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UMĚ LECKOHISTORICKÁBU
SPO L EČ N OST
V ČESKÝCH
ZE Mf C H

vazene Y.oleeyne a 1:01 e2ove,
C!slo BuLLetinu UHS,
které pravě dostavate do rukou,
Je z vět.Si
cast.i venovano neJvýznamnéJS! událost.i dosavadního trvan1 nas1 spolecnost.i, totiZ jeJt 1.radné valné hromadě a výroCn! konferenci, kt.ere se konaly v patek 15. Qnora.
Odpoledn i konference probíhala ve Ctyrech paralelních zaJmových
sekcích a podrobné zprávy o Jejich výsledcích, prlpravene prtsluSnými Koordinatory, naJdet.e uvnitr tohoto b•..tlletinu.
Dopoledni valné hromady se zocast.nila pribli2né polovina z ca. 100
radne prihlasených Cleno UHS. Pro prtst! hromadu + konferenci bychom radsi doufali ve vétS! ocast.. i to, ze zaJemci o aktivní vystoupeni zacnou sve sekce formovat Ji2 během tohoto roku. Je vsak
potešitelne, ze primo na valné hromade se prihlasily témer dvě
desítky nových Cleno i to, ze nase r ady se od te doby teměr kazdým dnem rozmnozuJ!. Valna hromada nam poskytla pr!le2itost k rekapitulovaní dosavadní Cinnosti i k vyhlídkám UHS do budoucna .
Pri teto pr!lezitosti ale nezbývá nez opakovat ono Jiz obli2atn!
konstatovaní, ze Cinnost Spolecnosti odvis! od aktivity jejich
Cleno.
Ti z radných, t.J. prihlasených a z a plativstch, cleno UHS, kter!
se zocast.nili valné hromady, si namiste odebrali své Clenske le2itimace - ostatním Je Z"-stlame spolu s tímto C!slem bulletinu.
PrOkazka, opatrena fot.oarafi! svého dr2it.ele a Jim vyplnčna i podepsana opravnuje k bezplatnému vstupu do expozic a na výstavy
Narodn! aalerie. Výbor v tomto směru J edna i s dalšími institucemi a bude o výsled~1ch Ct.J. o dlaS!ch moznostech volneho vstupu)
cleny UHS informovat prostrednictvtm bulletinu.
PERSONALIA
*S platnost.! ode dne 1.0nora byl ministrem kultury Jmenován za reditele Narodn! galerie PhDr. Lubomír Slav!Cek, CSc.
•PhDr. Ivona Raimanova se stala asistentkou pro výtvarné umén!
kulturního oddělen! Kancelare prezidenta ČSFR.
~

Výbor UHS, ve snaze podporovat individuální prinosy k rozvoji našeho oboru, se usnesl udělovat kazdorocně cenu Jose ca Krasy. Cena
bude udelovana za pUblikovaný text libovolného rozsahu, a to h i storiku umeni ve veku do 4o let, nezavisle' na tom, zda Je Ci n e n!
členem U~ts. TUto cenu uděl! na základe podaných navrho výbOr nast
společnosti,
poprvé pr!štiho roku, u pr11ez1tosti dalSi rádné
valné hromady, a bude Ji provázet Cástkou 3000 Kes. Zaroven bude
v Bulletinu UHS pUblikovan seznam autoro a text.o, kte r i se o cenu
ucháze l i. Výbor UHS doufá, 2e členstvo nas! společnosti uzná pot.rebnost ustaven! Ceny Josefa Krasy, která bude u nas zatim J e dinou cenou, ocenuJtci individualn! badatelský prtnos v ramci naseho obOru.
u p r !lezitosti konference les~e ument doma a v exitu, kterou porada! ústav dějin umeni ČSAV koncem r iJna 1990 (viz BuLLetin UHS
4/1990) ziskala Jeho knihovna unikat.ni sbi rlcU praci exilových h ls-
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tor1ka ~ni a zejmena ka taloga výstav Ceských umelca, pasob!c!ch
v zahraniC1.
USKUTEČNĚNÁ
ODBOgNÁ
SETKÁNÍ
Prvni vyroCni konference Uměleckoh is torické spoleCnosti v Ceských
zemích
// Problém Theodorik (koordinátor-i: L . Kesner st. a H. HlauáCková)
Během restaurovaní
maleb Mistra Theodorika v kapli sv. Kt'ize na
Karl štej n ě se objevilo mno:i:st v1 nových zjištěni,
s nimi? vyvstala
rada nových problema. Pracovní setkan1 melo napomoci k jejich r·ešen1 vzájemnou informaci všech zacastne ných . Zaháj il a J ej Alena
Horynova, ktera po dala pt'ehled stavu praci a jejich dalšiho programu. Pote nasledovala rada restaurátorských referata, je? zahaj i l Jit'! Tt'eštik zprávou o restaurovaní nastěnných kres~b. pr·i
nich? došlo k významným nalezam.
Jan ~asále k informoval o nových
zjištěnich o technologii nástěnných
maleb. Dalši referáty se týkaly deskových obraza: Hana Kohlova upozornila na raznou povahu a
miru Jejich poškozeni v razných castech kaple, Zora Grohmanova
informovala o dosavadnim praběhu r estaurovan í
ústt'edniho obrazu
Ukt'iZovani.
Mojmir Hamsík se
zabýval pastigliemi a jejich
analogiemi v soudobé evropske malbě.
Téhoz prob lému se týka l i
krátký pt'ispěvek Heleny Konigsmarkove. Na všeobecnou zadost byl
pt'eCten pt'ispevek v . Nejedlého, který podal pt'ehled dosud známých
zasaha na deskových malbách v •:apli od 15. století. zavereCný referát Karla Stejskala informoval o některých staršich názorech
historika i umělca na tyto malby.
/H.H./
II/ Nova zjistenť k italskému ~~enť 16. - 18. stoletť (koo rd inátor:
L. Daniel)
Sympozium shromázdilo radu hodnot ných prispevka. Zahájila je
O.Pujmanova, která na pod kl adě subtilního a komparacně opodstat neneho znalectví pt'edstavila tri Neznámé obrazy florentského cinquecenta u pra:tské Národnť galerii (m.j. Fr. Gra nacci, Fr.Brina).
Brilantn1 text L.Konecneho Tizian · a poezie otevt'el nové rnoznos ti
nejen tizianovskemu bAdán!, kdyZ pt'!sně loi;:ickou a inspirovanou
interpretaci dobových a antických pramena uvedl d o pt'esvědCivé
pt'!mé souvislosti Tizlanovy obrazové "poezie". s nejvlastnější
strukturou a procesem jeho malby. M.Toaner pt'inesl komparaCn! doklady na podporu autorství Obrazů Harcella Venustih.o <Plety a nové Ukt'izovani) ze sbťrky Arcibiskupstuť olomouckého. M.Zlatohlavek zveť'ejnil pr·ekv apivý poCet vysoce kvalitních Pl!!ti kreseb Fede rica Zuccariho z
jeho f l orentského obdobf. ze sbirky Národní
galerie vCetně vzácných skle k výzdobě kupole florentského dómu a
ikonograficky je vyloZil. L.Daniel sledoval dlouhé vyzn!vant reniovského ohlasu a jeho kot'eny na pt'íkladu nově identifikovaných
obraza G.Renlho, F.trevisaniho a J.N a vrátila v pt'ispevku Reniana.
P.Preiss pť'ekvapivě upozornil na Nepovšimnutý obraz Carla Carloneho ue Slaném,
restaurovaný P .Blattným, a fundovaně zhodnotil
jeho význam.
Závěr setkaní patt'il široce
a nově mapujícímu prehledu J.Royta Importy italských milostných obrazů a soch do Čech
u 17. a 18. století, který poskytuje cennou orientaci v motivaCní
sfere importa i zakazek domaciho umění.
/L.D./
Ill/ "Kompetence" y !?amctrnoy<t P'!l'i (koordinátor-i: H. Horyna a
I . Huchka)
Jako první byl pt'eCten pt'ispěvek za nep t'itomneho dr. Kroupu z památkové pece Stredoceského kraje.
bylo v něm jednoznaCně konsta tovano, ze výkonné pravomoci by měly pť'ej1t na odbornou oreanizaci památkové pece: jedním z důvoda pro to j e fakt, ze ve Stt'edoCeskem kraji jsou v polovině všech okresů v odděleni kultury o -
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becnich' zastupitelstev bývali inspektori kultury.
- Jako další
hovc>i"ila arch. Sedlakova o situaci v Praze. Také ona Jednoznacne
podpoi"ila rozhodovací pravomoc
pamatkových orgánů. : soucasnou
situaci charakterizuje fakt, ze prichazejicí demokracie ješt ě neznamena automaticky pozitivní vztah K hodnotám.
Lze jen doufat,
ze jednou snad budou zajmy lokáln.! se zájmy kul turnimi. - T . Durdi k se dotkl zejména zanedbávané pece o archeologické p ama tky,
pocinaje jejich reg i straci, která se týka asi 1% lokal it. Nedostatecné je i personální zajištěni této péce . - Dr. Razim zdO.raznil odbornost výkonu památkové pece, kterou mohou zajistit pouze
odbornici, jichz není pi"ebytek a jejich kapacity by se mělo úCelně vyuZivat. Dalším problémem bude v budoucnu rozdělovaní financi
na opravy , které by mělo být prováděno objektivně a ne stranicky.
- Dr. Vojta s odvolé.ním na pripady Těšnova a Žizkova, ve kterých
nebyla respekt.ovana vyjadreni památkái"O., vznesl problém závaznost i odborných vyjádi"eni ve spravnim i"ízení. Podle diskuse na toto
téma jde vpodstatě o prob.lém odvolacího ť'ízeni, které by měl<;> r·esit pi"ipad né strety mezi názorem pamatkaro. a vlastníkO.. Ukazalo
se, ze auditorium se nedovede shodnout na modelu optimálního z hl ediska pece o pamatky. Pokud by byl odvolacím orgánem soud, je
sporné, zda by jim Pi"ivol an i
soudní znalci měli v~dy jednoznačné
nazory, proteze neexistuji zadné striktní památkové zasady, vyjádl"ené "právním jazykem". Názor některých diskutujicích, ze odvolací instanci by mělo být ministerstvo kultury, je sporný, proteze tato insti t uce stěZi mo.ze zajistit "objektivitu spoleCenských ZájmO." ve skutečně širokem smyslu slova. - Dr. Štulc se dotkl jiného nebezpeCí, · totiz hrozící ztráty "popularity" i autority
pamatkové pece u vet'eJ.nosti. Stane- li se z pam. or~anizací "policie", bude sice tt'imat "bič" príkazo. a nar!zení, ale budou Jí chybět "cu~:ratka"-peniz:.e.
Je také treba pl"eorientovat se v liCen.i
"nept'ítele". MO.Zeme snad doufat,
ze ubyde bezprizorných objekt\l,
stavebni výroba bude flexibilneJší a projektanti se stanou kulturnější.
Vzroste ale Skala vlastn.ikO. a problémů. spjatých s
vyuzitím, financovaním apod. Nebude tedy mozné situaci čelit vytvo r-ením několika schémat a formulek, vpodstatě dostaCujících pamatkál"O.m mi nulosti.
Jeho partnerem uz
nebudou pouze tupí
f'unl<clonári. z pléna byl takový postoj oznacen za "ochranárský
syndrom", Který Je pro pl"edpokladaný široce vedený dialog sotva
nejlepším pi"istupem.
- Dr. Horyna informoval o pl"íprave novely
památkového zákona a peripetiích,
jakými tato pi"íprava prochazí .
Hovol"il o variantách v otázce pravomocí a sdělil, ze zásady
pravní normy jsou pred dokoncenim. Otázkou zastává, s jakou vehemenci a prof'esionalitou bude novou pravni úpravu prosazovat ministerstvo kultury ve schvalovacích or2anech.
/I.M./
!V/ ttuzeg umé'nť:
Vykoukal)

krize a yznik mť!f'ť tek (koordinatot'i:

.~.Prahl,

J.

Setkání pojaté Jako panelova diskuse (a tedy první z programe. podobného druhu pro potť'eby obce pracovn!kO. vet'ejných uměleckých sbírek) vyšlo z dosti široce formulovaného okruhu témat souvisících s poslaní a soucasným postavením galerií u nas. Setkaní splnilo oCekávání pot'adate lo. i úcastníkO. setkání v
tom, ze potvrdilo zájem o tuto f'ormu · resení spoleCné problematiky. Panelová diskuse, na níZ se zúcastnilo kolem 15 kolegyn a koleao., byla dosti
bohatá a některé Její výsledky budou spolu s anketou, uskutečně
nou pod týmz nazvem Jako panel, publikovány v odborném tisku.Diskuse se dotkla i několika ozehavých témat, jako jsou otázky prostoru a mezných delimitací, vzt~~u galerií k masmédiim resp. nové
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caudio) vizuálriL t e chnice . NejdCl l ežitějšim poznatkem zt'ejme bylo,
ze kromě t'e šen.( ,spravn1 a další problematiky 2 aleri1 na jiných
platformach by do budoucna bylo pott'ebne, pt'ipravit podobná zasedani k témato.m z obl a sti G:alerijni prace, nyní jiZ. úZeji vymezeným .
(R.P.)
l{ecent Research on Iconostasis
byl název pt'ednášky, J1Z. pronesl
prof . P.C~ristopher Walter z Centre byzantine v Athénách dne 28.
unora v klastere sv. Anez.ky.Česke. Setkání pt"ipravily redakce casopisu 8yzantinoslavica a Národní galerie v Praze.
Malit'stvi obdob! osvicenstvi
pojednávala pr-ed náška prof . Karl Mosenedera z Pasovské univerzity, konaná v téze době na Katedt'e dě
jin wněni FFUK.
Sociolog ický ústav ČSAV a Woodrow Wilson Center for Comparative
Social and.Historical Studies in Prague pot'ádaJ1 interdlsciplinarni seminát' věnov· 3.0Ý problemClm nacionalismu. Tato akce má umoZ.nit
setkaván! historikO.,
f ilosofo., sociologCl a uměnovědcCl, kteri by
prispěli k mapováni soueasných Probt1ma nacionalismu ve stredni a
východní Evropě . Zasedání se konaJ! Jednou za 14 dni vzdy ve Ctvrtek v sociologickém ústavu. Tematem l.semináre (14. unora) byly
Otázky regionální a národní identity v Ceských zemích 19. a 20.
století cavod Jit'i Kot'alka).
2.semi nár- (28. anora) se soustt'edil
na Nacionalismus a problém hierokratického panství: variace na
Haxe Webera cavod Miloš Havelka). 3.seminát' se
PŘIPRAVOVANÁ ODBORNÁ SE:TKÁNÍ
bude konat 28 . bt'ezna ve 14,30 hodin. Jaroslav Andel Jej uvede
pt'ispevkem Polarita národního a internacionálního v moderní kuttut'e.
Dějiny uměni Jinak /Alternativy k llnearne- pozitivistickým ději
nam a ikonologi i
Kolokv i um, po~ádane Umeteckohistorickou s'('Otecnosti 28. bt"ezna od
9.oo hodin v kl á štere Svate Anezky česke, koordinuji Karel Srp
(Galerie hl . m. Prahy) a Ladislav Kesner ml. CNárodni galerie) .
Cílem kolokvia Je reagovat na pr·evratný vývoj v . teorii a metodologi i dě Jin umění v posledních letech a tim pt'ispet k oziveni a
rozvoji diskurzu o teoretických a metodologických základech umě
leckohistorického bádaní v našich podmínkách. Pt'!spěvky se v rClznem kontextu budou Zabývat pristupy a smery, predstavujicimi alternativu k tradiCnimu line árne - pozitivistickemu směru v dějinách
wnen1 a ikonolog ii. Jednan1 by se melo zamet'it pt'edevš!m na rozbor Jazyka dějin umění . Vitano je tez. zamyšlen! nad samotnou
topografii diskurzivního prostoru dějin umeni, jazykovýln a metaforickým aparatem, na nemz Je tato disciplina postavena.

SOTHEBY'S HLEDÁ ZÁSTUPCE PRO PRAHU
Pripravované zastoupen! bude poskytovat bezptatne informace a ocenenť wneteckých
objekta. Rovnez budou k dis'('Ozici katatogy fy
Sotheby's . Zástupce bude vedouctm pra:!ské kancetáre, jeZ bude z'f'OCátku rtzena vťdetl.skou 'f'ObOCkou firmy.
Znalost angtiCtiny je
nezbytná. o btižSť informace se prosím obraťte na vťdetl..skou '('0boCku: Sotheby"s Wien, Patais Breuner, Singerstr. l6, lOtO Wien,
tet. xxx /2225124772 (dr. Barbara Wild).
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