‰keré
získávané diapozitivy budou pfied
uloÏením v klimatizovaném foto-
archivu postupnû digitalizovány a
vypalovány na CD-nosiãe,
z nichÏ budou zpfiístupÀovány
pro badatelskou vefiejnost
na poãítaãové síti v CSU.
âernobílé fotografie budou
uspofiádány a taktéÏ prezenãnû
zpfiístupnûny. V souãasné dobû
je studenty a doktoranty FF UK
dokonãována základní dokumen-
tace nástûnn˘ch maleb praÏské
provenience z let 1370 – 1450,
rozbíhá se dokumentace památek
stfiedovûkého zlatnictví v ãesk˘ch
sbírkách a dokumentace stfiedoe-
vropské sochafiské produkce
z doby kolem roku 1400. ¤ada
dal‰ích témat, jako napfiíklad ka-
talog bohemikálních rukopisÛ ãi

archivních pramenÛ k dûjinám stfiedovûkého umûní, je v souãasnosti pfiipravována.
Pfiirozen˘m v˘stupem dokumentaãních prací budou pfiíslu‰né soupisové katalogy (v
jednání je napfiíklad i realizace nového korpusu ãeské gotické deskové malby pod
vedením prof. dr. J. Homolky apod.).
- za druhé provádût a koordinovat samostatnou vûdecko-v˘zkumnou ãinnost, za jejíÏ
profil a kvalitu odpovídá fieditel CSU, kter˘ jmenuje ãleny svého vûdeckého kolegia
coby konzultaãního orgánu (pfiedpokládáme úãast asi 10-ti domácích a zahraniãních
specialistÛ – ãlenství zatím potvrdil napfi. prof. dr. R. Suckale z Technische Universi-
tät Berlin, jednáme s kolegy z praÏské AV âR a Filosofické fakulty University Karlo-
vy, dále pak z Francie, ·védska, Nûmecka, USA, Polska, Rakouska, Itálie, Velké
Británie atd.). Na konkrétních vûdeck˘ch projektech se na základû smluvního vztahu

s PraÏsk˘m grémiem. ·lo pfiedev‰ím o
pfietrvávající problémy se skandálním vyuÏitím
kostela sv. Michala, kde se UHS pfiipojila
k dal‰ím kulturním institucím a spolu s nimi
zpochybnila u Obvodního soudu pro Prahu 1
rekonstrukci a komerãní vyuÏití tohoto
v˘znamného památkového objektu.
Pfiedsednictvo Spoleãnosti zaujalo stanovisko
také k tzv. reorganizaci na PraÏském
památkovém ústavu, které v kvûtnu 1998
odeslalo Radû zastupitelství hlavního mûsta
Prahy, a v neposlední fiadû v dopise
adresovaném místopfiedsedkyni senátu âR
dr. Jaroslavû Moserové vyjádfiilo své v˘hrady
k projednávání novely zákona o v˘vozu
pfiedmûtÛ kulturní povahy. O v‰ech tûchto
kauzách a o pfiijat˘ch stanoviscích se v˘bor
snaÏil bezprostfiednû informovat - byÈ
s urãit˘m zpoÏdûním - na stránkách Bulletinu
UHS. Kromû toho se v˘bor opakovanû
zab˘val neutû‰enou situací v praÏské Národní
galerii, aÈ jiÏ v souvislosti s rezignací její
vûdecké rady, nebo v dÛsledku personálních
zmûn v ãele této jedné z vrcholn˘ch institucí
oboru. Odstupující v˘bor doporuãil novému
pfiedsednictvu Spoleãnosti, aby této záleÏitosti
i nadále vûnovalo pozornost, a aby v souladu
s posláním formulovan˘m ve statutu UHS
(“sledovat obsazování umûleckohistorick˘ch
míst v‰ech stupÀÛ; dbát pfii tom na
dodrÏování pfiedev‰ím poÏadavku odbornosti”)
poÏadoval na ministerstvu kultury âR úãast
zástupce Spoleãnosti v pfiipravovan˘ch
v˘bûrov˘ch komisích na obsazení postu
generálního fieditele NG a posléze také
fieditele Sbírky moderního a souãasného
umûní ve VeletrÏním paláci, podobnû jak
tomu bylo pfii pfiedloÀském konkursu na místo
fieditele Moravské galerie Brno.
Pfii hodnocení aktivit v˘boru UHS v roce 1998
nelze zastírat, Ïe nûkteré cíle, které byly
naplánovány, se nepodafiilo zcela naplnit.
Oproti pfiedchozím rokÛm do‰lo kupfi.
ke znaãnému zpoÏdûní ve vydávání Bulletinu
UHS, kter˘ v˘bor povaÏuje za hlavní formu
kontaktu s ãleny Spoleãnosti v období mezi
valn˘mi hromadami. PfiestoÏe se v souvislosti
s pfiípravou prvního dvojãísla po del‰í dobû
se‰la kompletní redakãní rada, nepodafiilo se
z ãistû technick˘ch dÛvodÛ toto ãíslo vydat
v obvyklém termínu, tj. na pfielomu ãervna a
ãervence, a navíc je ãlenové UHS ho do
rukou dostali aÏ spoleãnû s druh˘m
dvojãíslem, tûsnû pfied lednovou valnou
hromadu. Aby se tato neÏádoucí situace
nemohla v budoucnosti jiÏ opakovat, do‰lo
na sklonku roku k reorganizaci redakãní rady
a ke jmenování nového v˘konného redaktora
Bulletinu, kter˘ napfií‰tû zajistí jeho vãasné
vydávání. Prozatím i v roce 1999 se poãítá -
pfiedev‰ím z ekonomick˘ch dÛvodÛ -
s vydáním dvou dvojãísel; nicménû od roku
2000 by mûl Bulletin jiÏ opût vycházet 4x
roãnû, tak aby byla zaji‰tûna skuteãná

sv. Marie Magdaléna ze Sv. Majdaleny, pfied r. 1450
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podílejí pfiední domácí a zahraniãní specialisté. CSU koordinuje svou ãinnost s ostat-
ními domácími (napfi. Centrem medievistick˘ch studií, fieditel prof. dr. F. ·mahel) a
zahraniãními (napfi. Geisteswissenschaftliches Zentrum - Geschichte und Kultur Ost-
mitteleuropas e. V. Leipzig, fieditel prof. dr. W. Eberhard) institucemi podobného
zamûfiení. CSU bezprostfiednû komunikuje s International Centre of Medieval Art
v New Yorku, do jehoÏ vûdeckého grémia byl v roce 1999 jmenován J. Fajt (ãlen
sboru poradcÛ). CSU vyvíjí aktivity pfiedev‰ím v souvislosti s badatelskou pfiípravou
rozsáhl˘ch vûdeck˘ch projektÛ a v˘sledky své práce zvefiejÀuje nejrÛznûj‰ími forma-
mi, napfi. v˘stavami a v˘stavními katalogy (ve spolupráci se sbírkami Národní galerie
v Praze), monografick˘mi publikacemi, pofiádáním pravidelného cyklu pfiedná‰ek,
pfiíleÏitostn˘mi symposii a pracovními semináfii. CSU hodlá pravidelnû vydávat vlastní
roãenku, v níÏ bude zvefiejnûna zpráva o ãinnosti CSU za uplynul˘ rok a kde budou
publikovány pfiedev‰ím nejzajímavûj‰í pfiedná‰ky pofiádané CSU. V souãasné dobû
se CSU podílí na pfiípravách rozsáhlého badatelského projektu „Stfiední Evropa za
vlády posledních LucemburkÛ (1378 – 1437)„. V bfieznu 2001 se na toto téma v Pra-
ze uskuteãní mezinárodní pracovní semináfi, cel˘ projekt by pak mûl vyvrcholit roz-
sáhlou v˘stavou a reprezentativní vûdeckou publikací. CSU jiÏ dnes hraje stûÏejní roli
pfii koordinaci mezinárodních badatelsk˘ch aktivit smûfiovan˘ch k poznání kultury a
umûní za vlády jagellonské dynastie; také tento projekt, iniciovan˘ tentokrát ze zahra-
niãí, má b˘t zakonãen velkolepou v˘stavou (o termínu a místû konání se vedou jed-
nání) a publikací.
 Budoucnost pracovi‰tû tohoto typu se odvíjí od relativnû stabilních existenãních pod-
mínek a samozfiejmû závisí na dostatku finanãních prostfiedkÛ pro vlastní vûdeckou
ãinnost. Tûch není nikdy a nikde, natoÏ v âeské republice, nadbytek. Tím spí‰e by
bylo smysluplné vyuÏít dosud ‰Èastn˘ch okolností, které umoÏnily zaloÏení a technické
vybavení Centra pro stfiedovûké umûní a svou aÈ jiÏ institucionálnû ãi osobnû motivo-
vanou aktivitou podpofiit jeho dal‰í rozvoj. CSU pfiipravuje zpfiístupnit svou dokumen-
taãní databázi a pfiíruãní knihovnu pro badatelskou vefiejnost (zpfiístupnûní je plánová-
no na závûr pfií‰tího roku, odborná vefiejnost bude o otevírací dobû studovny CSU
vãas informována); souãasnû bude zahájen badatelsk˘ provoz ve studovnû archivu
restaurátorského ateliéru Sbírky starého umûní Národní galerie v Praze, kter˘ je
umístûn v sousedních prostorách.
Jsem zcela pfiesvûdãen, Ïe podobné dokumentaãní a vûdecko-v˘zkumné stfiedisko
pÛsobící na meziinstitucionální bázi by mûlo vzniknout také pro studia barokní, zvlá‰tû
tehdy, kdyÏ jiÏ existuje rozsáhlá dokumentaãní databáze mapující umûleckou tvorbu
v âechách 17. a 18. století (pfiipravil ji t˘m pfiedních ãesk˘ch specialistÛ veden˘ doc.
dr. V. Vlnasem v rámci pfiípravy v˘stavního projektu „Sláva barokní âechie„) a bylo by
‰koda, kdyby s otevfiením v˘stavy mûla zaniknout. Pfiedpokládám, Ïe se podobn˘mi
my‰lenkami zab˘vají kolegové, ktefií nedávno pfiipravili velkolep˘ v˘stavní podnik „Ru-
dolf II. a umûní jeho doby„. Ve v˘stavním plánu Národní galerie v Praze figuruje cy-
klus pûti velk˘ch v˘stav pfiedstavující kulturu 19. století; také v tomto pfiípadû by bylo
vhodné nashromáÏdûnou dokumentaci utfiídit a dále vyuÏívat. Zda se podafií tato spe-
cializovaná pracovi‰tû vytvofiit,  pak nezáleÏí jen na rozhodnutí vedení pfiíslu‰n˘ch in-
stitucí a jejich materiálním zázemí, ale snad pfiedev‰ím na iniciativû zainteresovan˘ch
odborníkÛ a jejich vÛli ke spoleãné práci; v˘sledky by mohly b˘t jistû pfiíjemn˘m pfiek-
vapením pro v‰echny zúãastnûné.

Lubomír Slavíãek: Popis jednoho v˘bûrového
fiízení, aneb jak se vybírá generální fieditel
Národní galerie v Praze.
9. dubna 1999 zvefiejnilo ministerstvo kultury âeské republiky na internetu (a pozdûji i
na stránkách Mladé fronty Dnes a Ateliéru) velmi obecnû formulované podmínky
v˘bûrového fiízení na obsazení místa generálního fieditele Národní galerie v Praze.
AniÏ by vÛbec vyslovilo svoji základní pfiedstavu o hledané fieditelce nebo fiediteli a
formulovalo základní úkoly, které stojí pfied NG v nejbliÏ‰í období, jak je bûÏn˘m zvy-

aktuálnost informací. Dal‰í ze stanoven˘ch
úkolÛ UHS, kter˘ se v uplynulém roce
nezdafiilo uskuteãnit, byla aktivace po del‰í
dobû obnoveného Národního komitétu dûjin
umûní. I zde se musí novû zvolené
pfiedsednictvo Spoleãnosti pokusit o
podstatnou zmûnu tohoto neuspokojivého
statu quo. Dal‰ím z úkolÛ, kter˘ odstupující
v˘bor mÛÏe pfiedat novû zvolenému, je
my‰lenka sestavit a vydat pfiíruãku typu “Kdo
je kdo v ãeském dûjepise umûní”, jejíÏ
publikování by jednak zaplnilo pováÏlivou
informaãní mezeru - zejména kdyÏ
akademická Nová encyklopedie ãeského
v˘tvarného umûní do svého hesláfie zafiadila
pouze zemfielé historiky a teoretiky umûní,
jednak by pfiispûlo k prezentaci na‰eho
oboru mezi odbornou a pfiípadnû i ‰ir‰í
vefiejností.
Závûr roku byl pro v˘bor UHS pfiedev‰ím
ve znamení pfiípravy fiádné, navíc v˘roãní
valné hromady, spojené s volbou nového
pfiedsednictva Spoleãnosti. Pfii sestavování
kandidátky ãleny odstupujícího v˘boru ãekalo
pfiíjemné pfiekvapení v podobû pomûrnû
velkého zájmu osloven˘ch kolegÛ o práci
v tomto orgánu UHS. Zatímco pfii poslední
volbû pfied 3 roky byl nakonec pro
nedostatek kandidátÛ zvolen v˘bor s men‰ím
poãtem ãlenÛ neÏ je statutem stanoveno.
Sestavení nové kandidátky bylo vedeno
snahou obmûnit dosavadní pfiedsednictvo,
v nûmÏ 5 ãlenÛ pÛsobilo jiÏ po dvû funkãní
období. Jde o dr. Marii Judlovou-Klime‰ovou,
doc. Jifiího Kropáãka, doc. Jifiího T. Kotalíka,
dr. Ivana Muchku a doc. Jana Royta, kter˘m
je nutno podûkovat za jejich dosavadní práci
ve prospûch UHS. Z odstupujícího, posléze
jen desetiãlenného v˘boru se 5 ãlenÛ
rozhodlo, mj. i v zájmu zachování potfiebné
kontinuity, kandidovat i pro pfií‰tí období. AniÏ
by v˘bor chtûl zavádût nûjaké kvóty, snaÏil
se aby na kandidátní listinû byli pokud
moÏno rovnomûrnû zastoupeni zástupci
v‰ech generací na‰í umûleckohistorické
obce, a také aby v˘bor nebyl zdaleka jen
záleÏitostí praÏsk˘ch historikÛ umûní.
V rámci pfiípravy valného shromáÏdûní se
v˘bor UHS zab˘val rovnûÏ udûlením ceny
Josefa Krásy za rok 1998, která je urãena
historiku umûní mlad‰ímu 40 let (v této
souvislosti zaznûly i úvahy o pfiípadném
sníÏení vûkové hranice). BohuÏel ani
tentokrát nepfii‰ly Ïádné podnûty a návrhy
z fiad ãlenÛ Spoleãnosti, a je tfieba doufat, Ïe
k podobné iniciativû snad dojde v leto‰ním
roce. V˘bor UHS mûl také snahu nevûnovat
fiádné shromáÏdûní ãlenÛ jen spolkov˘m
záleÏitostem, ale zajistit odborn˘ program.
UvaÏoval proto pozvat nûkterého z vysok˘ch
pfiedstavitelÛ ministerstva kultury âR, aby
nám ozfiejmil “kulturní politiku” souãasné
vlády, a aby pfiípadnû odpovûdûl na nûkteré
z aktuálních otázek, které jsou klíãové pro
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kem v západní Evropû, pouze pov‰echnû stanovilo, Ïe kandidát na tuto funkci musí
mít ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání, musí b˘t obãansky bezúhonn˘, mûl by se vy-
kázat pûtiletou praxí v ãinnosti v neziskovém sektoru a pfii fiízení pracovního t˘mu a
mûl by ovládat aktivnû alespoÀ jeden svûtov˘ jazyk. Souãástí písemné pfiihlá‰ky pak
mûl b˘t profesní Ïivotopis (pfiehled publikaãní ãinnosti poÏadován nebyl, coÏ u institu-
ce, která by mûla b˘t mj. také vûdeck˘m pracovi‰tûm, pfiedstavuje opomenutí zásad-
ní), dále základní pfiedstava o poslání, cílech a fiízení NG a jejích sbírek, s v˘hledem
do budoucnosti a základní pfiedstava i financování NG (?). JiÏ pfied tímto vyhlá‰ením
se z povûfiení v˘boru UHS obrátili pfiedseda a místopfiedseda spoleãnosti dopisem z
1. dubna na ministra kultury Pavla Dostála, ve kterém byla vysloven poÏadavek na
delegování jednoho zástupce UHS do v˘bûrové komise. Reakci ministra kultury z 30.
dubna, stejnû jako repliku na tento dopis (31. kvûtna) a následnou odpovûì Pavla
Dostála z 15. ãervna otiskujeme in extenso pro informaci v‰ech ãlenÛ UHS a odbor-
né komunity:

VáÏen˘ pane pfiedsedo,
do devítiãlenné komise pro v˘bûr kandidáta na funkci generálního fieditele Národní
galerie v Praze jsem jmenoval dva ãleny Va‰í spoleãnosti, a to dr. Lenku BydÏovs-
kou a dr. Víta Vlnase. Domnívám se, Ïe jejich pfiítomnost je dostateãnou zárukou
toho, aby bylo dodrÏeno pravidlo, které si Va‰e spoleãnost pfii svém zaloÏení vytkla,
totiÏ sledování dodrÏování odbornosti pfii obsazování klíãov˘ch míst v oboru.
S pozdravem

Pavel Dostál
ministr kultury âeské republiky

VáÏen˘ pane ministfie,
v˘bor Umûleckohistorické spoleãnosti v ãesk˘ch zemích se na své schÛzi dne 28.
kvûtna seznámil s Va‰í odpovûdí na poÏadavek zastoupení v komisi ministerstva kul-
tury pro v˘bûr kandidáta na funkci generálního fieditele Národní galerie v Praze. âle-
nové v˘boru se domnívají, Ïe patrnû do‰lo k nedorozumûní, neboÈ meritem Ïádosti
bylo, aby v˘bor jako v˘konn˘ orgán  UHS mohl pfiímo delegovat svého zástupce do
této komise, podobnû jako pfied ãasem v pfiípadû v˘bûrového fiízení na místo fieditele
Moravské galerie v Brnû. Navíc se nám nezdá pravdûpodobné, Ïe hlavním dÛvodem
jmenování dr. Lenky BydÏovské a dr. Víta Vlnase bylo právû jejich ãlenství v UHS.
Abychom napfií‰tû podobnému nedorozumûní pfiede‰li, dovoluji si Vás, váÏen˘ pane
ministfie, poÏádat, aby v pfiípadû budoucích v˘bûrov˘ch fiízení na fieditele galerií, pfiíp.
organizací památkové péãe, jejichÏ zfiizovatelem je ministerstvo kultury âeské repu-
bliky, bylo poãítáno s jedním zástupcem na‰í spoleãnosti, delegovan˘m v˘borem. Sa-
motné sloÏení stávající v˘bûrové komise povaÏuje pak v˘bor UHS za znaãnû ne-
vyváÏené, neboÈ v nûm pfievaÏují odborníci specializovaní na moderní a souãasné
umûní. Za znaãnû nestandardní fie‰ení pokládáme i skuteãnost, Ïe je v komisi za-
stoupen zamûstnanec Národní galerie a také pfiedstavitel firmy, která má v galerii
své obchodní zájmy.
V souvislosti s vypsáním v˘bûrového fiízení, tak jak bylo publikováno na internetu a
na stránkách Mladé fronty Dnes a Ateliéru, se v˘bor pozastavil na jeho velmi obecnû
formulovan˘mi podmínkami. Skuteãnost, Ïe nebylo ani blíÏe specifikováno poÏadova-
né vysoko‰kolské vzdûlání, vyvolává dojem, Ïe ministerstvo patrnû nemá zcela jas-
nou pfiedstavu o typu fieditele, kter˘ by mûl stanout v ãele na‰eho vrcholného muzea
v˘tvarného umûní; zda pro tuto klíãovou funkci hledá spí‰e schopného manaÏera,
nebo naopak v˘raznou osobnost z oblasti teorie a dûjin umûní, která by se tû‰ila pfii-
rozené autoritû nejen v domácích, ale i zahraniãních odborn˘ch kruzích. Podobnû
vágnû formulované poÏadavky umoÏÀují pfiihlásit se kaÏdému s jak˘mkoliv
vysoko‰kolsk˘m vzdûláním. V této souvislosti musí v˘bor UHS jako profesní sdruÏení
pracovníkÛ v oboru dûjin umûní konstatovat, Ïe by nepovaÏoval za únosné, aby se
generálním fieditelem Národní galerie stal napfi. v˘konn˘ umûlec. Podobné fie‰ení by
z odborného hlediska znamenalo neÏádoucí návrat k pfiekonané praxi 19. století, kdy
správci obrazov˘ch sbírek a muzeí byli vybírání z fiad malífiÛ. Chtûli bychom pfiipome-
nout, Ïe v pfiípadû Obrazárny spoleãnosti vlasteneck˘ch pfiátel umûní (pfiedchÛdkynû

ná‰ obor, napfi. v oblasti legislativy,
památkové péãe, nebo situace, v níÏ se
nacházejí nûkterá pracovi‰tû oboru, mj.
Národní galerie v Praze. Ale pro krátkost
ãasu a také z obavy zda se valné hromady
zúãastní dostateãn˘ poãet ãlenÛ Spoleãnosti
(bohuÏel se tato obava nakonec ukázala jako
velmi opodstatnûná), v˘bor od podobného
zámûru nakonec radûji upustil. ProtoÏe by
bylo nanejv˘‰ Ïádoucí, aby napfií‰tû takov˘m
odborn˘m diskusím bylo na valn˘ch
hromadách, pfiípadnû na mimofiádn˘ch
setkáních, vûnováno mnohem více místa neÏ
dosud, obrací se v˘bor UHS na ãleny
Spoleãnosti s Ïádostí o tematické, pfiíp. jiné
podnûty.
Co fiíci závûrem nad bilancí roku 1998: Jisté
je, Ïe aktivity na‰í Spoleãnosti nejsou na
první pohled pfiíli‰ ãetné, ani nikterak okázalé.
Není pochyb, Ïe pÛvodní pfiedstavy o jejím
fungování a pÛsobnosti, postulované
pfii zaloÏení UHS pfied témûfi 10 lety, byly
mnohem ambicióznûj‰í. Ov‰em podobnû jako
v jin˘ch sférách na‰eho spoleãenského a
kulturního Ïivota se tváfií v tváfi kaÏdodenní
realitû, s níÏ se musí ná‰ obor i jednotliví jeho
pfiedstavitelé vyrovnávat, z prvotních zámûrÛ
a pÛvodního nad‰ení lecos vytratilo, a lecos
z nûkdej‰ích pfiedstav se ukázalo jako ne
zcela reálné. Nicménû i pfies fiadu obtíÏí se
alespoÀ nûkteré z tûchto zámûrÛ podafiilo -
tfiebaÏe v ponûkud skromnûj‰í podobû - také
uskuteãnit a záleÏí nejen na v˘boru
Spoleãnosti, ale pfiedev‰ím na v‰ech ãlenech
UHS jak˘m smûrem se bude ubírat
v budoucnosti.
                                      Lubomír Slavíãek

Zpráva o revizi
hospodafiení UHS za období
únor 1998 - únor 1999
I. K revizi byly pfiedloÏeny doklady od 19.
kvûtna 1998, kdy hospodafiení protokolárnû
pfievzala dr. Andûla Horová. Úãetnictví je
vedeno maximálnû zjednodu‰en˘m
zpÛsobem a nebyly v nûm nalezeny vûcné
nedostatky. Pfiedstavitelka revizní komise
za‰kolí dr. Horovou do základÛ formálních
náleÏitostí úãetnictví tak, aby jeho formální
stránka napfií‰tû splÀovala základní
poÏadavky na pfiehlednost a úplnost.
II. maximální zjednodu‰ení úãetnictví je
moÏné proto, Ïe obrat je rovnûÏ minimální.
Pfiíjmy pfiicházejí pouze z ãlensk˘ch
pfiíspûvkÛ. V˘daje jiÏ druh˘ rok sestávají
pouze ze tfií poloÏek: 1. nákladÛ na v˘robu a
distribuci Bulletinu UHS, 2. nákladÛ na
pofiízení legitimací a 3. nákladÛ na dotaci
Ceny Josefa Krásy.
Zatímco celkové pfiíjmy v r. 1998 ãinily
11.100,- Kã., v˘daje ãinily 14.516,- Kã. Rozdíl
byl uhrazen ze zÛstatku z pfiedchozího roku,
kter˘ ãinil k 1. 1. 1999 12.331,- Kã. Revizní
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komise povaÏuje za svou povinnost
upozornit valnou hromadu UHS, Ïe pokud
bude pokraãovat hospodafiení UHS t˘mÏ
zpÛsobem, do dvou let nebude schodek
z ãeho uhradit.
Ve struktufie v˘dajÛ je jednoznaãnû
dominantní poloÏkou v˘roba a rozesílání
Bulletinu, na nûÏ ãinily náklady
v revidovaném období 10.237,- Kã,
tj. pfies 70% v‰ech nákladÛ.
III. K 28. 2. 1998 byl stav na bûÏném úãtu u
Komerãní banky 31.583,- Kã. Úãet je úroãen
0,1% mûsíãnû, zatímco poplatek bance
za jeho vedení ãiní 250,- Kã mûsíãnû.
Vzhledem k tomu, Ïe k revizi byl pfiedloÏen
poslední v˘pis k 30. 4. 1998, nelze pfiesnû
konstatovat nynûj‰í stav konta. Podpisové
právo k nûmu zÛstalo na dr. Muchkovi, dr.
Klime‰ové a D. Barãové a nelze
pfiedpokládat, Ïe s kontem nebylo v prÛbûhu
roku 1998 vÛbec nijak nakládáno.
Pfies doporuãení loÀské valné hromady se
nepodafiilo pfievést ãástku uloÏenou na kontû
na v˘hodnûji úroãen˘ termínovan˘ úãet.
Revizní komise doporuãuje valné hromadû,
aby v˘boru UHS uloÏila provést tuto zmûnu
v nûjakém konkrétním termínu, aby se
pfiede‰lo dal‰ímu zbyteãnému vynakládání
ãástek na vedení bûÏného úãtu, kter˘ není v
praxi vÛbec pro finanãní transakce vyuÏíván.
IV. Pfies nedostatky zji‰tûné ve vedení
úãetnictví navrhuje revizní komise valné
hromadû UHS, aby vyslovila v˘boru za rok
1998 absolutorium s tím, Ïe nedostatky

V˘sledky voleb nového
v˘boru UHS
na volební období 1999-2001
Zvolen˘ nov˘ v˘bor:
(v závorce poãet hlasÛ, jimiÏ byli zvoleni
plénem 76 pfiítomn˘ch)
PhDr. Zdenka Bláhová (66)
PhDr. Martin Herda (67)
PhDr. Andûla Horová (74)
PhDr. Olga Kotková (55)
RNDr et Mgr. Milan Kreuzzieger (49)
PhDr. Olga Malá (62)
Mgr. Roman Musil (51)
PhDr Alena PotÛãková (57)
PhDr. Marie Schenková (72)
Doc. PhDr. Lubomír Slavíãek (72)
PhDr. Lubomír Sr‰eÀ (71)
Dagmar Stará (50)
Mgr. Filip Suchomel (69)
PhDr. AneÏka ·imková (61)
Mgr. Libor ·turc (57)

Ostatní navrÏení kandidáti v abecedním
pofiadí:
PhDr. ·árka BrÛhová (43)
PhDr. Dana Mikulejská (48)
PhDr. Jana PotuÏáková (40)
PhDr. Alica ·tefanãíková (48)

dne‰ní Národní galerie) k prolomení této tradice do‰lo tûsnû po roce 1918, kdy na po-
stu fieditele poprvé stanul historik umûní Vincenc Kramáfi. Nikoho tehdy ani nenapadlo
uvaÏovat o tom, Ïe by se fieditelem galerie mohl stát kupfi. Emil Filla, byÈ ‰lo o umûlce
mimofiádnû vzdûlaného.
S pozdravem doc. PhDr. Lubomír Slavíãek

pfiedseda UHS

VáÏen˘ pane docente,
k Va‰emu dopisu ze 31. kvûtna 1999 sdûluji, Ïe komise pro v˘bûr kandidáta na funkci
generálního fieditele Národní galerie v Praze není ustanovena proto, aby rozhodovala
o tom, kdo bude generálním fieditelem, ale abx mi sdûlila svÛj osobní názor na
pfiihlá‰ené úãastníky fiízení, jako jeden z podkladÛ pro rozhodování moje. Je m˘m po-
radním orgánem a je tedy m˘m právem jmenovat její ãleny podle vlastního uváÏení.
Nicménû si váÏím Umûleckohistorické spoleãnosti v ãesk˘ch zemích a jejího zájmu o
Národní galerii, a jsem rád, Ïe dva ãlenové v˘bûrové komise jsou zároveÀ ãleny spo-
leãnosti.
Úãast zástupce zamûstnancÛ galerie v komisi pokládám - na rozdíl od Vás - za
pfiínosnou. B˘vá to zvykem ve vût‰inû v˘bûrov˘ch fiízení. Pokud jde o Va‰i pfiipomínku
ke zvefiejnûn˘m podmínkám v˘bûrového fiízení, zastávám názor, Ïe tyto podmínky by
nemûly pfiíli‰ úzce vymezovat okruh potenciálních kandidátÛ. Odborné - v tomto
pfiípadû umûleckohistorické vzdûlání - nevyluãuje manaÏerské schopnosti stejnû, jako
jin˘ druh vzdûlání nevyluãuje schopnosti vnímat na odpovídající úrovni odbornost gale-
rie. Podobnû nepokládám za moudré vyluãovat pfiedem kohokoliv, kdo splÀuje zvefie-
jnûné podmínky v˘bûrového fiízení, Tedy ani v˘konné umûlce. Bude ov‰em záleÏet na
komisi, jak bude napfi. druh vzdûlání nebo skuteãnost, Ïe kandidát je v˘konn˘m umûl-
cem posuzovat, a tyto okolnosti budu, samozfiejmû, váÏit i já pfii koneãném rozhodo-
vání.

S pozdravem
Pavel Dostál
ministr kultury âeské republiky

âleny v˘bûrové komise byli ministerstvem kultury - podle ponûkud zvlá‰tního klíãe -
jmenováni: Lenka BydÏovská, Jaroslav Kofián, Jifií Li‰ka, Marek Pokorn˘, Vít Vlnas,
Jifií Vykoukal, Pavel Zatloukal a 2 vysocí zástupci MK âR, z nichÏ námûstek ministra
Zdenûk Novák byl jmenován pfiedsedou komise. Úkolem komise bylo vybrat kandidáta
na funkci generálního fieditele NG. Jak potvrzuje pozdûj‰í prÛbûh v˘bûrového fiízení
nedo‰lo zfiejmû pfii jmenování komise k pfiesnému vymezení jejího postavení a úlohy a
je s podivem, Ïe ani pravidla konkursu nebyla pfiedem písemnû stanovena. Mezitím
se ov‰em stalo vefiejn˘m tajemstvím - a to nejen v odborn˘ch kruzích -, Ïe hlavním
favoritem ministra Pavla Dostála na tuto funkci je b˘val˘ rektor Akademie v˘tvarn˘ch
umûní Milan KníÏák. Tuto skuteãnost ostatnû potvrdil sám ministr kultury v interview
zvefiejnûném 10. kvûtna v Právu, ve kterém ov‰em nûkolikráte zopakoval, Ïe hlavním
subjektem pfii v˘bûru kandidáta a posouzení jeho odborn˘ch pfiedpokladÛ pro v˘kon
funkce generálního fieditele NG je jím jmenovaná v˘bûrová komise. Na otázku redak-
tora jak hodnotí KníÏákovu pfiihlá‰ku do konkursu doslova odpovûdûl: “Ministr kultury
nemá v tomto pfiípadû co hodnotit. To bude ãinit zcela nezávislá v˘bûrová komise, je-
jíÏ doporuãení budu respektovat.” Tato nezávislá komise se se‰la 17. ãervna a z 8
kandidátÛ na základû pfiedloÏen˘ch koncepãních materiálÛ a následného hodinového
pohovoru s kandidáty stanovila následující pofiadí: 1. Dagmar ·efãíková, 2. Tomá‰
Vlãek, 3.-4. Monika Buriánová a Milan KníÏák. ProtoÏe její doporuãení nesplÀovalo
pfiedstavu pana ministra do‰lo 29. ãervna k neãekanému druhému kolu v˘bûrového
fiízení. Z pohovorÛ, které se ãtvefiici nejúspû‰nûj‰ích kandidátÛ vedla tentokráte jiÏ
zcela “závislá” komise, do níÏ ministr Dostál jmenoval - zcela v duchu dne‰ní vládou
prosazovaného státního paternalismu - v˘hradnû ze sv˘ch podfiízen˘ch úfiedníkÛ,
vy‰el vítûznû Milan KníÏák, vyznávající “pokud moÏno malou závislost na státních
strukturách”. KníÏák byl také k 1. ãervenci jmenován nov˘m generálním fieditelem NG,
mimochodem jiÏ ‰est˘m v pofiadí po roce 1990. JiÏ vzhledem ke skuteãnosti, Ïe po-
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Kandidáti navrÏení plénem dodateãnû:
PhDr. Beket Bukovinská (21)
PhDr. Dana Stehlíková (5)

Statut UHS
§ I. Název, sídlo a obvod ãinnosti.
1)  Umûleckohistorická spoleãnost v ãesk˘ch
zemích (dále jen Spoleãnost) je dobrovoln˘m
sdruÏením pracovníkÛ v oboru dûjin umûní.
2)  Sídlem Spoleãnosti je Praha; v jejím rámci
v‰ak mohou b˘t podle potfieby zfiizovány
poboãky. Poboãka jedná v souladu se
statutem Spoleãnosti a aktivizuje ãinnost
Spoleãnosti v oblasti své pÛsobnosti. Její
zástupce se podle potfieby úãastní práce
v˘boru.
3)  Obvodem ãinnosti Spoleãnosti je území
âech, Moravy a Slezska.
§ II. Úkoly Spoleãnosti.
1)  Usilovat o rozvoj dûjin umûní a o jejich
nej‰ir‰í uplatnûní - a to zejména v oblasti
péãe o památky, ‰kolské v˘uky, umûlecké
kritiky a galerijní a muzejní práce.
2)  Zastupovat zájmy historikÛ umûní
v odborn˘ch a profesních otázkách, zejména
v otázce adekvátního honorování
umûleckohistorické práce vãetnû honoráfiÛ.
3)  OchraÀovat svobodu bádání jednotliv˘ch
ãlenÛ Spoleãnosti i oboru dûjin umûní jako
celku a zasazovat se o demokratiãnost
vûdecké a odborné praxe.
4)  Koordinovat badatelské úkoly jednotliv˘ch
umûleckohistorick˘ch pracovi‰È nebo
jednotliv˘ch ãlenÛ Spoleãnosti.
5)  Projednávat a roz‰ifiovat v˘sledky
souãasného bádání v dûjinách umûní;
konfrontacemi s rozliãn˘mi metodick˘mi
pfiístupy rozpracovávat obecnûj‰í teoretické
otázky oboru.
6)  Sledovat obsazování umûleckohistorick˘ch
míst v‰ech stupÀÛ; dbát pfii tom o dÛsledné
dodrÏování poÏadavku odbornosti vãetnû
soudních znalcÛ a dal‰í poradenské ãinnosti.
Trvat na obsazování míst cestou konkursÛ pfii
zachovávání v‰ech platn˘ch pfiedpisÛ a
na tom, aby v konkursních komisích byli
historikové umûní dostateãnû zastoupeni.
7)  Bdít nad etikou oboru a nad dodrÏováním
pravidel kolegiálních vztahÛ a loajality
pfii pracovním a odborném styku.
8)  SpolupÛsobit pfii pozitivním tfiíbení
generaãních rozporÛ uvnitfi oboru.
9)  Peãovat o dorost v oboru podporováním
studentsk˘ch iniciativ.
§ III. âinnost Spoleãnosti.
1)  SdruÏuje pracovníky v oboru dûjin umûní
pÛsobící v rÛzn˘ch, místnû ãasto velmi
vzdálen˘ch pracovi‰tích a tak vytváfií vûdomí
oborové pospolitosti.
2)  Podle potfieby ustavuje odborné sekce,
pracovní skupiny ãi komise, které se vûnují
specializovan˘m odborn˘m zájmÛm nebo
aktuálním problémÛm oboru. tyto si samy volí

prvé od roku 1919 byl na post fieditele na‰í ústfiední galerie uveden nikoliv historik
umûní, ale v˘konn˘ v˘tvarn˘ umûlec, by bylo jistû na místû, aby ministerstvo kultury
s projektem Milana KníÏáka, obsahujícím vizi manaÏerskou, umûleckou i personální,
byla seznámena pfiedev‰ím odborná vefiejnost.
Je jistû nesporn˘m právem (ale také odpovûdností) ministra kultury jmenovat fieditele
instituce, jejímÏ zfiizovatelem je jeho úfiad. Nicménû je nutno se ptát proã za situace,
kdy byl pan ministr o svém v˘bûru od samého zaãátku jednoznaãnû pfiesvûdãen,
nedo‰lo k pfiímému jmenování. Proã musela b˘t pfied zraky odborné i ‰iroké vefiejno-
sti provozována ona podivná a nedÛstojná hra provázející onen zdánlivû demokra-
tick˘ zpÛsob obsazení tohoto dÛleÏitého místa formou v˘bûrového fiízení, které navíc
jiÏ od svého vypsání nesplÀovalo standardy bûÏné v zemích Evropské unie? A je‰tû
jednu otázku si nelze v souvislosti s obsazením místa generálního fieditele Národní
galerie odpustit. Proã nedo‰lo k vypsání v˘bûrového fiízení, nebo k pfiímému jmeno-
vání nového fieditele jiÏ bezprostfiednû po rezignací b˘valého fieditele Martina Zlatoh-
lávka v záfií loÀského roku? A proã namísto definitivního fie‰ení byla na dobu urãitou
(a neúmûrnû krátkou) jmenována pracovnice ministerstva kultury Dagmar ·efãíková
jako doãasná fieditelka, o jejímÏ pÛsobení se vzápûtí sám ministr vyjádfiil s ponûkud
pejorativním akcentem jako o “nucené správû”? Za tohoto stavu se pak nabízí se
pouze jediná odpovûì, totiÏ Ïe ministerstvo kultury nemûlo a nemá vÛbec jasnou
pfiedstavu o podobû a fungování Národní galerie, a Ïe vzniklou situaci nefie‰í kon-
cepãním zpÛsobem, ale jiÏ  po nûkolik let jen a jen ad hoc. Bylo by zapotfiebí dÛraz-
nû upozornit, Ïe NG není vhodn˘m objektem pro vûãné a zejména neuváÏené expe-
rimentování, jemuÏ je posledních nûkolik let ze strany ministerstva kultury (témûfi pra-
videlnû v pfiímé návaznosti na zmûnu ministra) opakovanû vystavována.

·imon Oppelt: Struãn˘ prÛvodce DIALem

DIAL (Decimal Index of the Art of the Low Countries) pfiedstavuje vynikající pomÛcku
ikonografického bádání v oblasti holandské malby 15. - 18. století. Pfiedev‰ím je
DIAL rozsáhlou sbírkou reprodukcí obrazÛ nizozemsk˘ch mistrÛ, uspofiádanou podle
námûtÛ (nikoli podle autorÛ). Cel˘ projekt vznikl a byl uskuteãÀován péãí R. K. D.
(Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) v Haagu ve spolupráci s Depart-
ment of Art History leidenské univerzity. Duchovním otcem systému ikonografického
tfiídûní byl prof. H. van de Waal,  fotokarty zhotovil a distribuoval R. D. K., kde jsou
rovnûÏ archivovány negativy a pÛvodní velkoformátové fotografie. Osnovu ãi jakousi
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své vedení, ale o své ãinnosti informují v˘bor
Spoleãnosti. Formou zasedání atp. mohou
ostatní ãleny Spoleãnosti blíÏe seznamovat
se sv˘mi poznatky a tak ãelit nev˘hodám
pfiíli‰né specializace.
3)  Podporuje badatelskou práci, vyslovuje
se k vûdecké a odborné publikaãní ãinnosti
v oboru dûjin umûní a ovlivÀuje publikaãní a
ediãní praxi; za tím úãelem usiluje o
zastoupení sv˘ch ãlenÛ v ediãních a
redakãních radách.
4) Sama nebo v souãinnosti s jin˘mi
institucemi pofiádá sympozia, konference,
kolokvia, semináfie, diskuse, pfiedná‰ky nebo
jiné vhodné akce.
5) Organizuje fiádná i mimofiádná
shromáÏdûní ãlenÛ Spoleãnosti - fiádná mají
vedle spolkové agendy také odborn˘
program.
6)  Informuje vefiejnost o své ãinnosti
pfiedná‰kami a publikováním v odborném,
popfi. denním tisku, nejlépe v‰ak vlastní
tiskovinou.
7)  Pfii rozvíjení své ãinnosti spolupracuje
s AV âR, vysok˘mi a odborn˘mi ‰kolami,
muzei, galeriemi, ústavy památkové péãe,
dal‰ími odborn˘mi institucemi a zájmov˘mi
spolky.
8)  Zfiizuje informaãní centrum, které
shromaÏìuje údaje o pracovních
pfiíleÏitostech, studijních pobytech,
aspiranturách, stáÏích, stipendiích apod.
9) Koordinuje svou ãinnost
s Umûleckohistorickou spoleãností
na Slovensku.
§ IV. Hospodáfiské prostfiedky Spoleãnosti.
1)  Finanãní prostfiedky korunové i devizové:
a) Zápisné a ãlenské pfiíspûvky.
b) Dotace a subvence státních orgánÛ,
právnick˘ch osob a osob fyzick˘ch
(tuzemsk˘ch i cizozemsk˘ch).
c) Pfiíjmy vypl˘vající z vlastní ãinnosti.
2) Spoleãnost pfiípadnû spravuje rovnûÏ
majetek movit˘ a nemovit˘.
3) V˘bor Spoleãnosti urãí pracovníka
povûfieného správou financí a majetku.
§ V. âlenství.
1) Podmínky jeho nabytí
âlenem Spoleãnosti se mÛÏe stát kaÏd˘
pracovník v oboru dûjin umûní (ãesk˘ obãan
i cizinec), kter˘ absolvoval ãi absolvuje
vysoko‰kolské studium pfiíslu‰ného smûru,
nebo se mÛÏe prokázat odbornou ãinností
v oboru. âlenství se nab˘vá vyplnûním
pfiihlá‰ky a zaplacením zápisného a ãlenské
pfiíspûvku za bûÏn˘ rok. âlenství registruje a
ve sporn˘ch pfiípadech o nûm rozhoduje
v˘bor Spoleãnosti, proti jehoÏ v˘roku je
moÏno se odvolat valnému shromáÏdûní
Spoleãnosti. Studenti dûjin umûní jsou pfii
Spoleãnosti bezplatnû registrováni a
zúãastÀují se jejích akcí. Registrovaní mají
hlasovací právo a volí svého zástupce do
v˘boru Spoleãnosti.

”kostru" uspofiádání DIALu tvofií systém ikonografického tfiídûní ICONCLASS (Icono-
graphic Classification System), kter˘ poskytuje ”klasifikaãní schéma", na jehoÏ
základû je DIAL vybudován. DIAL tak pfiedstavuje pravdûpodobnû nejv˘znamnûj‰í ap-
likaci ICONCLASSu (samotn˘ ICONCLASS v‰ak mÛÏe b˘t vyuÏit k ikonografickému
rozãlenûní obrazového materiálu nejrÛznûj‰ího pÛvodu). Jádrem ICONCLASSu, tedy i
DIALu je desetinné tfiídûní, umoÏÀující detailní námûtovou klasifikaci daného souboru
v˘tvarn˘ch dûl. Souãástí kaÏdé fotokarty DIALu je signatura námûtu (signature, novûji
notation), vytvofiená na základû desetinného tfiídûní. Signatura urãuje s maximální
pfiesností umístûní karty v systému.

Základní schéma desetinného tfiídûní DIALu, resp. ICONCLASSu
První stupeÀ klasifikace poskytuje devût nejobecnûj‰ích tfiíd: 1 BÛh a náboÏenství,
nadpfiirozeno, 2 Pfiíroda, 3 âlovûk, 4 Spoleãnost, 5 Abstraktní námûty, 6 Dûjiny, 7 Bi-
ble, 8 Legendy, pfiíbûhy, vyprávûní s v˘jimkou klasick˘ch antick˘ch námûtÛ, 9 Pfiíbûhy
antické mytologie, klasické antické námûty.
První pûtice skupin by mûla zahrnout v relativní úplnosti v‰echna základní obecná té-
mata v˘tvarného znázorÀování. Zb˘vající ãtyfii tfiídy rozvíjí systém ponûkud odli‰n˘m
zpÛsobem. Odkazují spí‰e k tradiãním zdrojÛm obrazového vyjadfiování, tedy k bibli,
dûjinám, antické mytologii atd.

Druh˘ stupeÀ klasifikace
10 Obecné námûty spojené se stvofiením, kosmem, Ïivotem v nej‰ir‰ím slova
smyslu
11 KfiesÈanství
12 Ne-kfiesÈanská náboÏenství atd.

Tfietí stupeÀ klasifikace tvofií písmena abecedy, která dovolují zvût‰it rozsah systému
o nepfieberné mnoÏství podskupin a zároveÀ zvy‰ují ãitelnost signatury:
11 A BÛh, boÏství
11 B Nejsvûtûj‰í Trojice
11 C BÛh Otec atd.
V dal‰ích stupních tfiídûní jsou pouÏívány opût arabské ãíslice, roz‰ifiující signaturu
smûrem doprava (ãást signatury, která následuje za písmenem, naz˘váme ”queue"):
11 F Panna Maria
11 F 19 Panna Maria se zvífiaty
11 F 19 11 Panna Maria s jednoroÏcem
Dal‰í prostfiedky klasifikace v DIALu, resp. ICONCLASSu:
PouÏití zvlá‰tních znaãek (special keys)
K detailnûj‰í specifikaci nûkter˘ch témat je pouÏito ãíslic uvádûn˘ch v kulat˘ch závor-
kách se znaménkem +. Napfi. pro oblast 1 a 7 to jsou:1 BÛh Otec, 2 Kristus, 3 P. Ma-
ria, 4 andûlé atd., tedy
73 A 5 Zvûstování
73 A 5 (+ 4) Zvûstování s andûly
Seznamy specifikaãních ãíslic najde uÏivatel na konci jednotliv˘ch svazkÛ Systému
(viz níÏe)
Odkazy (cross-references) k pfiíbuzn˘m heslÛm
Jistou mezeru mezi oblastmi 1-5 a 6-9 tvÛrci systému pfieklenuli pomocí dÛmyslné
sítû odkazÛ, které najdeme u jednotliv˘ch hesel Indexu (viz níÏe). Jsou uvozeny slÛv-
ky ”see" nebo ”see also" ti‰tûn˘mi kurzivou, fiazeny jsou v abecedním pofiádku a
pfiedcházejí vlastní údaje o signaturách.
SdruÏené signatury (combined signatures, notations)
Pfiesnûj‰í klasifikaci komplexnûj‰ích námûtÛ umoÏÀují tzv. sdruÏené signatury. Jednot-
livé ãásti signatury jsou oddûleny dvojteãkou, naznaãující vztah mezi dvûma tématy
(nûkdy mÛÏeme dvojteãku pfieloÏit: ”jako symbol"), napfi.:
11 L Církev
46 C 24 loì na mofii
11 L : 46 C 24 Církev symbolizovaná lodí plující po mofii, loì jako symbol Církve
Vlastní jména jako prostfiedek klasifikaceNûkteré námûtové soubory tfiídíme pomocí
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2) Povinnosti ãlenÛ
a)  Zachovávat ustavení statutu Spoleãnosti.
b)  Aktivnû se podílet na plnûní úkolÛ
Spoleãnosti.
c)  Podle sv˘ch moÏností pfiispívat k rozvoji
oboru.
d)  Platit ãlenské pfiíspûvky.
3) Práva ãlenÛ
a)  Volit a b˘t volen do orgánÛ Spoleãnosti.
b)  Podávat návrhy a hlasovat o návrzích
podan˘ch na zasedáních Spoleãnosti.
c)  B˘t informován o ãinnosti Spoleãnosti,
zejména o odborn˘ch a dal‰ích akcích, které
Spoleãnost pofiádá nebo spolupofiádá, a
tûchto podnikÛ se úãastnit.
d)  PouÏívat stipendií a podpor
zprostfiedkovan˘ch Spoleãností, pokud
Spoleãnost pro své ãleny k tomuto úãelu
získá prostfiedky.
e)  Vlastnit registraãní prÛkaz Spoleãnosti.
4) Zánik ãlenství
âlenství zaniká:
a)  Úmrtím ãlena.
b)  Písemn˘m prohlá‰ením o vystoupení
ze Spoleãnosti.
c)  Neplacením ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ po dva
roky bez uvedení závaÏn˘ch dÛvodÛ.
d)  Vylouãením.
5) âlen mÛÏe b˘t ze Spoleãnosti vylouãen
jejím v˘borem poru‰í-li obecnû platné zásady
etiky oboru nebo jedná-li v rozporu
s povinnostmi, které mu ukládá statut.
ZpÛsob vylouãení bude upraven organizaãním
fiádem Spoleãnosti. Proti tomuto rozhodnutí
se vylouãen˘ ãlen mÛÏe odvolat k valnému
shromáÏdûní Spoleãnosti.
§ VI. Orgány Spoleãnosti.
Vedoucím orgány Spoleãnosti jsou: valné
shromáÏdûní, v˘bor a pfiedsednictvo.
1) Valné shromáÏdûní
Valné shromáÏdûní, jehoÏ jednání se úãastní
v‰ichni ãlenové Spoleãnosti vãetnû
registrovan˘ch:
a)  Urãuje v mezích statutu ãinnost
Spoleãnosti.
b)  Volí 15 ãlenÛ v˘boru.
c)  Odvolává funkcionáfie na jejich Ïádost
nebo neplní-li povinnosti.
d)  Stanoví v˘‰i zápisného a ãlensk˘ch
pfiíspûvkÛ.
e)  Usná‰í se o zásadních vûcech
hospodáfiské povahy.
f)  Usná‰í se o zmûnách statutu, popfi.
o rozchodu Spoleãnosti.
g)  Volí návrhovou a volební komisi a
zapisovatele.
2) âinnost valného shromáÏdûní
a)  ¤ádné valné shromáÏdûní svolává
pfiedseda Spoleãnosti jednou do roka;
mimofiádné podle potfieby anebo do 6 t˘dnÛ
po tom, co o to byl poÏádán nejménû
desetinou ãlenÛ Spoleãnosti s uvedením
pfiedmûtu jednání. V‰ichni ãlenové
Spoleãnosti musí b˘t o konání valného

vlastních jmen, napfi. rozsáhlou skupinu svûtcÛ:11 H (ANTONIUS VI 13) = sv. An-
tonín Paduánsk˘, svátek 13. ãervna. Jména svûtcÛ jsou uvádûna v latinizované po-
dobû, následuje datum svátku svûtce.
Zdvojování písmen (doubling of letters)
K rozãlenûní materiálu pouÏili autofii v nûkter˘ch pfiípadech zdvojen˘ch písmen:
11 H (...) svûtci
11 HH (...) svûtice
UpozorÀujeme, Ïe v DIALu v ÚDU jsou signatury 11 H a 11 HH (svûtci i svûtice)
fiazeny v jedné abecedû (obû fie‰ení - tedy uspofiádání svûtcÛ i svûtic do jednoho
abecedního pofiádku i oddûlené tfiídûní - umoÏÀují pravidla fiazení fotokaret, uvedená
v The General Introduction, in: ICONCLASS, System 2-3, Amsterdam - London
1974, pp. IX-XXII).
Signatury detailÛ
JestliÏe umûlecké dílo pfiedstavuje pouze ãást ikonografické jednotky (napfi. studie
ruky Evy s jablkem), je pouÏita signatura celé této jednotky, ale je oznaãena
hranat˘mi závorkami
71 A 42 Eva nabízí Adamovi jablko
[71 A 42] studie detailu v˘‰e uvedeného námûtu
Signatury umûleck˘ch dûl s více neÏ jedním námûtem
Umûlecké dílo s více námûty (tj. umûlecké dílo obsahující nûkolik ”ikonografick˘ch
jednotek") má dvû i více signatur a nachází se v systému na nûkolika fotokartách (na
kaÏdé z nich jsou uvedeny v‰echny signatury daného díla a bílá ‰ipka urãuje, podle
které signatury má b˘t konkrétní fotokarta fiazena).
Zásady, podle kter˘ch fiadíme fotokarty v systému DIAL, pfiiná‰í jednak zkrácené vy-
dání ICONCLASSu (Decimal Index of the Art of the Low Countries, Abridged Edition
of the the Iconclass System. The Hague 1971, s. 13 - 14), v nové, propracovanûj‰í
podobû je nalezneme ve svazku 2-3 nezkrácené verze ICONCLASSu (The General
Introduction, in: ICONCLASS, System 2-3, Amsterdam - London 1974, s. IX-XXII).
PomÛcky DIALu a ICONCLASSu
Kompletní vydání systému, které se pfiipravovalo po mnoho let, nahrazovaly star‰í,
provizorní pomÛcky DIALu. Jedná se o struãn˘ rejstfiík DIALu z r. 1961, kter˘ dovolil
uÏivateli do celého systému vstoupit, a o zkrácenou verzi schématu ICONCLASSu,
která pfiiná‰í základní pouãení o zpÛsobu práce s DIALem a ICONCLASSem (vydání
z r. 1968 a v doplnûné podobû z r. 1971, podrobnû viz níÏe).  Znaãné zprÛhlednûní
systému znamenalo 17 svazkÛ kompletního vydání ICONCLASSu z let 1973 - 1985.
Obsahuje tfii základní ãásti: 1) System (7 sv.: 1, 2-3, 4 Part I, 4 Part II, 5-6, 7, 8-9),
2) Index (3 sv.: A-E, F-O, P-Z), 3) Bibliography (7 sv., ãlenûny obdobnû jako System
na devût základních oblastí klasifikace). S principy práce v ICONCLASSu podrobnû
seznamuje svazek System 2-3, Amsterdam - London 1974, s. IX-XXII. Vlastní Sys-
tém, kter˘ pfiedstavuje nejdÛleÏitûj‰í ãást souboru ICONCLASSu, pfiiná‰í základní
klasifikaãní schéma, umoÏÀující logické a velmi pfiehledné uspofiádání jakéhokoli
obrazového materiálu (souboru fotografií, reprodukcí apod.) podle námûtu. Jak uvádí-
me v˘‰e, DIAL pfiedstavuje pouze jednu konkrétní aplikaci ICONCLASSu, a to apli-
kaci na holandské malífiství 15. - 18. století. Pfiístup k tomuto rozsáhlému souboru
uÏivateli umoÏÀuje Index, ve kterém vyhledá námût a k nûmu pfiíslu‰nou signaturu:
ta urãuje umístûní karty ãi karet s fotografií obrazÛ daného tématu (návod k pouÏití
Indexu je na s. XIII-XVIII svazku A-E). Signaturu doporuãujeme následnû zkontrolo-
vat rovnûÏ v Systému, kter˘ uvádí dal‰í, podrobnûj‰í tfiídûní a kde znaãka +
upozorÀuje na existenci odkazÛ v Bibliografii. Sedm svazkÛ Bibliografie je vynikající
pomÛckou ICONCLASSu, pfiiná‰ející rozsáhlé re‰er‰e ikonografické literatury (pfii-
pomínáme v‰ak, Ïe bibliografie vycházela postupnû v letech 1973 - 1983, takÏe sku-
teãnû recentní literaturu k danému tématu zde uÏivatel ICONCLASSu, resp. DIALu
bohuÏel nenajde). Úpln˘ rejstfiík italsk˘ch názvÛ personifikací Iconologie Cesara Ripy
obsahuje Bibliografie 5-6, s. 79-87. Doporuãujeme rovnûÏ ovûfiit signaturu hledané
ikonografické jednotky nahlédnutím do star‰ího rejstfiíku DIALu (Decimal Index to the
Art of the Low Countries. Alphabetic Subject Index. The Hague, Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie 1961.) Systém ICONCLASS se za dobu svého po-
stupného vzniku péãí sv˘ch zakladatelÛ a jejich pokraãovatelÛ znaãnû zdokonalil a
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shromáÏdûní písemnû uvûdomûni 2 t˘dny
pfied jeho termínem. Nesvolá-li pfiedseda
valné shromáÏdûní, aã je k tomu povinen
nebo o to byl za uveden˘ch podmínek
poÏádán, mÛÏe tak uãinit kter˘koliv jin˘ ãlen
v˘boru.
b)  Valnému shromáÏdûní pfiedsedá a fiídí je
pfiedseda, pfiípadnû za jeho nepfiítomnosti ãi
s jeho povûfiením jin˘ ãlen v˘boru.
c)  Valné shromáÏdûní je zpÛsobilé se
usná‰et, je-li pfiítomna nebo zastoupena
alespoÀ polovina ãlenÛ Spoleãnosti; nesejde-
li se v urãenou hodinu potfiebn˘ poãet, koná
se o pÛl hodiny pozdûji nové valné
shromáÏdûní, které je zpÛsobilé se usná‰et
je-li pfiítomna alespoÀ pûtina ãlenÛ
Spoleãnosti.
d)  Za usnesení se pokládá návrh, pro kter˘
hlasovala nadpoloviãní vût‰ina pfiítomn˘ch,
nebo pro nûÏ pfii rovnosti hlasÛ hlasoval
pfiedseda.
e)  K usnesení o zmûnû statutu nebo o
rozchodu Spoleãnosti je tfieba souhlasu dvou
tfietin pfiítomn˘ch ãlenÛ.
3)V˘bor a pfiedsednictvo
a)  V˘bor je v˘konn˘m orgánem valného
shromáÏdûní; fiídí ve‰kerou ãinnost
Spoleãnosti, pokud to není vyhrazeno
valnému shromáÏdûní.
b)  V˘bor se skládá z 15 ãlenÛ, jeÏ volí
tajn˘m hlasováním na 3 roky valné
shromáÏdûní ze ãlenÛ Spoleãnosti.
Odstupující ãlenové mohou b˘t opût zvoleni,
ale maximálnû na jedno následující volební
období. Pfied pfiípadn˘m dal‰ím zvolením
musí následovat cézura alespoÀ jednoho
období.
c)  V˘bor volí ze svého stfiedu pfiedsednictvo
- pfiedsedu, 2 místopfiedsedy a tajemníka.
d) V˘bor, jakoÏto volen˘ orgán oboru, je
oprávnûn volit - a to ze v‰ech ãlenÛ
Spoleãnosti - ãeské zástupce v Národním
komitétu dûjin umûní, s nímÏ koordinuje svou
ãinnost.
e)  SchÛze v˘boru svolává pfiedseda podle
potfieby, je v‰ak povinen schÛzi svolat
nejménû tfiikrát do roka nebo do t˘dne po
tom, kdyÏ byl o to poÏádán alespoÀ tfietinou
ãlenÛ v˘boru.
f)  Nesvolá-li pfiedseda schÛzi v˘boru, aã je k
tomu povinen, mÛÏe tak uãinit kter˘koliv jin˘
ãlen pfiedsednictva.
g) V˘bor je zpÛsobil˘ se usná‰et, je-li
pfiítomna alespoÀ poloviny jeho ãlenÛ.
h) Za usnesení v˘boru se povaÏuje návrh,
pro kter˘ hlasovala vût‰ina pfiítomn˘ch, nebo
pro nûjÏ pfii rovnosti hlasÛ hlasoval
pfiedseda.
ch) V˘bor sestavuje koncem kaÏdého roku
plán práce a (spolu s pracovníkem
povûfien˘m správou financí a majetku)
hospodáfisk˘ plán na pfií‰tí rok, a poãátkem
roku návrh úãetní uzávûrky za uplynul˘
hospodáfisk˘ rok. Pfiedkládá je valnému

zejména poslední oblasti 8 a 9 byly novû uspofiádány. Nové, podrobnûj‰í ãlenûní v‰ak
leckdy bohuÏel neodpovídá signaturám star‰ích fotokaret.
Pfiíloha
Pfiehled pomÛcek systému DIAL a ICONCLASS (k dipozici ve fototéce ÚDU AV âR)
1) Decimal Index to the Art of the Low Countries. Alphabetic Subject Index. The
Hague, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 1961.
2) Decimal Index of the Art of the Low Countries. Abridged Edition of the the Icon-
class System. The Hague, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 1968.
3) Decimal Index of the Art of the Low Countries. Abridged Edition of the the Icon-
class System. The Hague, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, second
and revised edition 1971.
4) kompletní vydání ICONCLASSU: ICONCLASS, North-Holland Publishing Company,
Amsterdam - London, od roku 1976 Amsterdam - Oxford - New York, 1973-1985. 17
vols.

Martin Horáãek: Nová instalace zámecké
obrazárny v KromûfiíÏi

KromûfiíÏsk˘ zámek patfií mezi nejcennûj‰í historické objekty v ãesk˘ch zemích. Jedi-
neãnost církevní rezidence, jejích umûleck˘ch sbírek, Podzámecké a Kvûtné zahrady
byla nedávno stvrzena zapsáním celého areálu na prestiÏní seznam Svûtového kul-
turního a pfiírodního dûdictví. Toto ocenûní na jedné stranû jistû povede ke zv˘‰ení
náv‰tûvnosti a tím i k vût‰ímu pfiílivu financí, na druhé stranû s sebou pfiiná‰í téÏ po-
vinnost udrÏovat komplex v dostateãnû reprezentativním stavu a zároveÀ jej v mezích
moÏností uãinit pro turisty co nejatraktivnûj‰ím. Nutno poznamenat, Ïe správa zámku
v této vûci opravdu nezahálí. Do‰lo ke zpfiístupnûní vûÏe, v nedaleké mincovnû byla
otevfiena expozice raÏeb olomouck˘ch biskupÛ, ke konci se v souãasnosti ch˘lí roz-

sáhlá oprava zámeck˘ch fasád. V zimních mûsících na pfielomu let 1998 a 1999 po-
tom probûhla rekonstrukce interiérÛ proslulé obrazárny, otevfiené v nové podobû od
dubna leto‰ního roku.  Zdej‰í soubor evropského malífiství 15.-18. století je v˘sledkem
dlouhodobé sbûratelské ãinnosti olomouck˘ch biskupÛ a arcibiskupÛ. Rozhodující
v˘znam mûly zvlá‰tû velkorysé nákupy biskupa Karla z Lichten‰tejna-Kastelkornu
(1664-1695), prostfiednictvím kter˘ch byla sbírka obohacena o své nejdÛleÏitûj‰í
souãásti, zejména o stûÏejní Tizianovu kompozici Apollo trestá Marsya. Akvizice
Lichten‰tejnov˘ch nástupcÛ v 18.-20. století neznamenaly pro kolekci  srovnateln˘
kvalitativní  pfiínos,  naopak v roce 1830 byla mnohá cenná díla rozprodána v draÏbû.
Koncem 19. století byla zfiízena galerie ve druhém patfie zámku, tehdy se  rovnûÏ
zaãalo s restaurátorsk˘mi pracemi. Po skonãení druhé svûtové války do‰lo k roz‰ífiení
expozice o nûkteré obrazy, jeÏ do té doby tvofiily dekorativní v˘plÀ dfievûn˘ch obkladÛ
stûn jídelny a TrÛnního sálu. V roce 1984 byla dokonãena reinstalace galerie, pfiipra-
vená  historiky  umûní  Ivo  Krskem  a  Antonínem Jirkou  a architektem Vladimírem

Kristus jako dobr˘ past˘fi s andûly, Stfiedoitalsk˘ malífi, kolem  r. 1550
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shromáÏdûní ke schválení a pfiípadnému
ovûfiení.
§ VII. Zastupování Spoleãnosti.
1) Spoleãnost zastupuje a jejím jménem jedná
pfiedseda.
2) Za Spoleãnost se pfiedseda podpisuje tak,
Ïe k pfiedepsanému nebo pfiedti‰tûnému
názvu
Spoleãnosti pfiipojí svÛj podpis s uvedením
funkce.
3) V˘bor mÛÏe zmocnit téÏ jiné ãleny v˘boru,
popfiíp. jiné osoby, aby v rozsahu, jejÏ urãí,
Spoleãnost zastupovali a jednali jejím jménem.
4) Osoby takto zmocnûné se podpisují
za Spoleãnost s dodatkem, vyjadfiujícím jejich
zmocnûní (“v zastoupení”).
§ VIII. Závûreãná ustanovení.
1) Ustanovení statutu není na pfiekáÏku ústavû
a obecn˘m právním normám.
2) Podrobnosti upraví organizaãní a jednací
fiád.

Nov˘ zlínsk˘ salon
Ve dnech 13. kvûtna - 31. srpna 1999 se
ve Zlínû uskuteãnil jiÏ druh˘ roãník Nového
zlínského salonu, kter˘, jak známo, navazuje
na tradice baÈovsk˘ch pfiehlídek souãasného
ãeského umûní, konan˘ch v letech 1936 -
1948 pfieváÏnû v budovách zlínského
Studijního ústavu. Hlavním pofiadatelem akce
je Státní galerie ve Zlínû ve spolupráci
s Mûstem Zlínem, Ministerstvem kultury âR,
Okresním úfiadem ve Zlínû a Nadací Tomá‰e
Bati. Leto‰ního roãníku se zúãastnilo 125
autorÛ, které vybrala desetiãlenná jury, jejímÏ
pfiedsedou byl zvolen PhDr. Ludvík Hlaváãek,
fieditel Nadace souãasného umûní v Praze.
Vzhledem k tomu, Ïe tato v celostátním
kontextu ojedinûlá pfiehlídka bude mít i do
budoucna "trienální" charakter, ãlenové jury
kladli pfii v˘bûru autorÛ dÛraz spí‰e neÏ na
jména nesporn˘ch osobností na‰eho umûní
(klasikÛ, jejichÏ dílo je stálou souãástí rÛznû
zaloÏen˘ch pfiehlídek umûní a stál˘ch
expozic), na tvorbu, která se formuje v pfiímém
dotyku s aktuální v˘tvarnou problematikou,
anebo se dynamicky promûÀuje v rámci
osobního v˘voje jednotliv˘ch umûlcÛ. Na
leto‰ním salonu se tak objevily ve srovnání
s jeho pfiedchozím roãníkem nûkterá nová
jména (zejména z regionÛ) a poãetnûji je
zastoupena i nejmlad‰í v˘tvarná generace
(spodní vûková hranice sníÏena na 30let).
II. Nov˘ zlínsk˘ salon se tak více neÏ
v minulosti otevírá i ménû tradiãním a nov˘m
umûleck˘m médiím (instalace, video, poãítaãe,
ad.). V˘bûr konkrétních prací byl plnû
ponechán na autorech a jejich kvalitu mohou
diváci posoudit ve v˘stavních prostorách
Domu umûní, na zámku, ve v˘stavní síni ‰kol
a v exteriérech centra Zlína. K pfiehlídce je
vydán obsáhl˘ katalog s texty L. ·eveãka
Z. Felixe, M. Koleãka, J. a J. ·evãíkov˘ch.

Horou. Tehdy bylo vystaveno v devíti místnostech a pfiilehlé chodbû 105 obrazÛ.
Rekonstrukce z let 1998-1999 si stanovila za cíl zejména zkvalitnit osvûtlení ex-
ponátÛ a zároveÀ dosáhnout jejich pfiehlednûj‰ího uspofiádání.  Autorem scénáfie
nové instalace je historik umûní Milan Togner, projektantem architekt Josef Bradaã.
Vyfiazením zápÛjãek se sníÏil poãet prezentovan˘ch dûl na 86, coÏ umoÏnilo vyãlenit
chodbov˘ prostor na konci galerie pro krátkodobé v˘stavy.  V˘raznou promûnou
pro‰la samotná podoba sálÛ. V souladu se soudob˘mi svûtov˘mi trendy (Louvre aj.)
získaly stûny vût‰í pestrost (odstíny Ïluté, ãervené a zelené), kterou dodrÏují i kober-
ce, novû poloÏené na parketové podlahy, takÏe kaÏdá místnost má nyní jednotné
barevné ladûní. Také nové popisky a dal‰í prÛvodní texty jsou nati‰tûny na deskách
s podkladem v barvû sálu. Osvûtlovací tûlesa postavená na zemi nahradily rampy
zavû‰ené pod stropem. Pronikání denního svûtla omezují zfiasené textilie, spu‰tûné
v oknech. Expozici oÏivují rostlé kvûtiny v kvûtináãích.  Obrazy jsou velmi vhodnû
rozdûleny do skupin podle geografick˘ch, chronologick˘ch a námûtov˘ch souvislostí.
Vznikly následující celky: 1. Sál gotické a renesanãní malby (Stfiední Evropa, Nû-
mecko a Nizozemí 15.-16. století), 2. Sál nizozemského a nûmeckého portrétu 16.
století, 3. Sál záalpské Ïánrové malby (Nizozemí a Nûmecko 16. století), 4. Sál
flámské a holandské malby 17. století, 5. Sál italské malby 15. a 16. století, 6. Ti-
zianÛv sál, 7. Sál Bassanova cyklu Potopa svûta, 8. Sál italské malby 17. století, 9.
Sál stfiedoevropské malby.  Zhodnotit objektivnû souãasnou tváfi galerie není jed-
noduché. Jednoznaãn˘m pfiínosem je  nové bodové  osvûtlení obrazÛ,  které se z
pfiímého pohledu aÏ na v˘jimky nelesknou. Stálo by ale za pokus je‰tû vhodnûji na-
toãit  svûtelné zdroje,  aby se zamezilo  v˘skytu pfiíli‰ ostr˘ch stínÛ pod rámy maleb.
Barva zdí obrazy nepohlcuje, jako problematiãtûj‰í se jeví pfiikrytí dekorativnû
vyskládan˘ch parket rozmûrn˘mi koberci. Sice se tím zabránilo nepfiíjemnému vrzání
pod kroky procházejících, sytû barevn˘ koberec v‰ak na sebe pfiíli‰ strhává pozorn-
ost, a stává se tak nejnápadnûj‰ím exponátem. Jeho jednolitá plocha vyvolává
pfiedev‰ím ve vût‰ích sálech tísniv˘ dojem prázdnoty. Nepfiízniv˘ prostorov˘ efekt by
jistû zlep‰ilo vhodné rozmístûní sedacího nábytku, jenÏ zatím v celé expozici chybí.
Jeho absence je neodpustitelná uÏ proto, Ïe bûÏná prohlídka trvá nejménû jednu
hodinu a po jejím ukonãení se náv‰tûvník musí vrátit stejnou cestou zpût ke vchodu,
nehledû na skuteãnost, Ïe vût‰ina pfiíchozích pfiedtím shlédla historické komnaty,
coÏ dohromady pfiedstavuje solidní fyzick˘ v˘kon. (Ménû ukáznûní milovníci umûní si
ov‰em mohou pohodlnû odpoãinout na mûkkém koberci.) Na druhou stranu,
pfiinejmen‰ím na jafie a na podzim asi zájem o posezení mezi obrazy nebude, v
sálech totiÏ panuje znaãn˘ chlad, kter˘ ocení turisté snad jen uprostfied sezóny. Ne-
chybí zde tím pádem ‰atna, neboÈ málokdo si bude chtít své svr‰ky odkládat. Dobr˘
úmysl rozmístit v galerii Ïivé kvûty znehodnocuje jejich vysazení   do   rÛzn˘ch
typÛ    nepfiíli‰ zdobn˘ch    kvûtináãÛ s pestrobarevn˘mi miskami na vodu.  Na
uspofiádání obrazÛ oproti dfiívûj‰ímu stavu zaujme vystavení Tizianova plátna ve
zvlá‰tní místnosti, jeÏ má pfiipomínat unikátnost díla v rámci kolekce, zdÛraznûnou i
slavnostním   "zlat˘m"   povrchem  stûn.   ProtoÏe se  ale  jedná o nejmen‰í pro-
stor, není moÏné ubránit se pocitu stísnûnosti, podobnû jako pfii samostatné instalaci
velk˘ch kompozic Bassanov˘ch. Vynikající je rozhodnû zavû‰ení Lissovy Inspirace
sv. Jeron˘ma v ose prÛhledu vchody jednotliv˘ch sálÛ. Samostatnou kapitolu pfied-
stavují  vysvûtlující texty. Jejich tónovan˘ podklad zbyteãnû rozmnoÏuje pfiítomn˘
poãet odstínÛ dané barvy, dominující pfiíslu‰né místnosti, a pÛsobí proto ponûkud
pouÈovû. U kaÏdé malby je upevnûna popiska, oznamující autora, dataci a název
práce. Pfii  vchodu do galerie se nachází krátké pojednání o historii sbírky, vedle
vstupu do kaÏdého sálu pak odstavce, objasÀující jeho tematické zamûfiení a cha-
rakterizující struãnû vystavená díla a jejich tvÛrce. Pro ãtenáfie by ov‰em bylo
praktiãtûj‰í pfiesunout údaje, které se vztahují ke konkrétní malbû, pfiímo k ní, neboÈ
takto  je  v pfiípadû  hlub‰ího  zájmu  nucen  neustále  se  vracet k úvodní tabuli.
Definitivní podobu doprovodn˘ch textÛ bohuÏel poznamenala nedbalost, stylistická
neobratnost pfii zpracovávání a místy i nepochopení podkladÛ, dodan˘ch zfiejmû au-
torem scénáfie. Ten by sotva mohl souhlasit s vûtou na desce v sále ã. 5:
"Nejv˘znaãnûj‰ím reprezentantem holandské malífiské ‰koly 2. poloviny 16. století
byl Annibale Carracci." Z dal‰ích prohfie‰kÛ vynikne napfiíklad ãastûj‰í ponechávání
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Nová instalace
zámecké obrazárny
v KromûfiíÏi
Témûfi po 100 letech byla 22. dubna 1999
otevfiena a zpfiístupnûna nová instalace
kromûfiíÏské obrazárny. Od roku 1899 jiÏ
‰está instalace redukuje poãet vystaven˘ch
obrazÛ na 96 prací a podobnû redukuje i
v˘stavní sály na poãet devíti. Nová instalace
dÛslednû vychází ze tfií základních premis -
v˘bûr pouze toho nejkvalitnûj‰ího, co
v souãasné dobû kromûfiíÏská sbírka
poskytuje, omezení vystaven˘ch prací pouze
na pÛvodní fond kromûfiíÏské sbírky a jist˘
dÛraz na zfiejmû rozhodující období
formování sbírky, tedy na období 2. pol. 17.
století. Autorem architektonického fie‰ení je
ing. arch. J. Bradáã, v˘bûr obrazÛ a
umûleckohistorickou koncepci navrhnul M.
Togner.
Jeden z prvních fie‰itelÛ nové expozice,
dr. A. Jirka, se bohuÏel její realizace nedoÏil.
Nová expozice je doplnûna jiÏ v loÀském
roce vy‰l˘m katalogem, jehoÏ anglická a
nûmecká verze vyjde v ãervenci.

B.I.T. online.
Zeitschrift für Bibliothek,
Information und Technologie
mit aktueller Interner-Präsenz:
http://www.bitonline.de.
ISBN 1435-7607
V roce 1998 zaãalo vycházet nové periodi-
kum vûnované problematice knihovnictví, in-
formaãní v˘mûny a nov˘m komunikaãním,
zejména internetov˘m technologiím, s pfiesa-
hem i do dal‰ích oborÛ, mj. i do problematiky
archivní a dokumentaãní. tj. tematice
z rÛzn˘ch dÛvodu blízké i praktick˘m potfie-
bám dûjin umûní. âasopis je ov‰em princi-
piálnû zajímav˘ i svou kombinovanou inter-
netovo-ti‰tûnou podobou.
Ve svûtovém internetu je moÏné najít jiÏ asi
6.000 etablovan˘ch ãasopisu v elektronické
formû, nepoãítaje v to rÛzné více ãi ménû
pravidelné obãasníky. Tyto ãasopisy splÀují
jeden ze základních poÏadavkÛ dne‰ní doby
- zprostfiedkování rychlého a zejména co
nejaktuálnûj‰ího toku informací od jejich
zdroje k zainteresovanému pfiíjemci. Elektro-
nická podoba umoÏÀuje ve své podstatû
zatím nevídanou moÏnost rychlé aktualizace,
vãetnû aktualizace online a stejnû rychlé dis-
tribuce ke koneãnému uÏivateli a její moÏno-
sti jsou v tomto smûru nesrovnatelné
s klasick˘m ti‰tûn˘m médiem. Na druhé
stranû poÏívá klasick˘ ti‰tûn˘ ãasopis ves-
mûs obecnû vy‰‰í prestiÏe, nemluvû o kvalitû

pfiedloÏky "v" na konci fiádku, pfiídavné jméno "Rubensovsk˘" s velk˘m "R" (sál ã. 4),
název mûsta v pádu "kromûfiíÏi" s mal˘m "k" (sál ã. 8), tvar "biskupa Karla II. z Liech-
tensteinu-Castelcornu" (vícekrát). PouÏití pfiíli‰ komplikovan˘ch souvûtí    znepfiehle-
dÀuje    zvlá‰tû   informaci o Tizianovi. PonûvadÏ jsou ve‰keré údaje uvedené ãesky,
jeví se jako nanejv˘‰  Ïádoucí   opatfiit  pro  cizince   jejich  pfieklady v hlavních
svûtov˘ch jazycích alespoÀ ve formû pfiíruãních v˘tiskÛ. S ohledem na v˘jimeãné po-
stavení kromûfiíÏské zámecké obrazárny mezi domácími galeriemi lze její novou in-
stalaci jen pfiivítat. Maximální pozornost vûnovaná detailÛm a v˘bûru doplÀujících prv-
kÛ musí b˘t v‰ak v takovém pfiípadû samozfiejmostí. Náprava alespoÀ nejzávaÏnûj‰ích
z v˘‰e zmínûn˘ch nedostatkÛ není ãasovû ani finanãnû pfiíli‰ nároãná a jistû by pro-
spûla jinak zdafiilému v˘sledku, jenÏ byl rekonstrukcí dosaÏen.

Hana Seifertová: Gottfried von Wedig (1583 -
1648), Stilleben und Porträts,
 v˘stava a symposium v Darmstadtu

Na pfielomu roku 1998-1999 uspofiádalo Wallraf-Richartz Museum  v Kolínû nad
R˘nem spoleãnû s Hessisches Landesmuseum  v Darmstadtu postupnû na obou mí-
stech v˘stavu, vûnovanou  kolínskému malífii Gottfriedu von Wedig. V˘stava pfiedsta-
vila  tohoto umûlce jednak jako schopného, názorovû v‰ak spí‰e  konzervativního
portretistu kolínského patriciátu, jednak jako  malífie záti‰í, navazujícího úzce na
star‰ího Georga Flegela  (1566-1638). Wediga, aÏ do ‰edesát˘ch let tûmûfi zapome-
nutého  malífie, znovu objevil v ‰edesát˘ch letech Horst Vey a vûnoval mu  nûkolik
ãlánkÛ ve Wallraf-Richartz Jahrbuchu. Sledoval malífie  pfiedev‰ím jako portretistu, je-
hoÏ standartnû dobré podobizny  jsou vesmûs signovány, datovány a lze urãit i koho
z kolínsk˘ch  mû‰ÈanÛ pfiedstavují. Z na‰eho prostfiedí jsou známy podobizny  pána a
paní z rodiny GymnichÛ, chované ve sbírce maltézského  fiádu v Praze. Vey publik-
oval také dvû signovaná, av‰ak  nedatovaná záti‰í tohoto mistra a zároveÀ se pokusil
mu jiná  pfiipsat. V následujících letech byla s Wedigov˘m jménem  spojována s
vût‰ím ãi men‰ím úspûchem fiada dal‰ích záti‰í,  nicménû se nedafiilo vtisknout této
ãásti tvorby kolínského  malífie pevnûj‰í obrysy. Pofiadatelé v˘stavy pfiedstavili Wediga
jako portretistu manÏelsk˘ch párÛ i rodinné podobizny, poukázali  zároveÀ na nevy-
jasnûnou produkci jeho obrazÛ záti‰í:  prezentovali vedle sebe obû signovaná záti‰í
spolu s dal‰ími  díly, která mu byla pfiipisována. Vedle toho nabídli náv‰tûvníkÛm
v˘stavy moÏnost srovnání Wedigov˘ch záti‰í s tvorbou nûmeck˘ch  malífiÛ a
nizozemsk˘ch emigrantÛ ve Frankfurtu a Hanau. Díla  Georga Flegela, zakladatelské
osobnosti malby záti‰í v Nûmecku,  zde byla vystavena vedle tvorby NizozemcÛ,
usazen˘ch v Hanau  - vedle Pietera Binoit a Isaaka Soreau a kolínského malífie
mlad‰í generace Johanna Michaela Hambacha a také vedle prácí  antverpsk˘ch um-
ûlcÛ Osiasse Beerta a Franse Badense. K v˘stavû  byl vydán katalog se studiemi Ek-
keharda Maie, Kurta Wettengla  a Anke Repp-Eckert a soupisem díla Gottfrieda de
Wedig od  Andrease Schumachera, k jehoÏ atribucím lze vyslovit v˘hrady  (Kat. Gott-
fried von Wedig 1583-1641, Köln 1998).
 Pfii pfiíleÏitosti v˘stavy se konalo ve dnech 26. a 27.bfiezna  1999 v Darmstadtu sym-
posium, vûnované v˘hradnû problematice  Wedigov˘ch záti‰í. K pfiedná‰kám byli
pozváni specialisté  z Nûmecka, Rakouska a âeské republiky. Dr. Sybille  Eber-Schif-
ferer (dfiíve fieditelka Landesmusea v Darmstadtu, dnes  generální fieditelka Státních
sbírek v DráÏìanech) zahájila  pfiedná‰kou Vom katholischen Topf auf den protestan-
tischen Tisch,  v níÏ zhodnotila vliv antverpské malby záti‰í na tvorbu umûlcÛ  frank-
furtsko-hanavského okruhu. Prof. dr. Claus Grimm (fieditel  Haus der Bayerischen Ge-
schichte, Augsburg) se v referátu  Stilabgrenzungen, Flegel - Werkstatt - Umkreis po-
kusil na  promítan˘ch makrosnímcích detailÛ záti‰í rozli‰it autentické  práce Georga
Flegela od dílensk˘ch kusÛ. Prof dr. Gerhard Bott  (b˘val˘ fieditel Landesmusea v
Darmstadtu, pozdûji fieditel  Germanisches Nationalmusea v Norimberku, dnes ãinn˘
v Rakousku)  posoudil v lekci Stillebenmaler des 17. Jahrhundert in Hanau  tvorbu
hanavsk˘ch malífiÛ záti‰í a jejich vztahy k Frankfurtu.  Dr. Kurt Wettengl (kurátor Hi-



14 BULLETIN UHS ROâ. 10/1999, â. 1-2

klasického tisku a o pohodlnûj‰ím ãtení.
Pojednávan˘ ãasopis se snaÏí spojit zmiÀova-
né v˘hody obou médii a ãtenáfii dostali v po-
lovinû tohoto roku do ruky první dvojãíslo
ti‰tûné verze. Obsah je ãlenûn do nûkolika
variabilních rubrik.
odborné pfiíspûvky, poskytující vût‰í pojednání
zprávy - aktuální
reportáÏe - zde se pfiedstavují pfiedev‰ím
instituce a nové knihovní stavby.
Digit@l News Novinky elektronického zpraco-
vání dat, multimedií a telekomunikací
Kurz notiert presentuje krátké zprávy, per-
sonálie a terminy
Recenze - knih a odkazy na literaturu
Nové produkty - firma a sluÏby
Herstellerverzeichnis
Internetová podoba ãasopisu pak pfiiná‰í
vlastni ti‰tûnou podobu ãasopisu - plná verze,
ne pouze anotacích - a moÏností strukturova-
ného ovládání, a dále fiadu aktuálnû rubrik
s aktuálnû obmûÀovan˘m, vût‰inou pak on-
line obmûÀovan˘m obsahem: News, odborné
pfiíspûvky, reportáÏe, veletrÏní a v˘stavní
news, veletrÏní a v˘stavní plán, pfiehled
oborov˘ch akcí. Stránka je doplnûna Imres-
sem, editorialem, moÏností abonementu,
moÏností získán zku‰ebního se‰itu a burzou
pracovních pfiíleÏitostí. Plná verze ti‰tûného
ãasopisu je vykoupena prouÏkovou reklamou,
nahrazující po finanãní stránce ztrátu ãásti po-
tencionálních odbûratelÛ ti‰tûné verze.
Zvolená neobvyklá kombinovaná forma ãaso-
pisu je principiálnû progresivní, i kdyÏ – vzhle-
dem k stále stoupající kvalitû a klesající cenû
pfiím˘ch v˘tiskÛ z internetu - zfiejmû pouze
pro pfiechodnou dobu. Otázky vyvstávají ak-
tuálnû spí‰e s ohledem na pomûrnû nízkou
periodicitu ti‰tûné verze - ãtvrtletník - která se
z informaãního hlediska stává, zejména pak
ve vztahu k pojednávan˘m tématÛm, nutnû
pouh˘m pfiívaÏkem verze elektronické. Tento
dojem dále potvrzuje hned první vydání
ve formû dvojãísla! To samozfiejmû pfiiná‰í
úsporu nákladÛ a fie‰í i nûkteré dal‰í problé-
my, u ãtvrtletníku a zejména u ãtvrtletníku
s oblasti nov˘ch technologií, by se v‰ak
nemûlo objevovat ani v˘jimeãnû.
Co se t˘ká obsahové stránky její kvalita a
spjatost s praxí bude zfiejmû zaji‰tûna
vydavatelsk˘m a redakãním kolegiem a
stál˘mi spolupracovníky, kde figurují osoby
z renomovan˘ch nûmeck˘ch a rakousk˘ch
knihoven na odborn˘ch i vedoucích postech,
vãetnû fieditelsk˘ch.
Pro dal‰í bliÏ‰í údaje, napfi. k vydavatelÛm,
nakladatelství, cenû a moÏnostem objednání
lze odkázat na v˘‰e uvedenou internetovou
adresu.

                                           Jifií Roháãek

storického muzea ve Frankfurtu) se  vûnoval tématu Georg Flegel als Stillebenmaler
in Frankfurt am  Main a dr. Hana Seifertová (Národní galerie v Praze) zhodnotila
rozdíln˘ pfiístup k tématu záti‰í u v‰estrannû vynalézavého  Georga Flegela a na
pfiedlohách závislého Gottfrieda von Wedig  v pfiedná‰ce Georg Flegel Inventionen
und Gottfried von Wedig  Inspiratonen. K diskusi, která se konala následnû po
pfiedná‰kách  pfiímo mezi obrazy, byli dále pfiizváni prof. dr. Horst Vey  z Karlsruhe,
dr. Sam Segal z Amsterodamu, dr. Anke Repp-Eckert  z Essenu a Andreas Schuma-
cher z Bonnu. Publikum tvofiili jednak  historici umûní z místních a okolních muzeí,
studenti  z univerzit v Kolínû, ve Frankfurtu a v Bonnu a dále ãlenové  SdruÏení
pfiátel Hesenského zemského muzea. V˘stava, pfiedná‰ky  i diskuse se soustfiedily
zejména k otázkám atribuce záti‰í  Gottfrieda von Wedig. Ukázalo se, Ïe podíl tohoto
kolínského  umûlce na v˘voji záti‰í v nûmeck˘ch oblasech té doby sice  zdaleka není
zanedbateln˘, av‰ak autorství nûkter˘ch dûl,  spojovan˘ch s jeho jménem, je v
souãasné dobû velmi obtíÏnû  fie‰itelné. Nicménû okolnost, Ïe pfiece jen byly odha-
leny nûkteré  nové vztahy mezi vystaven˘mi díly, naznaãila perspektivu dal‰ího
bádání: pfiesvûdãivû se ukázalo, Ïe v rámci sledovan˘ch obrazÛ  existují skupiny,
které lze povaÏovat za práce jedné ruky,  pfiípadnû jedné dílny. Tyto poznatky
vytváfiejí platformu, s níÏ  lze poãítat v dal‰ím studiu. V tom smyslu mûla v˘stava  i
symposium pozitivní v˘znam nejen jako velmi pfiíjemné  mezinárodní setkání historikÛ
umûní, ale také jako v˘mûna  názorÛ, která mÛÏe posunout stále diskutované téma
záti‰í o nûco  kupfiedu.

Jifií Roháãek: Jedno pracovní epigrafické
zasedání –  a proã bychom se o nûj mûli zajímat

Ve dnech 10.–12. kvûtna 1999 se uskuteãnilo ve Vídni na pÛdû Rakouské akademie
vûd kaÏdoroãní pravidelné zasedání spolupracovníkÛ epigrafického ediãního podniku
spojen˘ch nûmeck˘ch akademií a Rakouské akademie vûd Die Deutschen Inschrif-
ten (DI). Jak je známo, tato dnes jiÏ 48 svazková fiada postupnû formou vûdeckého
katalogu zpfiístupÀuje teritoriálnû nûmeck˘, resp. rakousk˘ nápisov˘ fond s horní záj-
movou hranicí vesmûs 1650. Jednalo se o nevefiejné ãistû pracovní setkání u kula-
tého stolu, vûnované metodologick˘m a terminologick˘m otázkám. Jako jedin˘ host
byl pfiizván autor této zprávy.
Proã by mûla b˘t tato akce a akce jí podobné hodny na‰í pozornosti? O vzájemném
úzkém vztahu epigrafiky a dûjin umûní a o moÏnostech interdisciplinární spolupráce
se jiÏ porÛznu, mj. i na stránkách Bulletinu UHS psalo a argumenty je zbyteãné opa-
kovat. Korpus DI je pak zfiejmû nejkvalitnûj‰ím podnikem svého druhu a pro nás
sv˘m teritoriálním, chronologick˘m a materiálov˘m zábûrem a v neposlední fiadû i po
stránce metodologické nejbliÏ‰ím. ¤ada epigrafikÛ, mj. i úãastníkÛ pojednávaného
setkání, má umûleckohistorické vzdûlání, nezfiídka intenzívnû pracují a publikují v
obou oborech. Nepfiekvapí tedy, Ïe se na tûchto setkáních projednávají i hraniãní
problémy, jako napfi. na tomto zasedání otázka detailní nomenklatury pfii popisu epi-
tafních artefaktÛ, které jsou pochopitelnû pro epigrafiku jednou z profilujících kategorií
nositelÛ nápisÛ. Svého ãasu bylo na epigrafické pÛdû ostatnû projednáváno i obecné
pojmosloví sepulkrálních památek – právû zde mÛÏe totiÏ interpretace nápisov˘ch
textÛ v kombinaci s dÛsledn˘m uplatÀováním funkãního hlediska pfiinést mnoho cen-
ného. Dal‰í témata vídeÀské diskuse, jako sjednocování a precizování ediãních
zásad DI, smûrnice pro práci se sekundárním dochováním nápisÛ, návrh lemmatizo-
vaného nûmeckého glosáfie ãi doporuãení pro popis heraldick˘ch památek na nosi-
telích nápisÛ jsou z hlediska dûjin umûní odtaÏité jen zdánlivû. Zprostfiedkovanû, jako
v˘chodiska pro interpretaci nápisÛ, jsou vyuÏitelné i pro kritickou interpretaci, klasifi-
kaci ãi prostou precisní deskripci nositelÛ nápisÛ – umûleckohistorick˘ch památek.
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Cena Josefa Krásy
za rok 1998
PrestiÏní cenu, urãenou mlad˘m historikm
umûní do 40 let, v˘bor UHS udûlil za rok
1998 tentokrát rovn˘m dílem (ex aequo)
dvûma historikÛm umûní PhDr. Ladislavu
Kesnerovi ml. a Mgr. Filipu Suchomelovi ze
Sbírky asijského umûní Národní galerie
v Praze. DÛvodem tohoto, v krátké historii
udílení Ceny Josefa Krásy neobvyklému kro-
ku, se stala jedna z nejv˘znamnûj‰ích
odborn˘ch událostí, k níÏ v prÛbûhu roku
1988 v na‰em oboru do‰lo, totiÏ zpfiístupnûní
stálé expozice asijského umûní Národní ga-
lerie v prostorách Zbraslavského zámku.
Díky znaãnému odbornému úsilí i organi-
zaãnímu nasazení obou badatelÛ, a nutno
dodat, také zásluhou jejich blízk˘ch spolu-
pracovníkÛ v Národní galerii i mimo ni, které
shromáÏdili do realizaãního t˘mu, se ko-
neãnû podafiilo naplnit sen nûkolika generací
milovníkÛ orientálního umûní, jeho ãetn˘ch

sbûratelÛ a znalcÛ po samostatné a dÛstojné prezentaci umûní Asie na pÛdû praÏské Národní
galerie. A tak se dnes mohou nejen zasvûcení a pouãení znalci pfiesvûdãit, Ïe praÏská sbírka,
která za svÛj vznik a rozvoj vdûãí takov˘m osobnostem, jak˘mi byli sbûratelé, malífii Vojtûch
Chytil a Emil Filla, spisovatelé Joe Hloucha a Sigismund Bou‰ka, nebo dosud jsou v˘znamní
specialisté dr. Lubor Hájek a prof. Oldfiich Král, uãitelé a pfiedchÛdci dne‰ní generace speciali-
stÛ Národní galerie, se skuteãnû fiadí mezi nejv˘znamnûj‰í soubory asijského umûní na
evropském kontinentu. Nepochybnû obdivuhodn˘ je také zpÛsob, kter˘ k této prezentaci zvoli-
li, poãínaje pochopitelnû odborn˘m zpracováním, pfies moderní a v˘tvarnû pÛsobivou instalaci
aÏ ke komplexní, a v na‰ich podmínkách stále ménû obvyklé propagaci nové expozice.
Pfii udûlení Ceny Josefa Krásy za rok 1988 v˘bor UHS pfiihlédl k v˘sledkÛm dosavadního od-
borného pÛsobení obou ocenûn˘ch a k jejich pfiínosu pro poznání ãínského a japonského um-
ûní a kultury. V pfiípadû dr. Kesnera také k jeho soustavnému odbornému zájmu, kter˘ - jako
jeden z mála ãesk˘ch historikÛ umûní - vûnuje otázkám metodologie dûjin umûní a teorie mu-
zejní a v˘stavní prezentace.

Milan Togner univerzitním profesorem
Pfiední ãesk˘ kunsthistorik Milan Togner byl jmenován fiádn˘m profesorem prezidentem repu-
bliky Václavem Havlem dne 15. prosince 1998, slavnostní akt jmenování probûhl v praÏském
Karolinu dne 2. února 1999. Je milou povinností blahopfiát PhDr. Milanu Tognerovi, kter˘ patfií
k zakládajícím a aktivním ãlenÛm Umûleckohistorické spoleãnosti v ãesk˘ch zemích k dosaÏe-
né univerzitní hodnosti a nedávno oslaven˘m ‰edesátinám. Milan Togner je od roku 1992 ve-
doucím katedry dûjin v˘tvarného umûní Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
podílí se na znovuobnovení tohoto oboru na olomouckém vysokém uãení. Absolvent brnûnské
Filozofické fakulty (dûjiny umûní u Václava Richtera a Alberta Kutala) byl zamûstnán v Um-
ûleckoprÛmyslovém muzeu v KromûfiíÏi v letech 1966 - 1970, následujících sedm let normali-
zace mu nebylo dovoleno pracovat na Ïádném odborném pracovi‰ti u nás ( my‰leno
pracovi‰tû kunsthistorické), v letech 1977 - 1981 byl zamûstnancem Slovenského národního
muzea, pracoval na hradû âerven˘ KameÀ, pozdûji v letech 1982 - 1990 se staly jeho
pÛsobi‰tûm ·tátné restaurátorské ateliéry v Bratislavû, od roku 1990 se vrací do Olomouce,
která je jeho stál˘m domovem a zaãíná jeho nynûj‰í pedagogické pÛsobení na Univerzitû Pa-
lackého. Od svého olomouckého návratu spolupracuje také na odborn˘ch a v˘stavních projek-
tech t˘kajících se starého umûní s olomouck˘m Muzeem umûní. V celé mnohaleté Tognerovû
odborné práci, která vykazuje obdivuhodnou intenzitu a  ‰irok˘ rozsah, vyniká zájem o kom-
plexní pojetí a rozvíjení kunsthistorické profese. PfiipomeÀme jeho soustavnou umûleckohisto-
rickou a kurátorskou práci ve sbírkách kromûfiíÏsk˘ch, práci vûnovanou umûní stfiední Moravy,
zvlá‰tû olomouckému regionu, zamûfiení na stfiedovûké nástûnné malífiství Slovenska, jeho
znalectví historického nábytku, pÛsobení památkáfiské, znalosti teorie restaurování, znalectví
zaloÏené na dlouholet˘ch praktick˘ch zku‰enostech v terénu. PfiipomeÀme Tognerovo zaníce-
né studium italského umûní pfiedev‰ím oblasti kresby a malífiství, ãetné publikace a odborné
studie, jimiÏ obohacuje na‰e znalosti v oboru dûjin umûní.Tognerovo pÛsobení pedagogické a

Baderovo stipendium
pro v˘zkum malífiství
17. století pro rok 1999
 Baderovo stipendium pro v˘zkum barokního
malífiství bylo letos udûlováno jiÏ posedmé,
av‰ak se dvûma zmûnami. Pfiedev‰ím bylo
moÏné se vrátit k pÛvodní mecená‰ovû kon-
cepci a udûlovat jedno stipendium ve v˘‰i
15,000 USD urãené pro mladého absolventa
dûjin umûní, kter˘ díky stipendiu bude moci
strávit jeden semestr na nûkteré zahraniãní
universitû nebo v˘zkumném ústavu a pfiitom
pfiipravovat svou doktorskou práci. Z této
promûny vyplynula i potfieba hloubûji analy-
zovat kvalitu projektÛ pfiedkládan˘ch ucha-
zeãi o stipendium. Proto tentokrát uchazeãe
vybírala komise ve sloÏení Hana Seifertová
(Sbírka starého umûní Národní galerie v Pra-
ze), Michal ·ronûk (Ústav dûjin umûní AV
âR) a podepsaná zástupkynû Dr. Badera.
Stipendium bylo pfiiznáno Vladanu Antono-
viãovi, absolventu studia dûjin umûní a ar-
chivnictví Palackého university v Olomouci
(prof. M. Togner), kter˘ bude na Universitû
v Innsbrucku pracovat na doktorské práci o
kopistech pracujících pro biskupa Karla
Liechten‰tejna.
Druhá zmûna v organizování stipendia je bo-
huÏel nepfiíjemná a mÛÏe vést v pfií‰tích le-
tech aÏ k jeho zániku. Dosud totiÏ byla
prostfiedníkem Nadace pro obãanskou spo-
leãnost (Foundation for a Civil Society New
York), která nejen profesionálnû vyfiizovala
administrativu a organizaci, ale pfiedev‰ím
byla z pohledu americk˘ch zákonÛ pfiíjem-
cem penûz, coÏ je pro dárce zásadnû dÛleÏi-
té. Tato nadace v‰ak vloni v létû ukonãila
svou ãinnost v âesku a v˘raznû omezila i
své aktivity v USA, takÏe komunikace s ní je
velmi obtíÏná. Leto‰ní roãník bylo tfieba zor-
ganizovat "na kolenû", pokud v‰ak nebude
nalezena jiná prostfiedkující nadace, lze pfied-
pokládat, Ïe Dr. Bader poskytování svého
stipendia ukonãí.
O v˘sledku se budu snaÏit vãas informovat
pfiedev‰ím katedry dûjin umûní, aby studenti
vûdûli, s ãím mohou v pfií‰tích letech poãítat.
                                      Milena Bartlová

Personália a informace
K 1. 8. 1999 jmenoval generální fieditel NG
v Praze prof. Milan KníÏák novou fieditelku
Sbírky moderního a souãasného umûní
ve VeletrÏním paláci Katarinu Rusnákovou
(1959). Absolventku dûjin umûní FF Univerzi-
ty Komenského v Bratislavû. PÛsobila 5 let
jako fieditelka PovaÏské galerie umûní v Îi-
linû, kde pfiipravila fiadu v˘stav souãasn˘ch
umûlcÛ ze Slovenska a ze zahraniãí, mj. A.
Warhola, L. Terena nebo M. KníÏáka.

Bodhisattva, âína 10.-11. stol.
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jeho úãast v nejrÛznûj‰ích odborn˘ch radách umoÏÀuje vyuÏití jeho bohatého odborného pot-
enciálu. (UpozorÀuji na studii Ladislava Daniela: Milan Togner jubilující -  Umûní XLVI /1998,
s.252 - 257, která obsahuje také bliografii publikovan˘ch prací Milana Tognera z let 1966 -
1997).
                                                                                                     AneÏka ·imková

Rytífiské fiády ãesk˘m vûdcÛm
Dne 11. bfiezna 1999 v pfiítomnosti premiéra vlády âeské republiky Milo‰e Zemana, ministra
kultury Pavla Dostála a velvyslance Itálie v Praze Maurizia Morena, pfiedal ministersk˘ pfied-
seda Italské republiky Massimo D’Allema ãtyfiem ãesk˘m vûdcÛm v˘znamná italská státní vy-
znamenání vy‰‰ího, druhého stupnû. Poprvé od nástupu komunismu v roce 1948 je prezi-
dent Italské republiky Oscar Luigi Scalfaro jako prezident ¤ádu Za zásluhy udûlil
osobnostem v oblasti literatury a umûní. Kromû dvou literárních vûdcÛ poctu obdrÏeli také
dva ãe‰tí historici umûní, ãlenové Umûleckohistorické spoleãnosti v ãesk˘ch zemích.
Rytífiem DÛstojníkem ¤ádu Za zásluhy Italské republiky (Cavaliere Ufficciale del Ordine al
Merito della Repubblica Italiana) tak byli také jmenováni PhDr. Olga Pujmanová, CSc., do
roku 1995 dlouholetá kurátorka italského umûní v Národní galerii v Praze a nyní pfiedsed-
kynû Spoleãnosti pfiátel Národní galerie v Praze, kterou zaloÏila, a PhDr. Ladislav Daniel,
dlouholet˘ kurátor italského umûní Národní galerie v Praze, nyní v její Grafické sbírce, dfiíve
vedoucí Sbírky starého umûní a v letech 1993-1994 generální fieditel NG. Od roku 1998
pfiedev‰ím vede novû v Muzeu umûní Olomouc zaloÏené Arcidiecézní muzeum v Olomouci;
kromû toho pfiedná‰í na Katedfie dûjin umûní filozofické fakulty Palackého univerzity. Oba
badatelé v˘znamnû pfiispûli ke zpracování italského umûní v ãesk˘ch, ale i zahraniãních
sbírkách, autorsky urãili desítky italsk˘ch umûleck˘ch dûl a realizovali souhrnné v˘stavy
italského umûní z ãesk˘ch sbírek. Oba jsou nad‰en˘mi podporovateli italsko-ãesk˘ch kul-
turních vztahÛ a propagátory italského umûní.
PhDr. Olga Pujmanová-Stretti, CSc., byla autorkou v˘stavy NG Italské gotické a renesanãní
obrazy v ãeskoslovensk˘ch sbírkách ve ·ternberském paláci v roce 1987 a do téhoÏ pro-
storu po deseti letech v roce 1997 pfiipravila rozsáhlej‰í a novû badatelsky prohloubenou
v˘stavu Italské  renesanãní umûní z ãesk˘ch sbírek, Obrazy a sochy. Publikovala kromû
toho ãetné práce v zahraniãních odborn˘ch ãasopisech, katalozích a sbornících, napfiíklad
v poslední dobû ze sympozia The Wilton Diptych.
PhDr. Ladislav Daniel byl autorem a kurátorem v˘stav NG Musica picta ve ·ternberském pa-
láci v roce 1984 a Reniana, Guido Reni 1575-1642 tamtéÏ v roce 1992, v˘stavy Mezi erupcí
a morem, Malífiství v Neapoli 1631-1656 v Jízdárnû PraÏského hradu v letech 1995-1996,
doplnûné kolekcí souãasného umûní Bo‰tík - Sopko - Kokolia, K neapolsk˘m mistrÛm,
v Itálii autorsky realizoval v˘stavu Tesori di Praga, La pittura veneta del ’600 e del ’700 dalle
collezioni nella Repubblica Ceca v Castello di Miramare (Terst, 1996-1997) a v Jízdárnû
PraÏského hradu v roce 1997 v˘stavu Benátãané, Malífiství 17. a 18. století z ãesk˘ch a
moravsk˘ch sbírek. Kromû publikací ãlánkÛ v ãasopiseck˘ch a knihách u nás i v zahraniãí
byl kurátorem Zlatého vûku neapolského malífiství v Královském letohrádku (1985) a v˘stavy
Od Correggia ke Crespimu ve ·ternberském paláci (1991).
PhDr. Olga Pujmanová se úãastnila fiady mezinárodních sympozií a uskuteãnila ãetné
pfiedná‰ky v zahraniãí, pfiedev‰ím v Itálii, Francii, ve ·v˘carsku, ve Velké Británii a jako sti-
pendistka Fulbrightovy nadace v USA. PhDr. Ladislav Daniel se podílel na fiadû mezinárod-
ních sympozií (Rudolf II, Prague and the World; El Greco, Italy and Italian Art; Africus’95 aj.)
a pfiedná‰el nûkolikrát v Itálii, kromû toho ve Francii, ·panûlsku, v Nûmecku, v JiÏní Africe,
na Krétû a na Maltû, v roce 1989 pob˘val ve Florencii jako vûdeck˘ pracovník Harvardovy
univerzity a v roce 1997 jako stipendista Mellon Award Americké akademie v ¤ímû. V pos-
lední dobû se oba setkali na zpracování italsk˘ch sbírek Moravy v kniÏnû vydan˘ch katalo-
zích stál˘ch expozic Olomoucká obrazárna I, Italské malífiství z olomouck˘ch sbírek (1996) a
KromûfiíÏská obrazárna (1998).
                                                                                                     AneÏka ·imková
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Cyklus pfiedná‰ek
„COLLEGIUM HISTORIAE
ARTIUM“ 1999
Ústav dûjin umûní AV âR, Husova 4, zasedací
sál ã. 117, 15. 30 hod.
29. 9.  Václav Kruta (École Pratique des
Hautes Études, Sciences Historiques et
Philologiques, Paris) Umûní star˘ch KeltÛ
aneb Brennos a obraz bohÛ
27. 10.  Milena Bartlová (MU Brno, PeF UK
Praha) Takzvan˘ mistr takzvaného
Rajhradského oltáfie
24. 11.  Hana J. Hlaváãková (ÚPDU FF UK
Praha) Skupina rukopisÛ kolem Kodexu Jana
z Jen‰tejna
16. 12.  AneÏka Merhautová (emeritní
pracovník ÚDU AV âR Praha) Nové pohledy
na Vy‰ehradsk˘ kodex

Odborné semináfie
záfií - Praha, SÚPP. Odborn˘ semináfi
vûnovan˘ 125. v˘roãí úmrtí Maxe Dvofiáka.
Pofiádá ICOMOS. Informace: Státní ústav
památkové péãe, Vald‰tejnské nám. 3,
Praha 1 - Malá Strana, tel.: 02/57010248
5. - 6. 10. konferenãní sál Clam Gallasova
paláce, Husova 20, Praha 1. Konference Od
stfiedovûk˘ch bratrstev k moderním spolkÛm.
Pofiádá Archiv hl. mûsta Prahy, OSI Wien -
Aussenstelle Brno a Institut mezinárodních
studií FSV UK. Informace: 02/2448 2963,
2448 4037.
 25. - 26. 11. Ústí nad Labem. Kolokvium
Renesanãní sochafiství a malífiství v SZ
âechách. Informace: Památkov˘ ústav,
Hrnãífiská 10., 400 21 Ústí nad Labem,
tel.: 047/5210433

Zmûny tel. a fax. ãísel:
Ústav dûjin umûní AV âR - sekretariát: 2222
1654, redakce ãasopisu Umûní: 2222 1646

Ústav dûjin umûní AV âR se dne 30. 7. 1999 obrátil na primátora J. Kasla ve vûci zástavby
pozemku ã. parc. 331/1 a 332 k. ú. Hradãany. Jde o pozemky b˘valé zahrady kapucínského
klá‰tera v blízkosti praÏské Lorety a v tûsném sousedství unikátnû dochované barokní fortifi-
kace. Podle informací nabízí provincie kapucínÛ v âR, která tyto pozemky obdrÏela v restituci,
pro v˘stavbu rezidenãního domu o rozloze cca 1000 m2  s pfiedpokládanou moÏnou zástav-
bou s dvûma nadzemními a jedním podzemním podlaÏím. Provincie kapucínÛ uvádí ve svém
inzerátu “pfiedpokládanou moÏnou zástavbu“; z toho by vypl˘valo, Ïe jiÏ obdrÏela z Magistrátu
i dal‰ích k tomu pfiíslu‰n˘ch institucí s tímto sv˘m zámûrem souhlas. Skuteãnost, Ïe byl dán
souhlas s v˘stavbou na tomto pozemku, kter˘ aÏ dosud slouÏil jako zahrada, a na kterém
nikdy dosud nebyla Ïádná zástavba, je na tolik závaÏná, Ïe Ústav dûjin umûní pokládal za
svou povinost vyjádfiit svÛj zásadní protest s tímto zámûrem.


