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SPOLEČNOST 
V ČESKÝCH 
ZE MICH 

vazené kolegyně a kolesové, 

nazvat. t.ot.o C.ťslo Bulletinu "pt'edprázdninový'Ín" neznamená nik
terak, ze by vět.Sina z nás mohla oCekávat. v na~cházeJ.ťc.ťch dvou 
měsících vět.S! úlevu z proolémO, JimZ Jsme na pracoviSt..ťch naseho 
oboru vystaveni. Jde spíše o pt'.ťle:tit.ost. k malé rekapitulaci a 
soust.t'eďovan.ť sil pro další Cinnost. , ke zvazen.ť směro, Jimiz chce 
rne v UHS postupovat.. 

Je pro nás pt'edevSim pot.ěSuJ.ťc.ť konstatovat, ze existuje nadě
je na publikováni vet.Si cast.i výsledku proarama, z nichZ sestáva
la nase let.oSn.ť Výrocn.ť konference. Materiály k set.káni nad pro
blematikou galerií jsou odevzdány do časopisu Atelier, pt'.ťspěvky 

z "italského sympozia" by měly t.vot'it. základ druhého C.ťsla Bulle
tinu Národnť galerie v Praze, plánováného k vydání poCátkem pt'i
St.iho roku. A konecně dokumentaci Teodorikovského panelu se pod
jala - na Cetné zadost.i zaJemca - vydat malotirazový'm nákladem 
sama UHS. 

Co .se týče obsahu B>.Llletinú UHS, našim zá.měrem bylo poskytova
t. i co mezná vcasné a alespot'I rán1cové informace o cet.ných akcích, 
souvisejících s historioaraf ii umění. Jsme zde ovsem naprosto zá
vislí, zejména ohledně děni v odlehlejších míst.ech, na Vašich 
pl"ispěvc.ťch. Adresu znáte, zní: Um~leckohi$toricl'.á $polP.Cn.o$t. v 
C'/l'$k!ých zemťch, POBox. 43, 111 21 Praha 1. Tuto inforrnaCn1 stran•:u 
budeme od pl"išt.1ho čísla doplr\ovat. o zprávy ze schózek výbor:.: UHS, 
a to hlavné v pr1padech, kdy jeho iniciativy a korespcmc:!ence do 
spěly ke kladným vysledkOm. 

ZvazuJeme však, zda v Bulletinu neposkytnout prostor tal(.e kr.:..t
kým uvahé.m a t.t'eba i diskusním projevc.m r.a témat.a spoleCného =á
Jmu. Pak by se Uloha Bulletinu neomezovala na vzájemné in.formova
ní s e, ale obohacovala by i snahy o artikulaci problémQ, s nimi:: 
je nám se vypot'ádavat. 

Jedním z nb.mét.O !:>y mohla být integrit.a oboru, z hlediska so,.r
pat.ricnosti pOsobeni historika a kritiko i teoretikO umění. Mnohé 
nasvěduje tomu, Ze u2:ši spolupráce - at: ji2: ·koordinaci Cinnosti 
UH5 a teoretick~ sekce Unie v~tvarn:,?ch U.'1'1<Hců., nebo Jinými·'cesta
mi - by lepe oc:!povida!a soucasné situaci. 

Konečně v těchto "predprazdninových" rádcích zb;Ná •.rpo:;:orni t. 
na to , te 1I .vyroen1 konference· Spoleenost.l klepe na dvere . Pri 
prava podobných setkání, má-li se jej ich Urovel'\ zvyšovat. a vyho
vovat také očekávaní a zajmOm Clena UHS , vy2:aduje vcasne promy
s lení témat. a programa jednotlivci i krouzky. Opaku j eme, ze v e š 
keré (seriózní) aktivitě v oboru, pro kterou by se snad nenašel 
v tuto chvíli prostor jinde, výbor UHS pr!le2:it.ost. rád posf:yt::e. 
Mimochodem, zat!m to i stav naší pokladny umo2:t'luje ... 
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PE . .-SONAL IA 

Za vedouctho odboru památkové péCe, mu.zeť a galerií na mini 
sterstvu kultury české republiky byl dne !.dl.Ibna jmenován PhDr. 
Vladislav Raz{m. 

v mésťci bt'eznu, ve veku necel'ých 68 let, zemt'el doc. dr. Jif't 
Ha~tn. v letech 1959-1973 pt'edné~el déjiny um~nť na pra~ské 
Akademii v'ýtvarn'ých uménť, do roku 1983 pllsobil v Národní galerii. 

Kolokvium DĚJINY UMĚNÍ JINAK. ALTERNATIVY -K LINEÁRnĚ-POZITIVIS
TICKÝM DĚJHIÁM A IKONOLOGII, ohlASené v minulém Bulletinu VHS na 
2e. brezna, se neskuteCnilo, za · coz se omlouvame. DOvodem bylo 
zaneprazdněn! jednoho z Koordinátoro kolokvia, dr. Karla Srpa ml. 

USKUTEČNĚNÁ ODBORNÁ SETKÁNI 

jiudebn°! astav, Nti.rodn! salerie , a úst.av dějin umi:n! uspot<ádaly 
v breznu v Plzni 11. roCniK mezioborového sympozia ke Kul ture 
19.stoleti, na téma UMĚNÍ A CIVILIZACE JAKO DIVADLO SVĚTA. Umě
leckohistorické problematiky se dotkly tentokrat Cetne pr!spěvky, 
a to: Jindricha Vybírala Hrtvolné divadlo?, Romana Prahla-ZdetH:a 
HoJdy Jubilejní v9stava.Pok\LS o'cesk9 panteón ~~én!, Taťány Petra
sové Národní hrdinové ve velkých svétov'ých ~jinách. Poznámky k 
fasádé arch i tektiiry 19. sto let ť, Heleny Lorenzove Bolzcmcvy mobily, 
Miloše Kr1..unla Urbanistické divadlo, dále Aleny Pomajzlové Hra do
opravdY, Pavly Horské "Sl~ný <!'lové'1~" v mal ť .rstvť 19. sto let i a 
k~necne Marie Benešové Arch i tektura-stc:vi telsl~é IJ.méní. 

Kolokvium u prílezitosti výstavy ČESKÝ INFORMEL porádala Aka
cernie výt.varných umění ve dnech 19. -19. brezna. Na setká.ni se •.i
castnll i t.eoretici i výtvarnici, pozvaní byli téz kole~ové z e>:i
l!J. Pronesené pr.íspě\•Ky postupně uvel"ejn! Casopis Ateli~r. 

V N.!Lrodn.í 2alerii se 16.Května Konalo Kolokvillr.l DIALOG s UMĚ
NÍM .O.SIE, pl"ipravené u pr11ezitosti 70.narozenin dr.Lubor~ Haj~:a. 
!la 13 reierato prineslo nové poznatky z Jecnctlivých cblast! vý
:?l<umu umění a kultury asijských národ?l, r1ebo vzaJemných vztaho. to
hoto umění a kultury s prostl"edim zapadni civilizace vcetne Čech. 

v ponděli 3.června se v malé aule University Karlovy konalo 
zasedáni věnované 100. VÝROČÍ NAROZENÍ PROF. DR. JAROMÍRA PEČÍRKY 
(29.7.1991-22.8.1966). o PeCírKově zivote a díle promluvili: Ja
rom~r Homolka CPeCťrk~v pt'ťspťfvek k poznánť Ceského socharstvi 
doby kolem 1400) , Jir1 KropáCek (Italská renesance v dťle J.PeCťr
ky), Petr Wittlich (J.PeCirka a moderní sochat'stvi> a Jan Rous 
< Pecťr~ova -pedagogická ~innost na VŠUHP v P~aze>. 
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24. květ.na 1991 se konala valna hromada t.eoret.icke sekce Unie 
výtvarn1ch umělcO. Za nept"itomneho Karla Srpa ml. t'ídila zasedání 
prozatímní pt'edsedkyně Milena Lamarová a Mahulena Nešlehová. In
formaci o vztahu Unie k teoreticke sekci podal Vit Weber, o čin
nosti Rady Unie a mo~nostech aktivity teoretické sekce (infor
mační a dokument.ačni stt'edisko, slovník českých Výtvarných uměl
CO) r eferoval Jan Kt'i~. 

OfAZNÍK 

.Joaneath Spi cer z Wal ters Art. Gallery v Baltimoru promluv i la 
23 . května n3. katedl"e dějin umění v Praze o "renesančním lokti". 
Prednaška RENAISSANCE ELBOW: REPRESENTATIONS OF' MALE AUTHORITY 
F'ROM RAPHAEL TO REMBRANDT byla reprizována v úterý 28.5. na Masa
rykově universitě v Brně. 

Dvě medievisticke pl"ednašky se uskutečnily v ústavu dějin umě
ní ČSAV . Gerhard Wou:· <Bibliotheca Hertziana, ~im) promluv i l 6 . 
cer·vna na terna F'RUHE IKONEN IN ROM. -PICTORIAL REPRESENTATIONS OF' 
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THC: SE.6.UTITUDES IN THE TWELFTH CENTURY: ON T HE EXEGETICP.L CAP.'IC I 
TY OF IM.'IGES byl nazev ;:>t'ednašky, kt.ercu 18. cer•vna prednesla 
Elisabeth Sears <Humboldt Fellow, Zentralinst. itut fur Kunst2e
schichte, Mnichov). 

Cyklus prednašek, věnovaných italskému uměn! 14. a 15.stoleti 
se konal v Narodn! salerli. Hovorili 21 . května James Czarnecki(U
niversity of Nebraska, Omaha) : ON THE ICONOGRAPHY OF JUDAS IN GI 
OTTO ' S ARENA CHAPEL, 28.května Irene Hueck (Kunsthistorisches In
stitut, Florencie): DIE TAFELN DES QUARIENTO AUS DER KAPELLE IM 
PALAST DER CARRARESEN IN PADUA a 11.Cervna Carlo Del Bravo (Uni 
versita dl Firenze): DALL' ICONOLOGIA ALL' INTERPRETAZIONE . 

Historický ústav ČSAV usporadal 5. brezna seminár KULTURA BA
ROKA v ČECHÁCH A NA MORAVĚ. K úvodním projevó.m prispěly umělec
kohistorickou tématikou príspěvky Jirího Kroupy a Zdenka Hojdy. 

UHS a katedra obecných dějin FFUK v Praze dne 17.6. porádala 
pť·ednáškU AN UNMASTERABLE PAST AND THE INTEGRITY OF' A NATION ' s 
HISTORY: A NATIONAL MONUMENT AGAINST WAR AND F'ASCISM IN VIENNA. 
Profesor JOHN CZAPLICKA z university v Harvardu (USA) je historik 
umění a zabýVa se historickou seberef 1exí stredoevropských národa, 
vyjadrenou v pomnících a politice . kolem nich. Jeho prednáška vy
cházela od pomn!ku, vytvoreného Alfredem Hrdlickou roku 1988. 

Dalšími setkáními pokracoval SEMINÁŘ K PROBLÉMŮM NACIONALISMU, 
který porada Sociolosický ústav ČSAV a Woodrow Wilson Center for 
Comparative Social and Historical Studies v Praze. čtvrté seti<~~! 
uskutečněné 18.dUbna bylo věnováno otázkám vztahů. Čecha a Němco 
(úvodní príspěvek Milan Hauner) . Pátý semlnar dr.e 16.května se 
nazýVal " Židé mezi Čechy a Němci" a uvedli Jej Helena Krejčová a 
Jirí Kuděla. Predposlední zasedan.ť zahájil dne 30. května Zdeněk 
Suda pt'ispěvkem "Dvojí tvar ceského naciona l ismu". Seminát' byl v 
tomto semestru uzavt'en !3 . cervna panelovou diskusí "Kultura a 
souZiti narodQ ve str"edni Evropě". 

v Pťíštim čísle m. i. o: 

" olomoucké odbočce UHS 

* rnezinárodnim koni;:r·esu historH:O. umění v Berlíně 1992 

* osudech teoreticJ.:e sekce Unie výtvar·n>·cr. umě l ců. 

" podzimním brněnském setkání UHS na poCest Alberta Kutala 

* zadaných a obhájených pracech z oboru dějin umění 

Hl edá se historik umění! 
St t'edni prOmyslová škola li:rafická vyhlašuje výběrové t'ízení na 
obsazení místa peda.:oaa dějin v:)ltvarrie kultury. Vysoká škola prí
slu~ného směru podmínkou. Blit~! ln!or~ace podá redltelstv1 
Skoly, Praha 1, Hellichova 22, telefon 53 31 17-18. 
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