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ETIN 
up l ynulo pres tričtvrtě roku od zalození naší Společnosti a rok 
od udalosti, ktera umoznila nejen ustaveni VHS, ale rovněz pr1zni
vý vývoj našeho oboru , by~si místy dramatický v radě pracoviš~,na 
nichz pQsob1 členové naší společnosti. Jistěže také cíle, které 
jsme si v VHS kladli, jsou často dostupné obtízněji, nezli se nam 
Jevilo na samém počatku cvzdy~ ani textoVý editor, jejz od nyněj
ška budeme uz1vat k pr!pravě Buttetinu, není majetkem VHS). 
Jsou tu nicmene potěšující skutečnosti. Těš! nas dQvěra, odraze
Jicí se v počtu prihlašek do Společnosti, který v době uzavěrky 
tohoto čísla dosahl 243. Povzbuzujíc! je i finanční situace VHS, 
Jestliže - po některých platbach - máme v tuto chvíli na koruno
vem kontě 11.892 Kčs. Nicméně hospodarnost j e i zde na místě . To
to číslo ButLetinu bude vzhledem k zvýšen! poštovného bohužel po
slední, rozesi lane na zakladě predběZných prihlašek. Další obdrzí 
Jen ti členové Společnosti, kter1 se prihlasili definitivně a za
platili (starší čísla Buttetinu bude možné obdrzet zpětně). Ně

kterí ko1e2ové a kolegyně sice zaslali pr ihlašky , avšak nezapla
tili zapisné a rocní pr1spevek. Na druhé straně výbor ocenuJe po
stoj penzionovaných kole2yn a kolego, kter1 (ačkoli byli vQCi VHS 
finančních zavazkQ zproštěni),rozhodli se i touto cestou podporit 
naše společné úsilí. Prihlašky, soustreděné do konce t.r., budou 
podkladem pro dríve již slíbený adresar členů VHS, který zamýšlí 
me zpracovat a odevzdat do tisku na prelomu roku tak, abyste Jej 
mohli obdrzet na valné hromadě. 
K prekaZkám, jez se chodu VHS postavily v poslední době do cesty, 
patr1 i dnes JiZ napravené prehlédnuti pracovn!kQ pošty, kter! o
mylem predisponovali stvrzenky (nikoli peníze) na prihádku Armá
dy spásy. VJiš~uJeme tedy kolegy, kter1 Ještě nezaplatili zapisné 
a príspěvek, ze námi uvadené čislo konta je spr Avné, a ze nemusí 
z tohoto důvodu s platbou vahat. 
Tak jako v každém čisle 81.!Ltetinu, i tentokrát apelujeme n a členy 
UHS, aby nAm zastlali informace a podněty k publikováni. Jedině 
touto cestou může sutletin do budoucna naplnovat sve zamýšlené po
sláni, poskytovat prehled o cele šiťi děni v našem oboru . Další 
prioritou, na niž se hodláme v nejbližší době soustredit, je uspo
radání výroční konference, kterou by měla vyvrcholit dosavadní od
b9rná činnost VHS. O tomto proiektu informujeme uynitr čísla. 
NĚKTERÉ PERSONÁLNÍ ZMĚNY 
Od i.srpna t.r.byl rízením Národnť galerie v Praze pověren dr.La
dislav Kesner, s platnost! do konce tohoto roku. - Dne 9.listopa 
du byla reditelkou Státnťh.O židovského muzea Jmenována dr.Ludmila 
Kyba lova. - v souvislosti s nově vypracovanou koncepci studia se 
zvýši l stav pracovníků katedry dej in umenť a estetiky FF UK v Pra
ze. Novými Cleny katedry Jsou: MoJmir Horyna /barokní architektu
ra/, Lubomír KonecnÝ /renesanCni a barokní ikonoerafie/, Jan Royt 
/raně kresťanske umění, stredověka a barokní ikono2rafie/ . Dva 
posledně · jmenovaní vytvarej! recentně obnovený ústav pro kresťans
kou archeologii v ramci katedry. 
SDRl.1.ŽENÍ STÁTNÍCH GALERIÍ 
Po jednáních, jez probíhala ve formě porad pracovníků Narodni 2a
lerie a regionaln!ch galerii od počátku tohoto roku, nabývá SSG v 
těchto dnech určitější podoby. Sdruzení Coznacovane Od brezna do 
rijna t.r. Jako Rada statnťch galerii) dospělo - po mnohých pe
ripetiích - . ke shodě o zasadách spravy a financovaní účastnických 
galérii. Navrh statuťu lsdruzeni . statnich 2a1erii byl 16.r!Jna po
stoupen ke konečnému projednaní ministerstvem kultury . Pote, co 
statut vejde v platnost, pUblikuJeme o výsledném rešeni podrobnou 
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zpravu sestavenou dr . J.Vykoukalem /GVU Cheb/, který byl 25.cervna 
zvo len predsedou Sdruzen!. 
ASOCIACE MVZEÍ A GALERIÍ 
v Asociaci setrvavaj! v soucasne dobe lounska a karlovarska 2a1e
rie, jez Jsou zaroven cleny SSG,a - poc!naJe umeleckopromyslovým 
muzeem v Praze - ovšem rada instituci, v nichz posob! historikové 
umen 1. Pokracují Jednaní s ministerstvem a muzeo102ick5'mi kabine
ty o dotvoren! pravních norem a zpOsobu správy muzei. Exekutiva 
Asociace, sestavena z predsedO kole2ií muzei, pOsob!cích v Kra
jích, se ma sejít na prelomu listopadu a prosince. 
PROJEKT RESTAURÁTORSKÉ KOMORY 
Prípravný výbor sdruzení, Jez by melo hájit Jak profesní zaJmY re
staruatoro, tak urci t5'm zpOsobem zarueovat profesionalitu restau
ratorských prací vObec, poskytlo navrh na ustavení české restau
ratorsKé komory k zapracovaní do návrhu nového památkového zakona. 
V soucasné dobe kontaktuje vsechny partnery ,vcetně historikO umen! 
tak, aby navrhovaný model byl optimální z rOzných hledisek, která 
lze do budoucna p r edpokladat. 

ZPRÁVY Z PAMÁTKOVÉ PÉČE 
Dne 25. listopadu dr. Mil an Uhde, ministr kultury, prijal pocetnou 
skupinu profesionálních i zainteresovaných pracovníka pamatkove 
pece. · Pan ministr se chtěl sezné.mit primo s roznými stanovisky a 
pozadavky predstavite la oboru a rovněz prispet k odstraněn! preka
zeK pro otevrenou diskusi. Výbor UHS zastupoval Ivo Hlobil, který 
na setkan! vyjadril praní ustanovit pamatkovou radu jako poradní 
or2 an ministra kultury. 
VÝUKA DĚJIN UMĚN Í 
Semina r dé Jin uměn í filosofické fakulty Masarykovy univerzity v 
Brně cvedouc! prof.Zdeněk Kudělka) nově upravil výuku. Dějiny umě

ni se studuj! v kombinaci s historií, klasickou archeolo2i!, muzi
kolo2ií, archeoloai! , .filoso.fií ad. Osou studia Je "viděn!" (dva 
proseminare a specialní seminare> a "věděnía Chistor io2ra.fie, me
todoloaie): pristupuJí specialní prednášky z oboru. K tradičnímu 
daraz u na formální analýzu a slohovou kritiku pribýva zájem o pO
soben! oboru v dějinách kultury a o historickou antropo102ii. 
REALIZOVANÁ OOBQRNÁ SE'IJ(ÁNÍ 

*V brněnském seminari dějin umění prednesli prednašky dr .Vir2inia 
Roeh ria Kau.fmann (Ma2deburský Jezdec, 24. května> a prof. Thomas 
DaCosta Kau.fmann CRudol.f II. a Jeho vztah k vědě a umění, 25.květ

na) . - Tamtéz pt'edstavil Claudio Maaris, profesor aermanistiky na 
terstské universitě, 17.ríJna svou kulturněhistorickou esej Danu
oio, prelozenou do rady evropských Jazyka. 

*Na kon.ferenci česRe wnenť ďoma a v exitu, kterou usporadal ústav 
dějin umění ČSAV ve spolupráci s Národní 2aleri! a za prispění u
nie výtvarných umělca ve dnech 29.-3 1 . r!jna, se sjelo do Prahy z 
evropských zem!, USA a Kanady pres 50 ceských kritikO a historikO 
umění, výtvarníka a a rch itekta, pasob!cích po léta v zahranic!. 
Spolecně se svými zdejšími kole2y se zamýšleli nad zkušenostmi, 
plynoucími z vnějS!ho i vnitrního exilu našeho umění posledn í do
by, a pokusili se charakterisovat perspektivy a Qskali dnešní ces
ké výtvarné kultury. 

• Uměleckopro.myslové muzeum v Praze uspor&.dalo ve dnech 22.-23. 
ríjna Svmpóz iwn historiRa umenť a arch,eoloqil o wneiecRém temesLe 
a u.žitem wrufnť ~ pocte dr. Qgqmar Heiďoyé, významné badatelky v 
~omto oboru a bývalé reditelkY muzea. Predneseny byly trl desítky 
referato, z nlchZ v a.lnou ca.st budou publikovat Ac ta UPH. 

•V zarí se Konal v Par!z i pod ' patronací oxfordske Voltaire Foun-
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dation a pariZského Maison des sciences de l homrne seminát k e~ 
tetice a kul ture l8.stolett, na němZ se sešli mladí historici a 
historici umění z východních i zapadnich zemi. Referátem o funk
cích moravské kresby a Jejím vztahu k osvícenství pC'ispěl dr. Ji 
C'i Kroupa z brněnské univerzity. 

*ve dnech 14.-15.C'ijna bylo na univerzitě v Princetonu usporadano 
sympózium Česka patronace wnent XII.- xx stoLeti u evropském kon
~. uspor'ádal jej the International Research and Exchah2e Board 
a pC'ipravil ústav děJin umění ČSAV, s koordinátorem dr . Michaelem 
Youngem. z Ceské strany pr'ednášeli Helena Soukupová, Klara Bene
šovská./ÚDV/, Milada StudniCková./ÚDU/, Eliška FuCiková./ÚDU/, Ivan 
Muchka/ÚDU/, LUbomír SlavíCek/NG/, Michal šroněk/ÚDU/, Zdeněk Hoj 
da/NG/, Roman Prahl/NG/ a Vojtěch Lahoda/ÚDU/. Z americké strany 
rea2ovali profesoC'i Linda Seidelova, Thomas DaCosta Kaufmann, Jo
nathan Brown, Elisabeth Valkenierová a Edward Fry. Za podporu sym
pózium, které patrně zcela nezklamalo oCekávání americké strany, 
Ještě jednou děkujeme !REXU, americkÝffi respondentOJn a . zvláště Mi 
chaelu Youn2ovi, jejZ mezi sebou zárove~ vítáme v Praze k delšímu 
studijnímu pobytu. 

*CelOdenní seminát o znalectvi, spojený se zasedáním pléna odbor
ných pracovníkO státních 2aler ií, úspěšně proběhl dne 23. C'ijna v 
Krajské 2ale r ii výtvarného umění v Hradci Králové. 

•ttezioborov9 semin<zt k ptiprgye noyé leqislatiyy národního kultuc
niho dédictví, usporadaný SÚPPOP a ministerstvem kultury.se konal 
27.zari. Pl"edstavitelé památkové peče, muzeí, 2a1erii a historic
kých knihoven i archivO. zde shrnovali své návrhy k PC'íslµšným za
konOJn . P.l"itom zdroj názorových rozdílnosti zr'ejmých z Jarního se
minár'e se pC'esunul do rozdilO v postavení institucí Jednotlivých 
oboro, j ejich spravě i ekonomickém zabezpečení, tak Jak se rýsu j i 
dnes. UZitečnost semináC'e spočívala m.j. v ujasnění mozností, kde 
lze s názory pC'edstavitelO těchto oboro zasáhnout do tv~rby obec
nější republikové legislativy, a kde bude konečná pOdoba le2isla
tivy v oblasti péče o národního kulturního dědictví JiZ podmíněna 
obecnější, dC'íve schválenou le2islativou. 

NA PAMĚŤ VÁCLAVA RICHTERA /1900-1970/ 
Letos vzpomíname výročí narození i úmrtí profesora brněnské uni
verzity, významné osobnosti našich dějin umění. K Jeho poctě byl 
do tisku pC'ipraven další svazek Sborniku praci filosofické fakul
ty brnénské univerzity s pC'íspěvky domácích i zahraničních histo
ri kO umění. Sborník vyjde v pC'íštím roce. 
PŘIPRAVOVANÁ OQBQRNÁ SEJ'l<ÁNÍ 
SLUNCE JINÝCH SVĚTŮ: OP vtcz K SYMBOLICKÉ EORH! SYHPOZIUH K PQCTÉ 
+ FRANTIŠKA Št'JEJKALA 
Sympozium poC'ádá UHS ve spolupráci . s Narodni galerií 10.prosin
ce v kostele sv.Františka kláštera sv. Ane2ky české v Praze .SYJJ1-
pozium se bude zabývat mo2nostmi ~ormulace symbolických rysQ kon
kretního uměleckého díla, skupiny děl či tématického okruhu. PC'i 
stup Františka Šmejkala - pC'edního odbOrníka českých dějin umění 
v 60.-00. letech - i výsledkY Jeho interpretací r ady děl moderní
ho umění jsou nám Jistým vkladem, k němu2 je tC'eba se vracet, a~ 
uz Jej chceme rozvíjet nebo pC'ekračovat. 
Program sympozia. sestavený z pC'ihlášek kole20 na zakladě výzvy z 
minulého Císla Bulletinu Je následující: 
Qopoledni žeďnáni: 9.30-L2.00. Ladislav Kesner, Petr Wittlich: ú
vod, zahájeni- Romem Prahl (Narodni galerie): K plakátu prunť vý
stavy svu Hánes- Jaroslav An.dť'l (New York): Kosmické jaro mezi za
Cátkem t:J. koncem- ROS\islav Švácha (Ústav dťfjin umťfnť): C.itadela 
jako téma kUbisticke architektury - Jindrich Vybiral (Nár.odní ga- ' 

.) 
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terie): Paradoxy neobiede rmeieru/Hotei Nationai v 
ve - Jit't Zemánek (VýchodoCeska galerie): "Rty" 
Diskuse . 

Moravské Ostra
Leose KubíCka -

Odpoledni iednáni: l3.30-l.z....QQ.,...Vojtěch Lahoda (Úst~v dějin umť!ni): 
v kouri. K ikonografii kubismu - Lenka Byd:!ovská (Ústav déjin u
ment): v mize. K interpretaci artificialismu - Karel Srp (Galerie 
hl.m.Prahy): Kruh u Karla Teiga- Antonin Dufek (Moravská galerie): 
Surrealistická fotografie - Mahulena NeSlehová (Praha): Fenomén 
oběti u Piesena, Koblasy a dalSťch - Hiroslava HtaváCková (0 o v u 
Roudnice n. L.): K dťtu Libora Fáry_. vera Jirousová (Ateliér, Pra
ha): Zpév ptáka Olgy Karlíkové. - Diskuse - Petr Wittlich: Závěr 
poznamka poCadatelQ Prosíme rererujici o dodr~en1 délky pCispěvkQ 
/do 20 minut/a o zasláni tezi dr.Vojtěchu Lahodovi,(Ústav dějin u
mění ČSAV, Haštalská 6, 11000 Praha 1), a to do 30. Listopgdu. 
Členy VHS a samozCeimě všechny další kolegy tímto k ťlčasti n a svm
Oóziu srdečně zyemel********** **** ******************************* 
VÝROČNÍ KONFERENCE UHlLECKOHISTQRICKÉ SPQLEČNQSTI V ČESKÝCH ZEHÍCH 
v návaznosti na valné shromAZdění UHS, které se uskutečni v polo
vině ťlnora 1991, bude konána Výroční konference s odborným pro2ra
mem. Konference, kterou L.Konečný a R.Prahl navrhují uspoCádat 
jako pQldenn i (odpoledni) zasedání, by měla sestávat z několika 
simultllrmích "minisympózií" či panelťl, podle míry zájmu členstva, 
na 3 až 5 od sebe nepCiliš vzdálených místech . Jde zCeJmě o to, 
zvolit k jednání témata obecnějšího zájmu a aktuální povahy, avšak 
dostatečně definovaná (at: už se týkají určitého "akademického" té
matu, nebo oblasti proresionálniho zaměcení). ZdťlraznuJeme, ze 
hlavn ím kritériem o zarazení tématu do programu bude míra zájmu, 
zrejmá z ohlasu členstva na toto oznámeni. Proeram konference, 
sestavený na Základě Vašich návrhQ, ohlásíme v následujícím čísle 
Bul Let inu UH$. 
Termín k zasláni podnětQ pro uspoCádáni konference je do 7 12. 
tak,aby schaze Výboru UHS v polovině prosince mohla upCesnit pro
gram a zajištěni konference, a aby Výsledný program mohl být pub
likován v 5. čísle Bulletinu na pCelomu roku. Pokud budou navrho
vatele p redkládat témata panelQ či "minisympozií", pCedpokládáme, 
Ze by se zaroven ujali práce spjaté s pripravou a realizací dané
ho proaramu. Vítány jsou návrhy těch kolega, kteCi mají pCedstavu 
o dalšíc h zaJemcich Cnej~ně 3-4). Prosíme rovněZ, aby navrhova
t elé se s poCadateli spojili co nejdCíve. bud na adresu UHS, či 

primo. 
PCipomináme, Ze tento zpQsob Výroční konference je pokusem o akti 
vizováni našeho oboru. výsledek zále2f na nás všech. členech VHS. 
HLEDÁ SE HISTORIK UMÉNÍ 
Odděleni starších českých dějin Národního muzea v Praze hledá his
torika umění se specializaci na umělecké remeslo 11.-19.stoleti 
(obecne kovy, drahé kovy, šperky, kamenina, porcelán, sklo, ho
diny, lékárensky inventáC, zvony atd.). PCednost mají odborníci s 
praxi v oboru. Zájemci se mohou hlásit u dr.L. Sršně, Národní mu
zeum v Praze, Václavské nám. 68, Praha l, tel .269451 linka 364. 
ZMĚNY V REDAKCI BULLETINU UHS 
Kole2a dr.Jan Rous, pečujici o pCedchozí čísla Butletinu , sdělil 
výboru UHS, ze je z dQvodu vyti~eni na novém pracovišti nucen se 
redi2ovan1 vzdát. Toto číslo Bulletinu proto redigovali L.Konečný 
a R.Prahl. Po dohodě s vyborem UHS se pCipravy dalších čísel ují 
má dr. Mar ie Judlová <Galerie hl m. Prabvl 
8uUetin Um4leckoh.j.storické spQ teenosti v ceských zemich 
čtslo 4. Vydává výbor UHS . Dne 11.11.1990. Redakce Lubomír Konec-
ný a Roman Prahl. ISSN 0862-612 X · · \ 
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