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UMĚLECKOHl_STORICKÁ
BU
SPOLECNOST

V ČESKÝCH
ZEMfCH
VáZené koleeyr\ě n koleP.ové,
první letošní C!slo Bulletinu Ul/S, které mate preci sebou zasílame tentoY.r a t J1Z pouze tem, * kdo svou Clenskou prihlASku doprovodili i prísluSným obnose m. Ty z nas, •kteri Jeste nevyplnili prihlaSku ( I ) , pros!me, aby t a k uClnlli, nebo~ to znacne usnadni nnSl Komunikaci a dovol! l uzavr!t prlpravovaný adresát' Clena u11s
za minulý rok. SteJne tak predpokládáme, ze nas budete písemne lntormov.'\t o p r .t p<:1d11ý c h zmi'.' ntlch s v}'c h a dres. Znovu dvl'.ujť:11ti: vscm
tem, kdoZ proJevlll svou daveru ve smysluplnost existence UHS t.írn
ze Uhradili Clenské pr!spěvky, z nlchz udrZuJeme mimo Jiné tento
Butletin. Nas zv1astn1 d!k patr! Mo.rtě llejlove-llurdalel': z Toronta
za podporen! Clnnosli VHS valutovým pr!spčvkem. Pro nase ostatní
Zahran1cn1 Cleny uvad1me zr1zen1 valutových kcmt UHS u SBČS Praha l: ' pro OEH 34278-1224154-011 a pro USD 34833-1224154-011.
Ocet\ujeme veskéré projevy aktivity mezi Cleny nas! Spolecnosti,
vcetne poskytnut.! Bulletinu a ln.formaci o výrccní konferenci l.'llS
da1S1m z&.Jemcam. Bl1Z1c1 se výrocnt konference by - spolu s
valnou hromadou - měla být vyvrcholen!m dosavadn! e1nnost.i Umělec1:0hlstorlcke spolecnostl. Proto Jsme ' také proeramon1 kon.ference vě
novali v tomto C!Sle BuLLetinu nejvíce místa.
PERSONALlA
jm<movónf egstných eten!) Rady Prqtsk<lho hrodu prezldent.cm
ČSFR doSlo 19. prosince 1990. Posláním r a dy archeologického, pamatkoveho, technického a uměleckého zameren! ma být odborna a
konzultacnt Cinnost Pri ochraně a Upravach hradu. Členy rady se
stali tito nasi kole2ove z UHS: E.FuC!kova, l.lllo t.>J.l„J.Homolka,
O.Líbal, J : Muk, P.Wittlich.
* Pro.fesor Jaromir Homolka byl zyo!en de~qnem filosofic~é fakulty
Uníůen;:í ty
Karloyy na lr!lelé· volební obdob! (Onor 1991 - leden

* Ke

*

1994).

Jmenoyáni redí tele Národnt galerje y PrgzQ
Ninlsterstvo kultury, kter<I pf'isL ťbi Lo (pUvodne cestou konlmrsu
a pot<I Jmenováním) defini t ivne vy rest t redi tetskď provizórium k
1 . Lednu, tak dosud neucínilo. Pan ministr navstťvil shromá?.dent
pracovntkU Nórodnt galerie koncem prosince 1990, a pf'i té pf'ťLe
:titosti sezn<1miL Uf'aduJťctho redite\e, dr.Kesnera s mestcntm odkladem rozhodnuti. Nesouhtas s prodtuzovónfm provizória a postupem ministra projeviti rUznými cestami nejen pracovnici Národnť
galerie, co:t vedlo k poLemikóm, znómým z tisku a rozhlasu.
dobn<J stanovisko zaujata také vť'decka rada Národnt galerie a
daLSť reprezentace oboru . Dopis v tomto smyslu ministrovi zastal
rovnez výbor UHS. Na schllZce s
nť'koL Ota pz·acovnťky NG 15. tedn~1
t. r. se pan ministr Udajne vyjódf'i t v tom duchu, :te stanovislta
- zejména stanovisko odborných pracovnťkU, po:taduJtctch nominaci
t'editeLe z f'ad odborných pracovntkU U.stavu - vezme v potaz a do
naznacen<lho termínu nového reditete u.stavu jmenuje.

p,,_

OBORQVt IN$TlTUCE
* BuLLetin UHS 2-3/1990 informoval o ustave n! Národního komitétu
df!iin wnť'nť CNKD!J>
a o Jeho dalS!ch zamýšlených kroc!ch. Od te
doby Mezinarodn! komltet dějin umění <CIHA> na svem zasedant 13.
r!jna v Boloeni priJal opět ČSFR za Clena této vrcholne mezinarodn! organizace historika umění. Za ceskoslovenske zast.upce v
ClHA byli zvoleni: J.BakoS a L.KoneCný (j a ko "membres t.ituallres"), E. FuCíkova a I. Rusina <Jako "membres suppléantes"> . . J. Kotalík se stal cestným Clenem. Tajemnic! NKDU Je E.Fucíkova.
Hlavním Ukolem NKDU v tomto momentě Je zprostredkovat oboustrannou komunikaci rnezi CIHA a Csl. uměleckohistorickou obci. Zpravy
o aktivitě CIHA budo~1 prin a set Bulletin UHS a Umť'nť. DOufame tak
zvýšit J a k informovanost n a Slch Clena o mezinarodn!m dění, tak
n ase rnoz nos tl aktivně se h o zocas t n it.
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v roce 199 1 bude CIHA poradat nasledujíc! avě mez1narodn1
kolokvia:
L/Art des Centres de Pelerinage et Santiago de
Compostela /18.-20. dUbna, Santia20 de Compostela/, a Japan and
Europe in Art History 11e.-20.zar1 , Tokyo/.
" ve111st.ě dějin umění vzniklo Jako s a most.atna SAkce teorie q dt!tin ument pri katedre věd o umění Filo sofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. UCebni a výzkumný program tet.o subkatedry
ve:domě navazuJe na tradici první kated ry dějin umění v Olomouci,
ktera pod vedením prof. vac1ava Richtera v letech 1946-1955 vychovala radu odbornikQ. Specializaci olomoucké subkatedry, vedené Milanem To2nerem, bude mimo rozš!rene výuky děJin umění na uze·m! Slovenska predevš!m zameren1 na problematiku pamatkove
pece. Pro umo2něn1 pohot.ove komunikace v oboru uvad1me plnou adresu tohoto pracoviště: Katedra ved o umění-sekce teorie a děJin
um.enť,
FFUP, Kt'!2kovskeho 10, 77100 Olomouc. (tla tuto odresu
laskavě zas!leJte informace o výstavach a dalších poradech, publikace k výmeně, pr1p. všechny dalš! oborové informace.)
•Po dohodě unie Výtvarných umelcQ, ústavu dějin umění ČSAV a Akademie výtvarných uměn! v Praze byl zalo2en Archív hjstorjclu: uvtuarné technologie C!lem Je shroma2ďován!, archivován! a publikován! poznatkQ o vývoji technolo2ie výtvarných umen! a restaurováni uměleckých děl, zejména v Ceských zemích. PoCáteenim Ci nem Archivu Je vydáni první roeenky Technologia artis (hl. redaktor Mojmír HamsH:, výkonný redaktor Antonin Novák). Je zde shromá2děno 63 autorských pr1spevkQ, a to v kO'l\Pietn!m an21lckém
pt'ekladu. Reprezentativní publikace velkého formátu s mno2stv!m
b.arevných sn!mkQ podává i nejnověJs! prehled o Cinnosti a o stavu. naseho restaratorstv1.
NOVÁ OD8QRNÁ PERlODlt;A

•PC!Prava periodika pod názvem Bulletin of the NqtiOngl Gallery
~~ se dostala do
zavěreene raz e. První roen!k obsahuJe v
l.e1s1e vo1ne uměleckohistorické studie a materiály ke sbírkovým
predmětQm a Jejich soUboram i k hist.orl i sb!re·k, dale výroen1 z pravu ustavu za uplynulý rok a texty o expozicích 1 výstavach,vcetně rozsah-le zprávy o pr!pravě Galerie moderního umění. Periodikum ma pCislibenu dotaci ministerstva kultury, eást naklada uhradí Národní galerie a jejich zbytek by měl být získán reklamní
Cást!. Butletin vychází v anglietině cpr11e2itostně s texty v o statních světových Jazycích) s ecskými shrnutími. Bude distribuován v polovině t.r., preva2ně cestou subskripce.
*Český svaz ochránco památek vydal roku 1990 první C!slo easopisu
české památky, ureeneho pro sirokou v e reJnost. Budoucí etvrtle.t nik s obrazovými pr!lohaml a německým resume ma za cil zpravodajství z oblasti památkové peee, zprá vy ze 2ivota ČSOP, studie.
kritiku , informace. Šéfredaktorem casopisu obJednávaneho na adrese Hálkova 26, 30122 Plzen Je Michal Budcius.
*Naproti tomu speciálněji zamerený bu l letin Hrgdy g zámky u Če
chách g na Horaye zae1na
vychazet lei.os . Jeho odpovědnou redaktorkou Je Marie Mzykova. Dvouměsienik s obrazovými pt'!lohami reflektuje práci odděleni Státního ústavu parnatkove peee v Praze.
CValdsteJnska 14). Predkládá aktualn1 informace z oblasti právních i ekonomických změn. za ucasti d alších odbornikQ se zabývá
vyzv.urue-111 a1 ·ctiilektu1 ·y. um<:l e cl:ých Sl> 1rcv. a
i11sta1ac1, prinasi
studie z Oblas t i
hls.torie, genealogie, heraldiky, zaz namenavá
výpovědi potomka slechtickýCh rodQ, p t' iporniná tematicky souvztazné zprávy z ·tisku.
~IZOVANÁ

ODBORNÁ

SETt:Á/:J.Í..

spoleenost ve spolupraci s Národní galerii ~·
spot<ádala 10. prosince 1990 sympozip.m S lunce j jnych $1J<HU: od v& cj k symbolické (Qrme, věnovane památce Františka Šmejkala. Pt'e dneseno bylo osm, vesměs velmi kvalit.nich referatQ, ale za hlavni
klad cele akce. kterou moderoval P.Wit t lich. Je treba pokládat na
domac1 zvyklosti rozsahlou a 21vou d i s kusi.
Publikovtm1 textQ v
casopl:::e Um<:<n.t se zva::uJe.

*Uměleckohistorická
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ttKqre! Teí<re q qrchi tektura byl n azev seminare, usporadaného ÚDU
a Spolecnost1 Y.~rla Teigeho dne 1<1. prosince 1990 Referovali J.Anděl, A.KUl:>ová, P.Halik, Z.Lukeš a R.Švácha. zacastnili se
JeJ Teigeho pf'átele ze 30.
a 40. let (m. J.
architekt! V. llllský,
J.Štursa, K.Jana,
V.RaJnis, C.Crimmich a dr.Žantovský). Seminar
zdaraznil potrebu prekonat prl výkladu Teigeho díla hlediska 60.
let a sesbírat rychle vzpomínky pamětníka.
ČSAV

CYKLY PŘEDNÁŠEK A SEHlt/Átů
ttPf'estoze v architekture 1 ve výtvarném umění sloh oznacovaný poJem postmodernť Jiz několik let reflektuje sve vlastni meze a
hleda nová východiska, poJem sam neztratil svou vzrusuJ!cí pritazlivost. Cílem po~tmoďernťho sgminqre, který se ustavil na padě
ÚDU ČSAV v zar1 minulého roku spoluprací badatela razných vědních
obora, Je dobrat se, cestou konfrontace razných prístupa, porozumění hlubším souvislostem teto
dosti radikální dějinné proměny a
vypracovat primerena hodnoticí kriteria a ideovou strategii Jak v
oblasti Výtvarné kritiky, tak v Sirsich souvislostech kulturního
a politického uvazovaní. - ZaJemci o aktlvni ucast v seminari se
mohou otiratit na'Ludvíka HlaváCka, ÚDU ČSAV, HaStalska 6, Praha 1.
ttCyhtys ptedn<t.~ek na fakyt tťf grcl\i tektury ČVUT za ucasti zahraniCních odborníka, vetslnou pro.fesora na technických universitach
a Skolach architektury, proběhl
ionského roku. Prednaseli W.tlerdineer, J.Macuiay, l.Pickering,
H.Purchhammer, M.Y.ubeiík, li.Schmidt, F.Valentiny, J.Dieeerud, E.Dahle, Ch.Norberg-Schulz, Ch.Otto, P.Rose, J.Jourdan, P.Stacathopulos, M.Fraser, J.Loach, J.Bentley a C.Butina. K neJvýznamneJš!m podnetam patrll cyk l us Italská
reneseance od pro.f. Martina Kubelíka. pCednostou Institutu TU Wien a některé vYnikaJ!ci ptednáSky, Jako Architektura po postmodernismu prof. Christiana Norber2a-Schuize.
Peda202ové z ox.rord
Polytechnic (V.Británie>, usporadali Ctyrdenni cyklus prednašek a
seminara na téma Britská architektura a urbanismus a Francouzská
architektura. Z ceských ucastníka lze Jmenovat
J.Šev.C!ka a Jeho
prednašky o moderním umění. - v prvni polovině letošního roku by
měli se
svými pCednáskami vYastoupit: 1<1.1 : Jan Pokorný <Rekonstrukce doma v USA, 16.l. Jeťfrey Hartnett <Louis kahn Kimbel Museum), Robert Benson (Petr Eisenmann a dekonstrukce), Karl Jose!
Schattner-Eichstaett, v dubnu Herman Valentiny <Architektura a kresba), Adol.fo Natalini, v květnu Christian Norbere Schulz. S
dalšimi odborníky se Jedna o ucast.a

PklPRAVOVANÁ
ODBQRNÁ
SETJ\ÁN(
„Heztnqrodnf sympoziwn h ym(fnt hysi tsktl doby poCádaJi Národní
knihovna, ústav deJin umeni ČSAV a Katedra děJin umCn! Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Sympozium se kona ve dnech 30.ledna l . února v Zrcadlove sin i
K iernentlna u pr uezitost i výstavy
Ilurninované rukopisy doby husitské, zah&.Jene 19. ledna. r.0101<vium
proběhne v budově Filozofické .(akult~ na Náměstí J.Palacha. Dosud
se prihlásilo na eo medievalista z CSFR i z ciziny. Asi polovina
z nich ohlásila referáty nebo diskuzní prispěvky, které se poradatelé pokusí vydat tiskem.
"

ttgzjMrodni

konference "Praha:

budoucnost Mstoric/Mbo hla•mihO

~Je

poradana 11.-13 .brezna Association pour la communaute
culturelle européenne <Paríz), ve spoluprac i s ústavem děJln ume -

n1 ČSAV.

::.:\ •:or~rcre-,-.cl s.c

seJ clou <>úl>o1·uíci z

<>l>lo.sLl pam.!íl.•:ovc;

pece, archi tektury 1 urbanismu. Jednaní budou probíhat v paláci
kultury v Praze na Pankráci za acasti vereJnosti. úcast prislibi- ·
li m.J . J.Derrida, F.Choay, O.Bohiaas. A.Grunbach a další.
™Ó-.!JRQMAOJ\ i\ VÝROČNÍ KOtlťEBliliQ;
!.!Mfil.l~KQJ.HSTOR ICKÉ
h Ull'l1'.51L\

vn l Dl\

Sl'OLE(;t{QS'fl V ČESKÝCt! ZEMÍCH

se koná v patek 15. unora 1991 v "tfodre poslucharn~" Filozo.Cické falmlty Univerzity K,ariovy (Praha 1. Celctna 20>. JcJi zaha Jen! bude v 10 hodin a predpo1<iadané uJ.:onCel\í ve 12 hodln. Pr·oerarn sestava z agendy SpoleCnosti a z dis~:us e k ni.
Během vaine
hromady budou distribuovany c1 ens1<e l egitima.ce Ul!S.
Y...Ý.l.:.~.J.!.LK(~~.<:

zapoCl\c ve 13

hodin a bude sestavat z

niz.e uve d e ných zaJrnov}'ch
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proaramQ.
Inrormace o
presných
místech
a
casech
konan1
Jednotlivých programQ bude k dispozici QCastn1kOJn v a lne hromady.
l/Kompct.ence v pamAt.kove p éCl-výkonnA pravomoc
PAN!i:L JE l:AMÝŠLEN JAKO PiUSPĚVEK K NOVELIZACI ZÁKOtlA o PAMÁ'fKOV!::
PE::čl Č.2o/87. POC1TÁ SE S KRATŠ1MI VYSTOUPENÍMI ASI OSMI ODBORtlÍ KŮ
PO tlICHŽ
BUDE NÁSLEDOVAT DISKUSE MODEROVAtlÁ I. HLOBILEM A
I.MUCHKOU (ÚDU ČSAV).
li/Problém ·n1codorlk
PANEL S PŘEDPOKLÁDANOU ÚČASTÍ 15 ZÁJEMCŮ BUDE SLOUŽIT M.J. JAKO
POOKLAO K · JEDNÁNÍ KOMISE, PŘIPRAVOVANÉ:MU tlA PRVN Í ČTRVTINU ROKU 00
tlÁR. GALERIE. DISKUSI BUDOU NA PANELU PŘEDCHÁZET ČTYŘI PŘÍSPĚVKY :
Dr.Kesnera o smyslu a cílech
panelu , Dr. S t ejskala shrnut! t.heodorlkovsKe problematiky z hlediska wnělcckohlstorického, Dr.Horynove o dosavadním individualním prístupu z hlediska pamatkarskeho
a dr.Grohmanové 1 p!.Koh1ove
k problematice restaurovan1 t heOdo rikovských obraza.
Ill/Nova zjlSt.eni k italskému wneni
MINISYMPOZIUM SLOŽEtlÉ Z REFERÁTŮ
VĚNOW.NÝCH NEJEtl tlOVÝM ATRIBUCÍM, ALE
l tlOVĚ ROZPOZNANÝM HLEDISKŮM A SOUVISLOSTEM KOORDINUJE
L . DAtllEL· CNÁR. GALERIE). ZUCcstni se O.Pujmanovd, L.Daniel , L.1'0necn~ a dal~!. ostatní aktivnt
koordi ndtor).

ucastnťci

jsou

vťtdni

(kontakt !tl.!l

IV/Muzea wneni: Kri ze a tvorba mCt'it.ek
SPOLEČNÝM ZtlAKEM KRIZÍ VE SPOLEČNOSTI , V UM!'::tli I
V GALERI ÍCH,
JICHŽ JSME ZA POSLEDNÍ LÉTA SVil:DKY, J E P RAVDÉPOOOBNil: KRIZE MĚiH
TEK, HODNOT A HODNOCENÍ. KRIZE SE NETÝK Á JEtl PRAKTICKÝCH STRÁNEK
EXISTENCE A PŮSOBEtlÍ MUZEÍ UMĚNÍ. ALE MORÁLN Í HO POSTAVENÍ MUZEÍ V
SPOLEČNOSTI A J EJICH POSLÁNÍ. NA DRUHÉ STRANĚ HODNOTOVÁ KRITÉRIA,
SP JATÁ S UMĚNÍM, MAJÍ V
MUZEÍCH UMĚN Í VELM I REÁLtll~: KONSEKVEtlCE A
PRACOVNJCI V MUZEÍCH tlESOU ODPOVĚDNOST JINÉHO ŘÁDU NEŽ VEŘEJNOST,
V~ETNĚ VEŘEJNOSTI PROFESIONÁLNÍ. SOUČAStlÁ KRIZE VYBÍZÍ. ALE TAKÉ
ZAVAZWE ODBORNÍKY Z GALERIÍ K "SEBEREFLEXI" I NASLOUCHÁNÍ "JINÝM"
KVALIF'lKOVAHÝM NÁZORŮM tlA POSLÁNÍ MUZEÍ UMĚNÍ. OTÁZKY, VYNOŘWÍCÍ
S E NA POMEZÍ TEORIE, HISTORIE A KRITIKY UMĚNÍ S MUZEOLOGIÍ, BY HĚ
LI ZAČÍT FORMULOVAT A ŘEŠ·IT PŘEDEVŠÍM SAMI. TAKTO ZAM!'::ŘENÁ "SEBEARTIKULACE" ZAHRNUJE PŘIROZENĚ OTÁZKU SPECIF'IČNOSTI A PŘÍBUZNOSTI
MUZEÍ UMĚNÍ
VZHLEDEM K OBECNÝM MUZEÍM,
JINÝM SBÍRKOVÝM lNSTITUC ÍM A ZA~ÍZENÍM, U~NÍ
"POUZE" PREZENTUJÍCÍ M. PRO ZAHÁJENÍ TAKOVÝCH DISKUSÍ JE TŘEBA ZVOLIT TÉMA AKTUÁLNÍ PRO KOLEGY, 11'1' UŽ P Ů
SOBÍCÍ VE VELKÝCH ČI MALÝCH
VEŘEJNÝCH GALERIÍCH NEBO I V ZAŘÍ ZE 
NÍCH J lNÉHO DRUHU SE SBÍRKAMI
UMĚNÍ. Z ŘADY
MOŽ NÝCH TÉMAT JSME
Z VOLILI KR IZI MĚŘÍ TEK. PROTO NAVRHUJEME CHYSTANOU MIKETU A PANEL
ZAMĚŘ IT N/\ SOUDOBÉ ZDROJE, .. PLA'Il~OST J\ PROMĚNY llODtlOTOVÝCH
I HOONOTÍCÍCH KRITERI Í V ČINNOSTI MUZEÍ UMĚNÍ, DÁLE tlA VZTAHY MEZI HISTORICITOU A SOUČASNOSTÍ V UMĚLECKÉ TVORBĚ A MUZEÍCH UMĚNÍ, A KONEČNĚ NA TO, J,AK MUZEA UMĚNÍ VYTVÁŘEJÍ MĚŘÍTKA, SPOLUPŮSOBÍCÍ VE
TVORBĚ A JEJÍM PŘIJÍMÁtlÍ VEŘEJNOSTÍ.
J102NOST ŮČASTNIT SE DISKUSN/HO PANELU BUDE VYHRAZENA PRACOVN/Y.ůn
GALERII, V POČTU DO 25. POD1'LADEH BUDE ANKETA USKUTEČNl.NÁ NéZI OD-

BORN/1'Y, PŮSOBÍCÍH I HI/10 GALERIE. VÝSLEDKY ANKETY BUDOU ZASLÁNY.
ŮČASTN/KŮH PANELU Nt.KOLIK DNI PŘEDEH. PANEL BUDE USPOŘÁDÁN TAK 2E
NEJPRVE JEHO ŮČA~TNIC I PRONESOU DISKUSNI PŘ /SPĚVKY , HAXIHÁLNt. TŘl
NlNUTOVt. POTt NASLEDUJE DISKUSE, KTEROU BUDOU HODEROVAT J.VYKOU-·
KAL (GVU CHEB) A R.PRAHL ( NÁR. GALERIE). K ÚČASTI NA PAN{LU SE .
PROSIH. PŘ lHL AŠTE u rlctrro KOLEGŮ PQČÁTKEH ÚNQRA. - DOJEDNÁVÁHE
PUBLIKOVÁN/ VÝSt.EDKŮ ANKlffY A PANELU.
#~ ### ###K##NK##K##K#KKK NKKK#K#K### ###K #KKK KKKKK K##### KK### ###K###

HL{QÁ SE HISTQRlK UHĚN/
Muzewn Vysoeiny obsad1 volné misto historika umen1 s kva11r1kacn1
~1 predpoklady: vysokoSkolské vzdelAni pr1s1usneho smeru, odborna
praxe v1tana. Nabidky veet.ne Zivotoplsu zasílejte Muzeu VysoClny,
Masarykovo nam.55, 58601 Jihlava.
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