UM~LECKOHISTORICKÁ

SPOLECNOST
V CESKÝCH
ZEMÍCH

BULLETIN 2/93
L~:N K A B YDŽOVSKÁ:

L.Ryd'l.ovská: E. li. Gombrich v Praze
C. Pendergast: The Collcge Art Associationorganizace s mnoha funkcemi
I.Kyzourová: Znovuotevře ní Strahovské
obrazárny
J.T.Kotalík: Uměleckoh istorická společnost
a památková péče
:.Muchka: Textové editory dnes a zítra
'f.áitoriaf: IJIUltmul
c.: _
,_t,, .;/,I
llU{ IJCUUj••
.

'Iituf4..ulww diloriálu jt untokrát flfjpůjún u udajinlfw
souiJ::Jt, nd v pňpaál K.{asit.Kf irtwlÚ (/i. 'Didí._ur.st v minulim
éíslt. Ját. o refclamrri súgan pol/Jaloví firr:uJ .!illifu, K,iuá
pof:..ralujt v Eíáni srifio p~u násÚIÍtxMl: °JlÍJÍJu Ptw
sait aussi ruonnailn u tJIU1UTafiU ft.s aplit!UÚS aialives át.
StS uiilisateurs. ' 9{.tcfia.mt SllllWdefml pňpoáobňoviu náJ
'IJUÍÍttin K.. uVt.IÚnimu výro6K.!i, ani 'J/4s K.jlw 'uiivattlilm;
nitminl pňpaátwt tohoto výroK._u K..naší situaci nám připaáá

ERNST H. G OMBRI Cll v PRAZE
Na p<rl.Vání Slfalre~é lflivcr1jty plíjcl ldoo v dublu do
l'rahy proícsor Ernst Gombrich.r. Warbwgova in<>titulu v
I.ondýnč. 7. dubna pm;lovil v Anc:ř.ikáll klá~ phxlná~u
tlaZY'&lOU „Bcyond Rcalism: Mdaphr.;ical a00 Mystical TrcOOi
in 2001 Caitury Art 11lCOI)"', klen\ byla určcl1a nejen pro
pooluchačc Slfalrev~é univcrlily, ale pro celou wnč
lockohistorickou vcl'cjnost.
Jak ~vídá název pWské pi'txW.liky, profesor Gombrich
skxkml Ymik a výv~ moOCrnkh umčledcých hnutí, kllrl se
odklmila od reali9nu. z hlediska jcjich Vzlaill k dOOovým
umčlockým teoriím. Zdir.lmil, 1.c rovoří jako historik 1.111ění,
7.abývající se fakty (v daném pl'íJll& 1.tjména výroky umčJa)
a teoretiků nebo ~čdcdvlm jejich soOCa\:níků), nikoli jako
urnělocký kritilc, JX'OP3&1lj~ určitý směr. Na celé řadě ~ů

vnímání ve 1~>0Cl1 vyš.~í prdvdy ovládlo umčloclcou teorii
růrn)\:h mcxkmích směrů v celém 20. SIOlcli Je však pozor.
uhcxlné, 1c „oo:c modcmillo unčni", Paul Cbamc, varoval
malíře před utootJím ve ~ích ~uOOdt a pravou cestu
vidčl v po1.orování a ~lllování přírody. Je ironiL 1r. lo, co Auricr
ajeho (iáf clé povafovali za revoluční poiimí minuh>ti, bylo ve
skUlclrn;ti návratem kumčledcé loori~ kllrl platila lállčl tři sta
Id zaoíteiáh1í filozofii umčlcdých akademií.a klcrou radikálnč
zavrhla modcsni hnutí 19. slolclí - romantimtus, rca!Gltus a
imprcsioni'llllus. P~ klaý hájil Airicr, se <Man lišil
od platooimlu llllČICX:kých akaWnií v diMiáll lxldě: poža.
davck ideální krasy nahrMil louhou po tajaMvl T'11t se
přiblížil .novoplalón.5ké lr.Klici, včelně obdivu k csooniým
S)ffibolům východních nábalen~lví. který byl clmk~lický
i pro ~í výv~ moderního uměni.
Odka7.y něl<lftých kritikít na PlatóncMi melafynlcu jako na

t.ftjmá.

Af1/'BictVtlUlt 411.{ crúuifs! : 'J.ftámt a potftÍJujtmt v tito
spofdnastí éfmy twřivl a wWt't: rtiK._ofi apaticfj aát.struli·
tAIÍ. Ž4Jná áo6rovobiá spoftlrwst ándnúfi ánis v ~si
rttmůlt tÍor!out pok_ralovat styftm onlúi. pstuáoáo6rovofný1i
tllÍíylrganitaá, v 1IŮÍtl vltširta z; nás oáEfa uaáwu lást
svdw iitXJta. )I( iú 6uflmt dtápat r.JlŠi spftlnat f!(u ja/rg
'uúrur"' ntÍ>o víu ja/rg 'oJ/,om;ou' á 'K._OllWrDllUU' li 'sta·
wvs{ou' míla 6y nám óýtjasno, ú tán, K._!aým noil Oioslljný
osu/ ofuru naDýrJá, nd st sJru.iit a o náo u.siÚlvrlt S]XÍlf1ll,
v 'kgmunitl', 'socitú, o6ci, K.rufru lijaf:..to rtat:ývám.t. Jt Wia
a6surrín.,a6!Pwmtotoroz:hoánutfavaiovalinapm!r.u~

novdw rok_u. · wún to taK..poák p«tu duW vypaiá. ?l!mámt
z.ájtm o 'suórui( éfmy, k_ttří ptl{ir.i t:Vaiuj{ výhoáy, jaKJ 6y
pfípaJni llmství přintsfo K..onK.rlmljim. Cfiamtspo(1#l!f wřů
s!abi&ovaný o~ fiáJ, k_ttří K.. ~l mají proftsnl i jinaf:..
'sr.iUJr!ÓMro1J{ 6([r,kg ajt nám z; tofuno fildi.s~ jtáno, da
nás 6u.át. 6ů ntÍ>o 600. (ral;_oušt{ K,gfteové to Ri..aj{ jaáml:
paruipolitisch. unaóhiingige 'J(unstlristoriZtr11tr6arul, áu sicfi
aís Staruúsvutrttung «rsttfu). 'Bofudt! iú to taK.jtáno rttrtí
z; CÍůtXJlú. praf:..tid:ýdi. Jt.st/iú Úlumt fangovat . sJlúxJal si
nb.ory a infomaa {al IÚ na JUtánúli á pístmrtJ), f..OllUUIÍ·
K._OfAU s vnijším svlum, potřtÍJujtmt ~peň m.in.ůruífnl 'pisárnu: 'mfak_a: 'výpmmu.; k_ttní st o to 6uát. stamt. Jt jtáno
da 6uát. poul:iviu výraz; 'tajemniu', k_tuá jt jtrt přtlJOIÚm
fatins~ '*á~' nlbo nqaK.ýjůtý. 'Dúltiitéfa, ú taf;,_owu.
sílu nyní mámt {srv. (;t1taK.!n{ aJresu, ttl a j!J{ v tirá.ii).
.!illkgGv noil rotlwJnl. piíp{áwiá, noil ani t.atÍantUI. Ptáti
taf:._ {tro{ a lrastiá;y z:výftrtl pošWflrli rttjsou páoifrJJ lfltta/tJritlí! aú ruibú. Jt.stfiú jsmt st rorlwáli z;vúm ror,salt
'Bullttůiu a nufiamt 6ýt ""k.ddni na su6vena á pudu
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ukázal, re na rozch1 od nepochybně noválorské výtvarné praxe
moderních umělců byly jcjich doprovodné loorie výrazem
myfulkového eklekticismu, a dqloniil či<>t je innoOOn kritičtěji rež dosud. Při 7Jcoonáni důvocll, proč se právě k nim
moderní aOOi uchylovali, vystihl některé podstalre rysy mo-

nejlejtí způsob, jak pxhopit Picasrovu !VOibu, zpoch)bnil
~ Gombrich cilaci qiomíjeného, satiricky la:lčného svědect
ví Leo Steina o troi. f.e ~ se sire sim.il 7.dlh'odňovat
kubistické pa;Ulpy plalónskými poučkami. ale ve skulefuosti
jim v~tně llCIO'l.Ulllěl. Přip<mněl v!ak. f.e podle Henry
demignu.
Kalnweileta byl stále ~ím novq>lalooikcm Juan Grn.
Kalnweilerovo ~pro kubismus jXitom vycMzclo z jiné
Ačkoli se zrod modemilto umění~ spojuje s imprcs~
metafyzické rnozofie • z Hegelovy romanlidcé filozofie &'!Jin.
mem, impresionisté nikdy nochlěli pq>l'it princip
wbrazováni skulcčnosti. V úsilí o malíTské napoOObcní 7.jXI· jejíž mystické llq>ÍČllllti vdččil Kahnweiler z.a VÍl\I v nadchásoou,jak)'m člověk vidí ~čl kolem sebe, využívali vědeckých l.tjící lriwnf kubismu. Pojem avaitgardy vumění přímo ~isel
pozna1ků osvfil:a odrazu. NejJJVesice OOkovali publikum, ale s pesvědčmím o umčk:ově filoze pltdvídat azobrazovat bu7.3llcdlotlho si zOOli 1100tolJ (XlpU1arilu. Skulfčný 7.lom s dou:oosL Touto apokalyptickou vizí novčh> věku a nového
realistickou !ladicí iskulečnila až ~jící gEllefn. která v člověka se insproval také italský futurrotus, využívají:í k
90. letech minulťho Sloldí hledala alternativní CfSbJ Vopozici s~esci rychlého pohybu formálnkh výdOOytků ků>ismu. Ke
k již etablovanému impresionismu Odvra1 od realismu byl skulcčrtmu prolrulI ků>ismu s hegelovskou utopil <hfu v
~objevem japonského lltlční a umění (Jimitivn.ích Rusku před bolševickou revolucí, především u Maleviče. ·
RovrM jehosuprematimu.15byl výrazem víry vnového člověka.
národů. Kri7.e vyvolala poll'cbu nové toorie wněn !, která
skoocovala s pofadavkcm napodOOováni Jiírody a soustředila Kandinsky, usaz.ený v Mnichově, se otevřeně hlásil k
se na metafyzické a mystické proudy ve lilozofii.Mluvčí mdafyzick)m a spiritualislick}m JXldnčlim. Jero umčlcdcé
krédo, vyjádřené ve spise OW cm Gci.5tige in der Kunst.
nabislů, mladý~ a umčlecký kritik G.AAtro-, v~il
roku 1890 7.:iálck nové tsy, klen\ odmítá výsledky cxpcri- vycházelo z lhxro('ick}'ch ~ a cxpcmmil. na nichž
mcnlální vědy - s odvoláním na Plalóna, podle něhož je svět 7.aložil svou nadčji v oovru poOOIJIJ wnční. Sttjný prnlllp li.e
vnímaný gnysly jen světem stínů. Toto cxbnílnutí smyslového proUzat i u Mondriana, který byl od roku 1909 člcncm

•tického
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a 1lfui oo;váry s dal~imi člcJly !dty ropy. Je tu ovšem podstatný m1díl 1wj teoretiky 1c 17. století
jako Bclkxi a jejich náskxlovníl<y ve 20. slolclí. i'.alíroco v
skiva ~ny.;lu. Jeho c.xpcrimcriování s elcmrolámími formami dfív~ích dobách novoplat<mi~mtL~ v 1á.'i<l~ ~lWilČI s oíici.álnč
a s tX"imámími twvami ncbyk> či~IČ cstctickou hroo. ale vázalo U'lllávlflOU vírou • ncbá mohl býl intCfjll'Clován jako jedna z
se k t11ivcr1álnímu principu rovoo.iáhy iJU(ikladL
vcrti kfcslillstv~ 20. století nchyk> ani stoletím kfcsíanským, ani
Ne všiclmi umčk;i podoooého pfcsvčdčcn! se ňckli v1.tahu k mystickým. Ise skepsí ke gmcrnli1aci je lll<l'hlč ~shodnou., fo
přimt.cnému ~včlu. l+aro. Marc včlil, fo na~ ztnwlý ráj triwnf včdy a líX:hniky v na.licm stolclí ncmčl v historii OOdobu.
ncvinn<};ti v <lu~ích zvířcll. Tvnlil, 'c umční musí býl IOClafy- Tato silu<K:c pomamenala arcliitcktllU. ~kytla jí nové ~
1.ické. mu'iÍscoovoboditod lid<ikýchúčclůa lid'\kévůk'. Maloval logic, pootavila ji Ji'Cd nové úkoly. N<lp!Oli tomu výtvarné umční
korč mameralo pro Marc.a <l'IVolxxil se od ílwc smyslů a m'ilalo stranou a jeho phxl.'ilavitclé ~ s<lru1jli do sek~ qiovyjádřit aboolutní esenci. dlící 1a jevem, kletý člova vnímá. nujících dobovým trcn<lům. Podle Gombricha není obW.né
Výroky l'clllla Klcca ja~nč ukazují jd10 spojeni s mctafyáckou vy:.včlli~ proč~· mladí umčlci na k())Ci minuldlo stolci[ odvlátili
!ilozo!ií, počínaje ncp;tqi citovanou myšlenkou, fo umční <XI im(JCSionN!m: váfué pcx:hybnosti o tJ11čkrlt6n hnití, které
l'IC'1Jilra1ujc viditclré, ale činí viditchtým. K~ vffil, fu uměb: chlčlo lémB vhltlými in;tupy mytt vizuální dojmy, vzbumá pátrat po OOlCi včel, nilcoli však odkrýváním vččných a dil vývoj f~rc. V platon~u a jeho odnožích !Wli lllilci
ncmčnných plalónských idejí, ili !Vlirčím ~ podle a kritici allcmalivní toorii, ktaá ncpňkládala vým;an snxliu
fonnativniho priocipu govnalclndlo s pffrodou. Talo f~ jevil, ale smčrovala uni1ce k málě bčmým a1ům. Umčlci
se vltahujc k aristolelsk6nu pojmu entelcchic. Na rouh1 <XI polfcbovali toorctrl:ou podpooJ k loolU. aby opistili realismus,
AristOICla však Kkc sdílel dobovou nedúvčru v rozumové a polřcbovali ji tím víc, čim víc se jejich í&lí střetávalo s
ncpochqJcním publika. Navíc jim jislě bylo pří)Cllllt cítil se
p<Ymání a ntjv~í sféry vytuadil pro tajarotvl
Také swrcalismus souv~I s metafyzickými a mystickými jakowvlX:mci,ktelí mají taj:mtví skrytá a;lalnÍmsrnrtelníkim.
trendy. Z pcmifuích důvodů se odvolával na Frellla (k1crý však Co v)pldalo jako slabina lčchto esctťrii}dl tooril uměni, bylo
odmítal býl !Xltronem loOOlo hmlll), nK:rnéně k<ieny surreal$- mofuá ve skutečnooti jejích silnou Wáliou: d<Xlávaly lllilci
mu sahají opčl až k Platóoovi a kjeho pledstavě M5nika, jemuž odvaru, aby optSil vyšlapanoo slelJcu, ale newtovaly mu, kam
se ve Slavu božského vytňmf odhalují skrytá ~tvl Bi7.anú má jít Tém8 každý odklon <XI realismu lze a;pravedhůt a
obrazy, ktaé se objevují ve snech, se morou ~ekvivalentem <Xlůvo<klit odkazem na v~i vMW Za ochrannou clonou
lfrnných symbolů. v nichž proroci hov<iívali o B<ňském. Tuto ~}dl a mystických sloganů se mohl 11n&; věnoval
Stanxl dolcllÍllU propojil SFrwlovými objevyjeho fil a SOl4Jd' aulooomnín v}tvamým prrolémům, cxpErincnlilm, ktaé se
Jlllg svým oojevcm kolektivního nevěOOmí, ~jkíh:> :zdály slixlé z čistě uměledcého hlOOw, jako byl hl>ismus,
~tví z Aooolulna. s jlJl&ovskou analýzou se sezn3nil i expcsiooiwus, a001rakllú umění nebo smealismus. Avšak ne
Jrlson Pollock: i.dá se, f.e Jň5pěla k jeho pcrlqieni S}mlx>h\ všichů llllělci toholo století ~vali Wan! trorie k lomu,
indiánského umění jako Zlělcsnmí ~taré lllOlldrooti a f.e aby šli vla5tní cestou. AfjižP~ tlil1oval snovoplalon$nem
rillJální obrazce vpísku mohly dojisté míry ilsp~jeho akčnl či nikoli, brzy~ siluslálseneL1vislým tviJrcml. Gombrichův
malbu.PoválcčriuměníbylofascinovánodaEívčtvlvýchodního přítel Oskar Kok~~ novátor, odsuzoval umělocká lnutí,
mysticismu -j~kým zenovým buddhismem sjeho ~ou k která se odvJátiJa <XI studia pl'írody, a čclil jim svou saldJIBou
,,školou vi~"'. Podle Gornbrichova ná1.0ru měl Cé:lanne pra~xu a kultem sporuneity.
I když oenf pochyb o hocklOlě mistrovských děl modemíh> vdu, když varoval malie před důvěrou v lrorie, které~
výlvarrero tJll!fní, nelze IOléž tvnlit o doJxovodných t&lech, vali ,,leltezati". Kritik asi nernůf.e poslomi výkomému umělci
které se ve své kootinuiič, adolcooce mooot6onooti V7.lahuji 7Jlět lépe. než když mu pomůf.e ~obodit se <XI lrsel minukm,
k domilanllú akademické uměledcé leaii poreresančnl Ev- ivlášl když se vydávaj! za signály bJdoucnooti.
Folo: Jan Michl, Oslo
vyhl<ŇJval ncq11<rilici~mu~ 'la rytc Oiooso!ické tJllčnl vprav6n

CAROL PENDERGAST: THE CoLLEGE ART AssOCIATION: ORGANIZACE
The College Art Amalioo

(CM) je mnohl<ielová organizace, jejímž cílem je
poslcytoVal s!Wby, podporoval ~vé ~iny a spooSO'OVal JlOgfallly pro historiky umění, umělce a muujní
pracovníky vSeverní Americe
a ve svčtě.
V USA existuji stovky
asociocí, kteréposk)tujffónm
a s!Wby IX"O specializ.ované 7.ájmové oblasti v lunanitních
v~jako kupř. Rennaissance~ocialion ofNorth America,
nebo The Hask.ins Society. Některé z tl:chlO společmstí ze
zaměřují na určitou geografickou oblast. jako kupříkladu
Lowland> Society, jiné na určitý 1.ánr nebo období. Vělšila
badalclů náleží k několika společmstcm, p<Xlle jejich OO<blích
7.ájmových preferenci. Tyto spolcčnooti zpravidla pořádají
každorOCní setkání, kletých se č1Cfl<7{é íiastní aby pi'e<ttsli
referát nebo v~lechli irnJ>ěvky svých koieg11, sdn!WYali se k
profesionálním, mitucionálním rebo a;obním cílům, se!kali se
se starými pláteli nebo potkali nové kolegy a věnovali se
několikadauúm stimulujícim diskusím. N&dy j.m setkmí
pořádána v millri. která je hlavním spon.mm~ Např.
lntanational Center of Medieval Art pořádá každorOCní ~
počátkem kvčlna v Medieval Institute, Westem Miclůgan
University v Kalamazoo, Mi&5ouri. Jiné, jako koogresy CM,
j.m poradány v různých velk}dl mčslcch nebo univcrsilách po
celých USA. v Kanadč. nebo ~ v EVTq>Č.

s MNOHA FUNKCEMI

1

Jedlou zntjdólclitějš'11 funkcí tl:chlO společnoolí je „vytvářeni
sili''. Tento pojem pochází z obla5ti kooiunib:e, ale ~
nabyl nmohem širšího vým;anu než jen dialog s jinými lidmi
Vytvářeni sítí, znamená vytválmí 7.ájmov~h skupin, irterakci
mezi jeOOollivc~ ktaé spojuje rejaké společné profesionální
pro.o. Toto pouto můf.e být institucionální: ve&lucí dvou kalťr
der z různých univenit mohou diskutovat společné problémy
Sjrlvyanavzájcmsi vyměfuvat názol)'nařešenl těchto prrolémů.
Zájm<W~ skupina můf.e být také vzW.ena k oblasti Sllldi.í: je
polěšitelné, když mdm potkal medievalistu z jire instituce,
abych se snán pobavil ospolečných 7.ájmet:h v rutein oboru. o
výoce, nebo os1mfick6n aspektuodboničinoosti. Jak (X"Ofesní,
tak ooobní 7.ájmy často spol\Jpt'robí při llváT'ení ,,sítě" vztahů.
Umělci, kritici, nebo historici IDTIČIÚ se specifickýnů 7.ájmy
pňcházeJí rok po roce na stejný koogres či konfercoci, v7.ájemně
se pomávaj! a mohou se stál doltjmi přáteli Tato přálelslví
utválají lllalrici spojení přes celou wni nebo i mezirláro<lri,
když rtkdo hlcdázamčstnání, do[xlručení. irúormaci avzájemnou
p<Xlporu.
CM, která byla 7.ahlcm rd<u 1911, je ntjv&í asociocí, která
~uje všochny 7.ájmové obla5ti ve výtvarném umční a
uměledcékri!X:eajejíspektrumjed@atcálěširoké,abypolaývalo
jak aktivní 11nělc:e, tak badalcle. Mezi její členy se počítají ti,
jejichž povolání či zálioo zahnuje ,,uměleckou prax~ v)'uku a
výz.lcun v oblasti výtvarného umění a lunanitních věd". Cílem
CM je ,,podporoval vynikající výslcdy v badatelské pra:i a
výocc vobla5ti historie a kritiky výtvarného umění a v tvciivosti
a leehlických dovcdrostcdl ve vylf.ováni apraxi výlvamého
uměnt.

'Eáitorial- 6ienvenut alL\. créatifs! (dokončcnQ
inarr:ntů (i (áyi ruját o w, ú ~m St tomu dpriori 6riínifi),
pa(nám r.býoá wírút rt1111Wf1áfw mai příjmy a výáaji např.
rotšífr.nlm lfouf;J dk,(aány, {což St llltý(p JtlllÚttul, protoú
jejich. přísplvt.(//JÍí!i&.y pc(rýrJá jlltOm nuuuiálod náf;_úu4J
na 13ulktin.)
fliÍ2/'úlwurlliJUW aplitiufu crialiw tÚJtS IUiÍi..salturs: Jtť
jii b!J linnoJt spoúhwsú mlla být jai:._kpG rut0fwstranná,
ur&ým vůíiufným a funatatdným synfu{tm jtjífw Dwúl jt
nicml.nl hlalJllljejí ptrioáikym (úlf:Jal;g wnui 6,p v přípaJl
'1(oúni;y 'l(rufw pro piJÚlfJIÍni áljin umínl ru6o v pfípail
ptrW/it umlfuf.:!ihůtori&ýcfi spo{l;{t na ulpaát1 byt' st UJtÍm
s tu- i cir.oumsf;ýmí perioáikp.mi ntrmiúmt ~I. !Mií w
Qal;g w(i(jinrp vid v iiwtl) ivl Jtrríni;y - ofuafu,vou a
/onru!lrú (áudwvni a mtlltrůlbrt1. ~ jt rotlwánl w
pron{ -jt.Júilt 61l1Ítl1tl scfWpni 13ulfuůum 'poánlco!lot twřitii
JCfwpno.sti lunářů ~ ajmina ti Ú)11I smysfu, aby st r. nich. JúlÍi
jtfw při.splrJOTJaUÍÍ, pa{ St nmí třtfu o6átllll ani o w, da st
11/JÍwwu prost~ jai:._pro tai:._ovl. ~ ruj{t typogra·
fof;y odpovúl4jíd (nq{ípt ojfstůn!OU}, o6orwl prúnliínou li
staf!OfJSf;y IAJtrjrwu pfatfomw..
PS. o tom, jai:._ áopaáá náš 'ruífJor' 'J/áJ 61UÚ1tie inf011Mllat
příšll. JtÚ( áopalÍnl nui.itu rodwánoul i tiy, jtstliú osc6nl
títn.s1d v Wl5 áoporu1iu oáDorným ~ vašich.
in.slituá a t1t srJém okpfí.

ODBORNÁ SETKÁNl

Rozprava o baroku
Kokllcviun obarokním um'!nl na úwní ~<XI Prahy
se ll>laiečoilo 7. 4. Icm ve výSlavnín sále Ymtivawro mtu.ea
ve Slmn, kde pobíhala výstava lJmlnl lmia a19. SlOle1í na
Zlroicku. F.xpo'llce b}ia tmto den uplíležila;ti milénia bfevoo.
vskéh> klMlera dq>Wm o rově rewovare olnzy mi Kala
Kovále (Snut sv. Benňktl, Slělí sv. Barixly) ami sv. Ja;eía
<XI KalaJwd'a HiemJa zJXÍYOOli10 koolcla na KlaOiě(~ kolem
r. 1740~ Účasllliy selkání )iivítal Jiedrmt Clreslhl <taru
KlaOio Vá:lav Miculedcý, klerý rovněž )ievzal ral kol<iviem
~tu. ~p!OOl.íd<a v<js~.již~ ~o

)mlátWI hlroka na Zlooi:ku (Vladimr ffi>yl Clú Kladro,
Karel Paubt:a OM Klaloo~
Mo;M Ha}na (řF UK l'rala) v 6vOOil ]iedra.lke Kaple sv.
Flaiálana Khhi aJm.(i'ú dilo K I.~1'XJl(Xnil na
lo, f.e návrh kMmské ~Jeje vyjMřeiúm dispw.inh> lypl. který
se v}Ta2l1ě uplatnil v pauilí rw omzemorer'CNY tvaby. Tento
ceiiralizufa:í ~ \')W.il K l DitrtzemoCer u m-ěru maJo.
strcn5kéro ka>1ela sv. ~likuláše (1737 - 1753~ ná51edri u
kompliko~í varim)· cmrální kaple sv. Km.e ve Sl.<XlůWI
u Prahy (1743 - 1754) a 1· 7.áklaQiím raivrhl i udroblé stavby
márnice v~ (reafuována 1752). Mojnír Hor)m rovněž
Jiijxllměl genezi a SlalŠÍ pociily td1olO f'clení v ~ OOrokiú
an:hitektuTe. 1.astavil se zejména u obOObn8lO b}51alického
~~qi~JamnB~Salliúm

ukoovermilo ka>1ela vKhlůxrll. J<11 Šťovíček (N1M Praha) se
ve svém ~ku l..ore1nká idea a 1mil1i t6ai9nus u
Martiniců v OOli pcWcimlcé obiral jak alclivfal Jw;lava
Bciity z MutinX: (+1649~ tak jeh> syna Bcmaida lgrá:e z
Martinic (+168.5). l! II'rum JXillzal na úsilí o lkhranu a
nmílaú ú:ty ke Sl<rcbolcsla\'Skánu Pa!Miu a na 7.lxlfuý V2lah k
P.MariiPaso~é(Pooxxre").p<Xljejížochrcmseu::hýlilJcmlav

Ílofita ve svém exilu v Péro.tě. Referent 7.áfovcň jXdlhl ~
Jara;lava Bciity z ~latiOC p1i 1ámlú pvé ~é ~Je
kalOOického l)µI \' Cedá:h - v Hájlcu u Prahy. u jxlré z
~ích~ ~5diCech- Batmla lgJQ:e

z Martinic - ~ 7.ďra2nil jeho ~í pňsti.p pi iJ'C(icformační obnově dříl'ijšího wrakv~ kralovstéh> mčSla
SlardlO. ktaése IX"O svůj p!C(ilab.51mkýpa;Wj slalojXXlianským
mčsm Martiniců ZaJ®ú a sCiimání ~
le, lc

íl<r.11110 hmbu a Kalvárie na Slártiké hole odix>vídalo du::hu
hc-hJOll~ÍÓ kr.tjin1é lllrokní symlxlliky ')xllváln}dt ha", ktcré
1~1l;•nil o116.:o dříve Didricti:tcjn v Mikuk>vč, s ním byt Ocmanl

lnw1x 1. M;rti1ic v plílxvciNk6n Vllllll! (milá 1113Wclka l-\1ly1. 0ictrid~cj1~} i'mín01a byla rcMi:J. kmártiká k~lc v
Ilofuvidci~ aktivita Dcmardl lgnfcc 7. Ma1inic pň výtd~>č Sv-dlé
1lol)' 11 IY.1.-i.ni a nakorcc i aktivita pň ~'V'dl<iOCcllí sv. Jana
Nqximu:kd10. lňiJtvck Anny Rollové (NG Prdha) Barokní
fl'Clikaši l'Ctll'OU klkalitácll~1'CI0'1~ oo Pr.ily. Sia-d ITdll~
N~ý a Jan V~lav Spiller, pctvnlil ~ý 1.ijan o poí'Jlání
XC1~1

lwd:ni frcslcy v Ccd-oclt Ntjdří1'C se A. RolklYá 7a'ilavila u díla
Noo:Xél-o v rc-.idcnci strahovské kanonie v Pátku u I .run
l'ft:maklY3léa rrulr1.o\131t ficsky (kol r. 1730) V)'JXWídají olom,
1c i 1.<b Ncm:Xý uplablil v}1"3'll100 invcrci Jii rwir n:rl>Vyk)}dt
výjc.vů. ktrou si dq>iloval ~ lilaa!ury v txnité str.!OOvské
knil'Ovnč. Nčklaé jcOO pr.ke v rcfckláli rt'7.idcncc phx:ljímají
~vými )ií"OOnimi námč!y výtOOlx! strdhovskéqruké jídelny. V
Jritčlll~byla00mluvcnamcziA. Rollovouainx>vnDcy
P.ctmfil:ovdio tlitavu scvcmícb óxh iniciáiva k 7á:luare a ~
koitcní IC.5laWování Ncm:Xéh> úctl v Pálku. Dqxilc01l Pl>gram scmiiářc ll'lavřcl ~ou Kap~ piarruié korJe ve
Slarém Pavel Preiss (NG Prare~ již )XOOCSI iia1 jejím hlavním
oltáhm

Na ~ 3IChivních pammi (1.Cjména podroOOé krooi<y piaristťl) n:kcnwooval lDliled~loócké proniny ~lc. Prvním
rovým zjištbúm byla ítast ''mlaře z K@ll(J)Qi'' JmměMatina

Jelílka, jenž dOOal my pro pootlamí ollále piari>tické kaple v
nn 1726.1)1oohae1.allikly a Pavel Preiss dal p<Xlr(!{ k~
rónu 7JlOYlllale:z.m Jelínkov}dl soch. Zla:xné my !i'(. Amy a
r-t. Ja;efa včdnědalší sochařské výu!J:J:iy na hlavním oltai ~.
romi!ž na 7.iklaQ'.! asthivniho SllXfu. ~ I&J*i Wcis.<lov~
kletý sjXlktrč s nov~kým lnillacm Pav~ \Vi<btmem
OOkO!til pr.ke na olláli o velikmx:í:h r. 1727. Př001Mka grado-

vala sld1ov)m rozborem a inlerJxelad hlavnil10 olla'níl-o otxaru
· ~ P. Maric, jenž namabval Carb Inoccsrt.o Carlcre
romi!ž v nn 17!1. Autoolví ~clila byto sice v regiooální
li~ uvád61o, ale Jii 2Jl!llWláú včdxk)th ka!alogů o tanlo
il.al.5kÓ'Tl malii ~ unikb. Vedlc~datí aktivity
Carlorcho na nmn Ú1.anÍ (mji. otraz sv.Jíl'l3 Ncponu:JcB'O ve
Smň±h) ml P. Preiss i kralký cxhn o S'1310jadské OOě v
OOtdm Rovitž byla ocmm i 1rlii1á rcslatR:esLTikéro obazu
Pav~ Blatným, Plž se setkání rovn.'!ž ~ O pi'cslávce
kololcvia byl panítJU vÍ<b:rl.i2nam o rovč odkrytých freskách
Jana Karla Kovál'e v bývalé rez.id:nci l:icvoovsk)l:h lmxliktinů
na Kla<ki avt ffibyl o nich jXXlal kiátkou informaci.
Odpokxklí program 1l!Mjil Jan Royt (řř UK Prala) rikolika
~k ~lavm)m bard<ním dílům ze. 7.klnicka. Potvrdil
l'OOl<XU rarč OOroknil'O kalichJ ze.ZICllic(č. kat 29), na klcrán je
L1'i3Um smaltová~ se r-t. Jaran Neiximtdým aPlž je
C\i<bván V kni1,e ~li(í v roce 1695. ZdJrauní SVČlre fuciké!'O
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CM l12pOllláhá v}'mčně itkí. JJ'Ol)agujc v1.&lání ve výlvarrem
UlllČflí, 7aSlupuje člcnst l'O v Olál.ki11 dotjbjících se výtvarného
UlllČflí ahumanitníchvčtl •jakonapl. v ncdávre~tčocmzul'c
a f<Xlc:rllní podpole výstav v USA. fulk)1uje rcMi:J. Jii1C'Jjtosti
pro (Xlhlikovfflí výslcd:ú hadalclské práce. kritiky atrorclic.kých
pr~í wnčlcú, napomáhá rozvíjení profc:;iooální kariéry a Pl>fc:;iroálrúmu Jl<lilupu, idclltitikuje a rozvijí zdroje financování,
oo:ňuje vynikající výskxlky umčlců, hL~toriků lJTIČllí a kritiků a
stanovuje v)SOké etické standardy ve výkonu prof~ svých
členů.

PUBLIKACE
CM v}'1ává 6x ročnč 1Pfdvodaj, CM NéWS, ktaý ~í
infOITllareoaktivilách a ~íchčlmú - o výstavi11. bédalcl5ké
čirm.'ti, výmamn}dt aktivi~h ve výlrc, grartcx:h. 7.pravodaj
7.ahmuje ~ cktaily o akcích six>lclmli. linaitních 7.drojích,
buOOtá:h konfatneí:h a?plávu o kgislalivč či olázlcách, ktcré
se dotýkají členů CM.
CM vydává Art Bulle1in, prcstižnl čtvrtletník pro ID11Člcc.kohi·
slOrické bádání. Cllánky pňxlních b<Klalcl~ zka1.dé oolasli &Jin
umčnl, h.isloric architekltry a výtvarné kritiky pokrývají témata
od starověkél'O umční ix> sémiologii. Art Jou.rnd, vydávaný od
roku 1941, sesoust1eďujc na mclOdologické, kritické ae&etické
Olál.ky v umění 19. a 20. slolctí. Vychází čtvrtlelně v
lllOllOlcmatid} čí<>kx:h. ClslazjX)Slednídobybylamj.vl1oována
CtJl7llře v umělí, ekologii a uměnl, pťlvodnímu americkému
llllňú. CM Monograph Strits, publikované od rOO! 1944,~
knižní studie ze všech, oblasU dějin umčni, sponzorované
publb:emi CAA Thc Millar Me~ Publication Rind IXfilí
granty ablemick)m nakladalclstvím k jX)Skytnuti fmanční
7.áruky na p.iblikovánl vědeckých titulú členů CM. Abstracts
and Problem SlalememJS jsou plblikované S)'Il<l!Ee reíerár~ z
každorOCních konferencí CAA

absolvcntú, ldkání pódrWcn}dt apiu<ci a moo1.~lví rccq>cí
a speciálních událoslÍ, organi7.ovaných místními imčlai:)1ni
komunitami. lli amnonii udílení cm~~ poCIČni jcdrollivci
1a výmamné pfb,tvlcy ajcrlincčrt vý.ilcd:y v llllČllf a h~lorii
umční.

l'RC>n:SIONÁLNI ROZVOJ
CAA publikuje ~m pr.icovních přílcžilootí pro umčla:,
h~toriky wnčni a jiné prof~ionály z obla<iti v}tvamých umčni
v Severní Americe.. li\A Careers vydlá'll 6x ročnč. Pracovní
slullit bčhcm konfcrcncc CAA poskytuje čelstvé ilf(J!ll3CC a
typy pro uchazcreo 1.amčslnání. 7.amčstnavalcléza:lé 1.aněsc
100 shromaMují, aby \1!dli rozh>vay skandidály. Konícrmci
navšlčvuje k3'.dontre takové mno1ství lidí, že se v1j) ICmlin
,,lrll na rnaw" k 07Jl3ČalÍ iltťmMú a~áy tmu in:ovních
Jii1cl.í1aaí, klťri prolíná akadcmidc}m alpCktcm koofcnro:.
Scmamy univcr?.ilních kursů v umční a dčjiM:h llllČll, publikovaré CM, poskytují s~ o vzdčláva::ích Jii1cl.ita;lcdt v
oberu Guidt/ines a Uxů of F.lhic pomáhají reguloval Olá71y
jako je používání toxických c:hcmikálií ve výtm
GRANTY
CM sponzoruje pro r-té členy množst VÍ podpům}dt fmančnfch
prcwamů. Annual Cooference Travel Gr<ro jni udělovány
aby umomily <tas! na koofereoci Pro~iooal Dcv~
Fello~ips Progr.un naixxnáhá čicnim CAA • jň51~
~inov}'Ch skupil - v ~amú stlkií a mkáú bodna;ti v
olxxu (MFA, PhD~ CAA News pů>1ikuje SC21m1 soti:asn}dt
grann1, stipendií, rezidentur a kookursíl pro umčlce a h.istriy
umění.

LEGISLATIVA

CM aktivně inf(lmuje ~é členy o ~islalivnkh olázkách,
které se týkají výtvarného umční a vyššího vzdě1ánf. CAA
S1X>lupracuje s jin)mi agani7.accmi při inf(Jlll()Váú zvolených
KONFERENCE CAA
íurtcicnáh'l a široké veřtjnosti o ~ uměnl ahumanit·
Výroční koofcrtm CM je jOOiné celooárodnl fórum v olxlru niho vzdčlánl.
výtvam!hl umění, na nl!mž se shrcrnaMují lieoci re všedl CLENSTVl
ob~ Sltjně jako aklivni umělci a muuJní ocl>omíci. Několik ~ v CM je oleYimo kaž.dánu se ~ o h.islorii,
~íc IE!ělců, ~ umčnl, fcdilclů muz.eí a kwáloni, lcktorú ~iny umění a piibuzné d&:iplály. ~í je na ~
a a<kninSrat<rů se slromáM . ~ v jiném nistě . aby kalendáfnnio roku, od I.ledna do 31. ~ince. Clenem jemožné
prezenlovaJi nejnovější výzkum, diskulovali o trendecll v seslál kdykoliv do 30. čtnna kaM!ho rdaL vsotfaftdoběmá
disciplíně, V}měOOvali si názory a vyjadřovali se k proíesním Asocia::e cca 13 (XX) člentl ~é iq>latkyP>ti odsnqiiovány
problémům Účast v programech, pi"e(tednic(Ví v sekcích či v několika kategoriích, ~ výše příJIDít slandartnl člemvl:
phllliW S 50 ročně~ečné člcrulv!: manfclé, zalofu1é na
aktivnl vystoupení je OICV'fené pro vh'.hny členy CAA.
Účast na kooferenci probiháná51cdujícícm zp\lsOOefn: každý rok S!X>lcčrem přÍJIDU; studentské člen$tví: Jiibližnč $ 35 podpoojezvolcnkoordiná!Q"koofercna:prowněledohist<Xick.iz.asedánl Valel, sponsor a palron: vyšší členství pro ty, ktc1f si plejí
a koordinála pro~ umělců. Během letních měsíců, P>ti SJX>rl7.0l'Ovat CAA ckxlalečnými vklady;doživollú čl~í: na
publikovány infoonn okonferenci sI 8ti měsíblím přeťh'lihem. základě prokmié oddanosli disciplíně; ~aný člen: pro
Do 1.áří si <Xlpov&lní koordináldi vyžádají návrhy na jednalivé oooby ~í 65 lel, k1eií byli členy aslť:lp(lň !X> dOOu IOlet;
sekce. Do poloviny zimy JXl(orn každý kocxdinálor zvolí defi- Jiidru1.ert členství: pro ty, jejX::hž hlavrí páesionálnl identita
nitivní lémala sekcí, všem členům a člensk)m inslitu:ím je leží mímo oblast 7.ájmů CAA. Malémn&ství m!Wlfdl iq>lal·
rouslána výzva k lhsti, six>lu se jmény a adresami pl'eds:dů kil je l1čero tčnl, kleli si nemohou dovolit tradit plné ~ví.
jednotlivých sekcí a ddailními pokyny. Obecné regule mj. Každý člen dailává podle vlastního výběru btd Art BuJ1eJín nebo
slanOVí, že: nikdo se ncsmI aktivri ~lni! ve více rež jedné Art Jou.rnd s lím, že druhá pli>likace je nabízcra 7.a sníWiou
sckc~ nesní být ~ován již dflvc publikovaný materiál cenu. Dále každý člen doslává O\A News, Carttrs, můk wival
apod. Návrhy rcfcrálů pro jcdnoltivé sekce se obvykle mají s!Web umis(ovacf služby konfereoce, 1.ádat o granty, požívá
zasílal přrosedům do 15.dubna, předsedové sekcí následně r00ukovaných cen publiW CAA, slevy vpřcdplatnán adalších
infoonují plihl~ o Jiijdí či odmílllllí jejich prnpěvku a výhody.
pitdávají koordináiorovi se:lJ13l1l účaslníků a téma!. Do l.říJ113 VEDEl\1
ml15í být pi'OOána pi'eds:dúm sekcí kooečrá W.17.e abstrakt a do CM je fuena 25ti člennou Radou Tečlelů, YObw členstvem,
I. pra;ince musí být <>OOvulány prnpěvky. Samooia konference apodpauje rasovou divasilll, divasilU mtmcr6lv~ národních
se koná v ix>lovinč února.1
skupin. ~uální:h preíereocl ryDdéOO anc:zaú.'.
V nn 1994 se výroční konference CM bud: konal v New Pomámky
1
Dr Carol Pmdergast, Lowell UniYOSiy, MA. lnfonnacc bylyposlc)t·
Yodcu, oo 17 do 19. února.' Bude mj. 7.ahnoval sekce; „Nový nury
~kal'OSIÍ kanOOák CAA
člove1 a jeho SIÍIL' l\mbiva/tnct \IŮČI tedvio/ogii mecj dvěl1'C 1 Exist\!ie přesný čawvý irogram sekcí, wnofi\ujid jcdoollivým
svltovými vdkami", „MulJimedidltúinstalace a veřejnélprivdJni ~Illíkům ~1nit se předem zvolených Jicdn2elc na nlm)th sdc·
cích. Je motné iakoupi1 zvukové nalrivky reftrllů.
irutiluce", „PosválrJ prosJ()r: WerdisciplirdrrJ výl}rum". Cel- ' Ldo!ili konference se konala v ScanJc,WaW!lgton, v roce 1995 se
kem bu:lc prez.enlováno 92 specializovaných sekcí, kaMá v ~de konal v San Antmio, New Mcmo.
Úča.11níci koofcrcncemají mofna!t lisk:al slery na Id.enky a ooyio~l
trvání jedna - jedna pól hodiny a dosud neurčený počet r~ poplalck na konferenci čini cca S 50. Počet íl121Wk6 na
nespccirikovaných, OICVfen)'ch akci Progiam sekcí buOO pu- koofcrmcích v CCl1lro:h dosahuje až 7(XX) °'-lb, na vwákmjšídi
mÍS11Xll se 7Jiá:su'luje kolan :mJ 0500.
blikován lřrem podzimu.
'Clcnov~ \')toru jsou vokni na 3 roky, Jiiá:m! líaila člm6 muje
Kromě sekcí kooícrcnce rovnčž zalvnuje burzu pra:omích ka!d)m rokem VlNOOem k lOllll, f.e cca 113 &nstva IYdí v)waml
Jii1cžito.5tí, výstavky lcnih a ix>licb pro výtvarníky, setkání umlli, je ICndcr1CC • aby ~ v radě 1111111 ~\'fdalo.
Přtl<J.ljl

Ladillav Kesner ml

IVANA K YZOUROVA: ZNOV UOTEVŘENI STRAHOVSKÉ OBRAZÁRNY
Po více rd. čt)fíccti lclro1 nooobrovolndlo rw.tiýlcní rulou pra;llíxlí a odcizcnésvánu pilvodnímu pa;lánf, movu ničlcnil
moci náv!llčvníci k~tcra fl'ClllOO'ilrálů na Slr.h:>vfo:I p<Wjm11, do novdlo "gCSl!lllk1J1SlllOicu", který ll'llabí lrOchu pejorativní
ncjspfšc od 1.áfi tr.• shlédnout průfcwvou expozici d~í umčlockého díla jako paM10 oč~lovaného cxponaiu
ntjvý~ích dčl Strahovské olw.árny. V1hlcdcm k lemu, a naopak 1~ílí kontakt obr.u. . divák.
'e rtjcn široká vcicjoo;l ale čaoito ani odborníci m nemají Expozi.ním 1ffnčran bylo lilr.11 výmanná díla mtého malí·
~í pltnilavu o foodu a charakteru Strahovské OOr.rl.árny, ~vf 14. - l9. ~lcti ve sthxlocvrop;lcán acvropikán koocxtu,
pob.isím se ji ncpvc slntrč charaklcri:t.ov-dl.
kterýjcPJinýmmomýmnifficmprojcjích lcrilickéhodroc:cnl.
Cblrt.árna m ohW!ujc více rcl li~K: dčl ~ kvality. Pfi OlllC'lmém výstavním pra;IOru a ~e pic;'cnlOVat alcspoll
Jcjin ~ jsoo výlM'Tlllé soubay maleb a p!Niky (e;lcé a lrochu occlcné jc<hlOllcy nebylo mo1.né raj~til stcjnoml'.rné
s~é gotiky (StrdhcYsld madooa z doby phxl r. 1350, 1astoupcní všech umčk6 i thů, podílcjK:K:h se na fondu
sv. Bartm 'Cl. Strahovská 7. doby pňxl r. 1420, &nrt P. Maric obrazárny. Diro. byl prt(o lcl;dcn na díla 'iJ. dosud tánčl
salcbwského !Mtta 1. konec 15. SWlctJ, Strahovský olta od remálná (J. C. LOlh) rero nqň;11.q>ná. díla, jejichž kvality
Mistra 14oir81ckéro oltál'c, čtyfi desky z rorehanéllO oltáře od odhalila až rcstain::c, provcxblá pro Cicly výstavy již po
Mistra ~llcého NavšUvcnl, Doksansld archa. Judit.a z dílny L navráaní klá§lcru (J. J. Hcňlg), a na dt1a. rnajK:l V1.lah k
Cranochast), nxlolf!n'>kéro mallř..1vf (B. Sinngcr,J. Hcintz., O. dochootímu pra;IIcdí lcW:tcraadltjinám obra7.árny (A. Maddc,
oo ~ van Ravcstcyn), (e;lcého a stTcdlcvropského baro- J. ~). Z vystavených ~va&:sáli oomi 031 jich byla tánB
kniho malf1sM (J. J. Hering, A. Stevens zr,
Steinfelru, K. Škré!a, J. J. Heinsch, M. Halbax,
P. Brandl. V. V. Reiner) a rokc*ovéhomaliJsM
(N. Grmd, F. K. P'allco, A. Kern, MJ. Sdunidl
A. Maulbcrtsch). Jednotlivými výmamnýnů
obrazy ~OU 7.a.Sloupcny i ho1and.5ká. ~ a
~malba 17. a 18. slolell (G. Dou. A. van
Dyck--Obůl, J. C. Lolh. S. RX.ci, P. Ba!Oru).
Hodoolný d:mový ford exislOVal v klášlelejiž
na konci 18. stolctl. kdy také dOOlo k zakOtqin!
wboc nejproslulejšiho t.1tponátu Sltahovské (
~y · RM.encové s~ od Ahechla I ..l'l
,. WI\/
OOrera- ~ V~Mayerem(odr. 1934

.,;.· .

,..„

-j·;

v NárOOú galerii~ K nejmdlllnějšíru 101IDa- ~ •~rtr-chu obraWny však <kx:há11 po ~ opala ·
Jerooýma Zeidlera (1834 • 1870), kdy byla
získána lada výmamn5'cfi ~ a kdy byl také
poiizen lřslrociy ctnný lcalalog obral,ámy.
v pim polovilě 20. ~byla strahovskými
sbírkami obeslána lada vý'Znamných výstav
gotického a .h1roknilo llTičnl (např. Madona
1935, Praf.ské baroko 1938). v roce 1931 vyšla
repreuntativnl, bohužel však velice výběrová publikace polovila vystavena ve stálých pruských i m~ch
''Strah<mká obra7.áma" z pera pfedníOO českého lmtorika um- e.xporicíchNárodnigalere,zbývaj~ldílasermiázclavdepa>.iláli
ční A. Matějčka.
téf.e instituce nebo v dcpozilMfdl památkových 6staW na
Vr. 19j) docházj k 101.dw~ sblrck,jeJichž rejhodnolnější stábúch Wncích. Vmikl soubonměleciých dčJ. který nejen fu
~ti pfev7.ala Nánxkú galerie, Uměleckopn'lmyslové muzrum má svou lt'giku z hlcdislca llTI&ioMtaickéro, ale který také
a Pruná1ni1c národního p~vl v Praze, OSlalní obrazy a po dlouhé dOOě movu poskytuje piedslavu o fonru slrah<mké
sblrkové předměty se dostaly do správy regionálních sbúky. Tuba ještě dodal, fu instalace~ neome2Ujc m pao;ivní
pamálkov)'Ch ústavů. V letech 1973 a 1974 byla n&de,jší rekonc;trukci někre~í podoby obraz.imy, a1e fu ji <tik poc:lic,iml
existence Strahovské obra1.árny připomenuta výstavami strah>vských prelllOll>lr.ll bylo rnofué rozšířit o několik vyni''StrahoYská ob!31.áma I a II" v kootcle sv. Rocha na Strahově, kajících $)jčelc (Mmia a sedícl Biil Otec z lcoolcla sv. Jakuba
ktaé byly význ;rnným (Xlkl.L<nn o 7111apoVání sttahovskýdi v Jihlavě).
obrazových sbírel Po rcx:e 1989 byl food otxazámy opětovně SlraOOvská obraL1ma sama je ~ mdlUlnéOO soulxlru
scekn v prootOra:h Sltah>vskéln kl2toa
umělcclcých sbírek Strahovského klášk?ra, 7.ahtrujícídl kromě
Nová instalace Strahovské obrazárny se bude ~ ve ní ještě veA:ou kolelcd grally a užil8lo uměn1 To bude na
spx:iálně upravcn!m OOmín llllbitu raj.5kého dvora~ chyslare expozici l'O'lliž 1.as1rupCno rq:rezcntalivní ~
Autorsky ji Jiipravili 1\1313 Kyzoorová a Pavel Kalila, kllií také ran,jehož~ provedla ll>lte Urešová 17.debyla kdopWnl
~ocovali katalog. Výtvarně prostorové Tclenl, podmíněné soo1ioru ~ využit.a inom1 7..ipújček, jmerovitě kaOCb1 w 14.
charaklL'n'm lmtoridého ~(odkryté romár&é 7.divo). století, pochá:ztjK:K:h lémB jistě z ~ ~11 v Mido ri}cl není mobt jakkoli slaYebiě7.a.Sáhnout,jedncrn J~a kvsku. Návštčmm ~tak 035kytnemomostsledovalprom'!'ny
Dvorského. Jeho 7knčrem bylo ~ souzvuku instalace vi:ruálnl percepce a tvarwání sbiečnč od gotiky k rornan!Snu,
sarchilekturou. aobrazy,již dávno vytdenéresvého pův<Xlního jak mí podtitul pňpravovn expozice.

Jiří T.

Kotalík: Uměleckohistorická společnost a památková peče

ProlDfu na OO!Vfutý dopis adresovaný námčstku primálora hl. m.
Prahy a miniWu kultury CR ze dne 24.3.(viz Bulletin UHS č. 1/
93. s. 7) rebylo ~oo reagováno, projednal výOOr tuto zálcžitool
na sv)\:11~K:hdne23.4. a 8.5., zcjmála v souvishlli se
jmenováním Pamá!kové rady při Pra1.skán <.tst.avu parnálkové
p&c bez 1.ástupců UHS. Výsledkem jcdnál! byl dopis odeslaný
dne 115.1993 krukám pvnb> námMa JJŮ!lálora RNDr Jiřího
f.xncra toOO!o 1.nfuí: VPraze dne 11.5.19)3
Vá7roý pane náměstku, výbor Uměleckohistorické spokinooti

v (e;k)cli zemích na sv)th umláních ve <h'd1 23.4. a 85. s
politováním konstatoval, fo v návrhu nově konstituované
Pamálkové rady při POPP Mná UHS svoje 1~ Jako
vrcholnýO!gánSpolcčnoslisamujíclarcprczmrujldo<IJomllcy,

jejichž činrosl ~ lx:2pm;thxlně dá)\á kultumilo dčdictv~
povarujerne lO(o OjXX!lCllUU 1.3 wážcjícl Tento ~~ ná<i
phivapljetímspí§::. fu vdq>isez24.J. jsme V~ nabízclisv~i
pomocaspolupraci(odpovčdnatutonabldcujsmcdocrclního

dne nOOoslali) a m~ UHS dr.Muchka IClcfoniclcy v

lmta pllfi v lcmlo ~ JX>dlc J. Royt.a treJj rtjslalšl na
mcmím kalichu u ntt;. 'lmm pooká:Tal na ~ provccbt
cilxri11n, klClt včrovdl oo KkNcmo.tugu v rtn: 1676 Bcmanl
I~ t. Martinic. l)'.!Eí 1ávčry však ~í pOOro!Jlý
skfový ala:lmlq:O:ý JJŮ!kum. UvOOvllilo <ba'll1 Valkollla
1. Adlau z ruku 16<ll (č. kal. 27) l4'07.anil na 1dn7mí olliní
miy UW.11t'3léro, jdož Jiaiktou byla rqxxti)hi sb.ůná
pozrnč gotill plll'ilika, p<l'.&ji 1rilá. vná<ibWm ~
fu.cní m6ta a mila;blé rfu1:t na úterní g::vO'G'~od ~y
~ 1<1S1aVil ntj<Jívcu výsla't1>y hi'>klrimja:h kalddýdl svatyň a
l4J0700l na lcoli:ci grafdých Jiaildl, klaé g: staly lihtčnýnů
VlCf'j pro tylo SValyrč ~ o:sty 00 ~ zanč (j 00
Loáy 1.ag: daly svatým chýšín ala'r1>him reib)4ný nid.cr6ký
a mg~aficlcý ~L (I l!JO zililoslje však lfdla imizovat
krilicky. Tit napf. pcmčnt p<OOOlý ~ Bcmwdiia Arni:a .
Trattato dclli Piar1c ct Imrnagn oo Sékli &tifri di Tcna
f'krcrric 1620 · tBmč resloofil jako JiOOklha pro Jaru Božích
lrdJíl vCtrlltdl- Slaný 1665, H<>OOvský'f5n 1(05,Pmi. Pcffin
I m, klaé v)bmJ dreJ spokiné ro7.díly Amioova1lak1tilu;pom.
V. ffi>yl).Uslát9cé kmy ocmil Ctsilí stavchiia(Bcmlrd lgná;
z Ma1iůc) okomplexníremí, rrllá vesmán mí~

sm.

pouzc~casa.aleaidů~ělq.~rftjire$'ilá
rysoch JWJÚlllU Je~ V ílalskán ladu {km Z

V hiavnk1l

~ BOOrrlla z Dama). Pdall bID o <dl k rnrilským
prunín mlstím. má jQý irinát ~ý kCllYM v Há.jku.
kdeini zobazena rnariár6ká pa.mí mm z celé Eviq>y (!lák'..
frax:r. ~OA k~ naif. m Sv3é Hde nale2mne v
amOla:h ajntna m61a D..l2lmli Vedle P. MR &u1rdi a
pol.&ji u::tívare P. Marie tumité (l\ialy uSlnb>) se 1JTIÍlil

Jan Royt o~rolniů(prulnírrO>sv.JMnvBldni:::i:h~
Pr.!h!) snesl ve svém JÍÍllMll Cb;ri "&lit
J~ Boítyz Martini:" veS!aR!m falu hSoiiým ~
klcJými ~ a OOplnil n'!klere sta§ JJá:t. thOO:ni bh
JÍ1Xll1llČI hGroi Martindého olta'e (vznikl v am IOOIAkloý
sep'.lvcxkira:lm.el v~sv. Via vPrazea vctliipilc7.ft
19. vliu byl odve1.aJ do fr.rl~81o kCJIYCDnho ka;tda
~Trojice ve Slaném. Nat:> se Wroval bOOWn ola'nín
p1á1Ji1rn. ~ vydxa1.aú Martinicovy srrrti (21. 1I. 1649) a
~dánu rnaitinickánu Memento mcri na~ Slr3lě.
Tato čásl oMle byla "aktualiz.cwám" podle <mtf ~
rodiny, kkií OO<tt.eli lád zla!dlo roma (m kataru ffi řády Jaroslav Boňta +1649, Jiří Adam +1651, Bmad I~ +168.S).
íl'tpěvek Jlího Dvorskélx>je2álovl'ň výzYou kda!íoopiů:IXunu
OOrOOtích &I s &Mobgdou lfml1ikou, v batiu rrsníni
oolbcroo. Progiam koktvia uz.avřel v1 ~ (NG Pr.ila) Jň
spěvlcem fumámky kžálrové skladiěčtsk)'dt bdní:h olnzá.
rm. Jeh> 'láv'f:ryseqiiralyo findomýarchiVll JIÍllkllll ilvcnlále
llllělecké sbúky lilOOliiiclcých li<ikup1 v paowl3ll s itYenláli
slavatoYstých lcolťiá, čtnlín!ikých WXlll1 a~!i>íek Kaia
~Ka5telkana v Okrnoo:i a Kran8i1.i Víl VNs se
Jií DYootý

cro

~ 7.3Jýval jcxh.W'5nů lf:malKXými OOOOy (~

ránčfy, ~. aiti:~" bCevní výpy, ~ k:Mxkt mialika
ald} Na záJclaó! tak k> proveó:'Jlé analýzy je 1ňjJr, že skladby
~li V)tmých OOra:zá"en ~ pcx1s1atrij§ IO'/Jlily. TcmatX:li
sllUkllra b~'Ch sbírek IDliž zjevně podl&ala slejlým
výYojoYý1n áooi~ jako gaJere světiké
Jalcjeztoloo ~iho výčnI )llllné. sphl>~~

mwn..

historikJ) svťj cíl. tzn ffi\7ápll si ~lnové pror4y oOOrd:nín

im'W na~~ oo Prahy. KolOOŘJn mJYCň ~
uz.avřeb ~vu ve slán9:crn muzeu Na závěr dali pchl;4clé
~ pOOlěl, aby~ cMblá roqirava o baroku~ v
OOhleóié<ki>ě vjiron kraji av5í. žečlerové UHS ~~takjako
~Slamo.op'!{ kjejímuumánu piM111 ZcSl'ikállpíµa~
rre stxm'k. klelý je moblé ~ ra ~ ~ Chi
Kladlo. odcflcl1í kultll)' a Jlll1l. péče. PSC !7200(k:l m1113357
~. Jana Hld<71á). 'lli!.«:ň je 7.de moblé i.mt k3alog výstavy
Umčníbarokaa 19. stol naZloniclcu(cma 25 Kl+~
Vladinír ffibyl

léto včci jcáia1 s ardi.l'iri:lcm V'fbx UHS je pfcsvčdlXnJ.c k kové ~ v Praze. Tato komise. jejíž čkny by byli 1á<;tupci
fcšcni aktuálních problérmí ~<lllČ<NIČ p<lllálkové pččc v Praze by jmenovaní vn:oohl)mi včda::kými, kulturními aspol~ými
velmi po-1.itivnč pfispčlo 1Iízcní llCi'.ávfilé a repre1cntativní in~tiUJcani. by garml11ala 1ájmy široké odborné a kulturní
Asociace resta1rálon'l za spolupráce Národnl galerie v Pra1.c komise Jii výl:omtm 01gánu tj. ooboru punátkové pččc MÚči vclcjnosti a kvalifikovanou opoocnturu IO'lhoOOuil výkonn)th
plipravila velmi 1.dafilou konícrcnci restaurátoru a historiku pfínopřiMagistr.11nímúfadu. T3IOkomiseseitaVcná1.c1.ástujx::ů orgáru památkové pččc pfi phtm respektování jejich 7.ákonn)th
umční. V úvodním dnu se přcdn2cjícl 1.abývali obecnějšími jmenovaných jednotlivými kulturními, vědeckými a prdvomcx:í. V'fbx UHS o problcma!i:c památkcwé p.'te nčko

lczinárodní symposium "Historické \')Wamé technik"\1
umenl stfcdnl Evropy a česká mtaurátorská škola '
. 6. • II. 6. 1993

otázkami rcstair-ování. V. Fromlová plípomnčla a>obn~t spolcčcrokými institoo:rni by llll01nila <dxxné vcfcjnosti lil:ratjcdnal asvojev~mcpok~cníspolus nMhyna~
B. Slánského a L. Kesner 1.dlMaznil opomíjený význam kvalifikovanou oponenturu ro1hodnulí výkonných orgánů a nabídkou ke ~i již ~val v dop$xh miůstr<Wi
historika umční Vojtěcha Volavky a jeho v1.tah k restauro- palllAfkové pččc při plnán ~tování jejich 1.ák(llllýdl IJ11· kullilr)' CSR alláltislku primátOOI hl. m. Prahy ()le 1A.l l 9'l.3.
vání a znalcctvl maHTstvl a sochařstv i. K. Strctti shrnul vomoci. Prúa1.c l,..cllllálkl11á komise 711'1.má pfi PúPP svým Sphiní výše fonnull11aných iW.adavkú povafuje v'Jbx UHS
výuku restaurování na AVU, zmínil vybaveni laboratorc a Statulan i sloWúm tcRO 7~ systémový ~ck neřeší, u 1ál:ladní přcqlol:IOO JXYlitivnho olxatu v ~ o ~
spol~i rcstair-átorů s pfírodovědcckou fakullou. Upo- žMánc opal:ovait a din1Jlč wychblé ~ takové kulturní dědidv~ u jehož 7..adlom jsme~ Za výboc
zornil na vazbu hi.~orikll wnční a restaurátoru a šífcji se komise 7a ~i 1~1.lqX:C Umčkxiohi'iDi:l:é spolcOmi v UHS iroí.dr.Pdr Wittlich, ji1xlscda.
rozhovolil o problcrnali:e retuší v souvislosti s ciUivým čcsk~h 1.cmích.
Dalšl ~ vcltjnooti na tána pččc o prmtcé péfNll:y svolala
výtvarným ™3hcm do wnělcckého díla. Ch. Rhynescznámil Dne 27.4. bylododomu Ukarncnnéhozvoousvolároz iliciativy rada Olx:e arclů!LiUi ()le 27.5.1993 do kkbl Mánes pod názposluchače se širokou možnosti soukromého a státniho ústavu dčjin umčni Aklklcmie val CR ve ~ ~ Stfu. vem: ,,Praha - pllllAtkovA póre - ardútdái." S Ovodnáni
vzdělání rcstaurátorů-konurvátorů v USA od bal:aláře, docvroJEl:ou univcaitou a Galerií N. m. Pr.ily dSmú sctkáú llfi\l>MY V}'Slol4>ili Mrwav Bare (Pmsk! ~ rewmagistra 11 k titulu PhD. Studenti procbá7.tjí výukou umě hi'llOril:il llllČnÍ, architektil, p<rnálkaů a dalších O<l>orně vcw.:e~ Mo.Pni H01)113 (Organiza:lú uspofMánl památkové
ní, vědccl:ých technologii a hwnanilními vědami. Jednotlivé 7AÍltcrcrovanýdl ~ na léma ,,Kcnlikt památkáň'I pččc) a Ivo Hlobil (SOlta.W ~a a jcjl JX:IS!Xilivy~ S
programy vypisuji nejen školy, ale i Nzné nadace. M. Pavala wbo krúe systánu památkové péče ? Pnma hlstorickA a aktuábú iúormací o současné si~i. kdy se movu vážně
se zabýval legislativou památkové péče a upozornil na Praha 21.stoldi" Jednání moderoval Petr KralochvD, program uvaruje o ~áú novely stávajaho 7.ákooa o p;mátkcwé
vytvolenf Restaurátorské komocy, která by byla opávněna byl rozčleněn do lfi IOOlal.ickýdl N<iil uvedených vMy vstup- ~ (což bylo ve fimW rnzi ~v pled Ihnů léty mkooec
vydávat licence restaurátorům. M. Koller slunul historii níni re!trlly Kláry Ber&vské(tmrůmls~ ResisiavaSváchy OOnílnulo S tím, f.e rule V}llr3COV3l zákoo JXNý, klaý je D)11Í
restaurování ve Vídni, připomněl osobnost prof. K. M. (:wdůlektln) a Ivo Hlobila (legislaliva, ~ stnttura~ po dokateru povawvan 7.3 repů:hldný, m by se kd<ioliv
Swobody a tím i těsné vazby Prahy a Vídně. Zamělil se na JeOiotlivé Jiíspěvky včdrě vybrlllýdl OOhmkh vsllpi budoo o jeOO ,.průfud'' vládou či ~ pokusil). Booflivá
objasnění problematiky používáni wnělého kamene ujména publikcwányvčasopiscUměni~tdloloseíkánf dcbala reagovala zejména na odpověď náměstka primátora
ve stJedov~.ku a postup prací objasnil na úkladě traktálil C. po<krhla MJČekáVri počelná úaN i bohatá di<iule reagujii na dr.Fm.n na pof.adavek Obce ardůlek1il po zfíztnl nezávislé
CeminroaB. Celliního. v další~tisevěnoval polychromii jednotlivé~ re!criy i olnzjící se s lán!!ly a~ korni';e pfi uisturirdstvu hl. m. Pr.ihy,ve kloé sire k<n'italuje.
soch v období ~ného slohu (přelom 14. a 15. stoletJ), kdy naagány~&lné7.aso0Casllýstav~ovépéčenaúzemí t.e 1egi';1ativně 10 nenl nWi. Petr Kraochvll ~ ~l s
byla pout,ita často bílá barva na pláš( P. Marie ve smyslu hl. mPr.my. O!jí~ svMS fdkt,t.ejmálÍ pd>íhalo bez iniciativním návth:m vytvoiít b.ío nestr.mou a llC1.ávi'llou
Brigillina viděni P. Marie jako nevěsty Krista. Zajímavý byl plr.Meníbe:lmálašest hodin. NejoOOáhltj§ di';kusesesoo;tiedila komisi zmta. tj. jmenovánín rqire2f.lllanbl preslW»ch imtillx:I
postl'ch. že řada soch pllvodně polychromovaná nebyla a kolem tTetro lématického bloku; jnénem UHS uk: vystoupil i a spolkd, kleií by reprezentovali odlxlmoo vd'tjut. Pfitcmnl
došlo k nf až postupem času. Následoval blok reíerát6 Jň T.~ík. který apeloval na~aklivítu a~ý svým~ lfnlO nMh jedrozna.lli pcqxiili .Pfi k<l!Nivěnovll!ý lechnice a restaurováni desek Mistra Theodorika tlak kullumí v~ti smbem ke všem. ktclí za ochovmí toováú k~ se, jak bylo ománero, počlá se ~
(Z. Grohmanová, H. Kohlová, R. Hamsiková, M Hamslk, ku1tlmh:> cJ..'!ádvl Jitdevším ~ídaj~ l7JL ~ UHS. Vpoobhlín ~vku na téma ,,Modcní aidilektln v
D. Pechová) a dva pfíspěvkyvážld se k návrhovým kresbám slfmí správy, ~vy ajednotlivým
Účaslnk:i ~ his!Orickém prostředť' opakoval Rootislav SWcha nčklerésvoje
v kapli sv. KJíže na Karlštejně (J. Thšl.11c, H. Hlav~ová a 7.ávěrem shodli na poll'ebnooti a význml laklo koocipovaných kritické výhrady na ~ nmýdl ~)dl fundaD. Stulík~ Na 7.ávěr druhého dopoledne přednesla H. Hla- ~i v budou:oosti a vyzvali všedny pfilOOlné, aby jnénem mentali5111. ~již vdomě Uk.amemib:> zvoou. Po lfech
váčková referát o stJedovělých deskových obrazoch, které mtillri. kleté reprel.CJllUjl, poc\xiili 7.ávay jednmí potidujii hodinách bylo jeOOánf ul:a:iero s lín, že prd>l6lůn soOC2lné
je tleba chápat jako trojrozměrný objekt na rozdíl od ll}thlené Jfu11oWí ZJkooa o pilllált.ovt péči vládě a 2římú archilekt!ry v kormlll hislDricXého pm;lfedl rule vloovD>
pozdějšího od pozdní renesance chápaného iluzivního cha- rez.ávic;lé a~ kcmise Jii výlamn agán pamál- pfru z.asedání.
rakteru úvěsného olx'azu. Ve středu a ve čtvrtek prob!haly kové péče v Pr.17.e. v tanlO smyslu zfoonukml výboc UHS Na Woot i'edilcleSt.álniho Ostavu pmiálkové péče pov8il výboc
referáty ve dvou sckclch. A. Novák upowmil na stJedov&ý ná<;Jedující stan<Wisko: V Praze dne 1/.5.191)3
svého člena Jiřího ~ 'M!f ~ UHS v nově
spis Vitela o Optice a o jeho vlivu na kompozici maleb 13. Na svém 7.3SCdánl ()le 8.5.1993 projeOlal v}1loc UHS iúonna:i koo;titmvané vědecké ra& SÚPP.
a 14. století. J. Kosinka slunul restaurátorské postupy pli o diWsním shromáždční svolarem z iůcialivy úDU AV čR Na svém prvnhn zased:ftf se~ Tl.5. scl1.a rově jnewr.llá
ptáci na sbÍICe antických soch A. Lodovisiho u 17. stoleti dne 27.4.19')3 do domu U klmemélJo ZVOOU V Praze pod Pamálková rada Pr1lsl:éh:l ~tavu paMlkOYé péče (Mrwav
M. Selsjordová seznámila posluchače se zajímavým názvem " Kooflikty pamáliil nebo l:ii7.e s~u pimálkové Baile, Jaroslav Fanta. M~ Horyna. Pavdlett, JlíT.Kota!i,
restaurátorským postupem a rekonstrukci barevnosti na stře péče?" V dLcltl obocn8io komtn5u IOMo repezentativním Aleš Lang, Dolx'oslav Li>al, Jií Linha, Pelr Mmký, Helena
dověké dřevblé Madoně z Dyslu, kde byl použitý červený slromM.děnfplněpoqiorujejeOOúv&yapoMije: UUrychlené Mesická. Pavel Pirkl. Jan Sedlák, Petr S~el). Na programu bylo
pigment na bohatě 7.dobeném plášti P. Marie. Český re- pi'edlo1.ení návrhu Zákona o pamálkové péči vládě a parlamentu, ~varillllholeluFourStasons~;v§;.chiy
staurátor J. Horký představil restaurováni gotických soch v vl:etně vyreJm ~ dalšm olá2ek slín SJtjeit)ch 117řai!1ú pledloWlé návthy byly kOl!\Q jeOJoma'Dě <Xkninuty.
okolí švýcarského Fribourgu a imínil sochaře Hanse llC1.ávisléa~kcmisepfivýlamn0fgfnipamál·
RaudnilWa (z Roudnice). M. Frinta referoval o plenosu
Ivan Muchka: Textové editory dnes a zítra 1
jcdnoUivých technik mezi malílstvírn, sochaístvírn, zlatTato Ovaha je riskaOOúm poku<mi spojit v jeaml recenzi ne vždy tisknoo IO, co bychcm si pláli. většiia uživatelil nese
nictvímaomamentyv kůži. Vpfehleduzmínildílabyzantská,
software pro 7.pr.1oování a ~vu texll'I s IJátým Ovodem oo neltbě a bývajl rozladčni skulečnoolí, že spx:iálnf klávesa u
italská, španělská, německá a dvorský okruh Karla IV. Z
problemtiky pro případné začátetniky a za t1etí volným nčklefých !XlČÍt.ačů s pcrikud záhamým <mllmín PRT sex
Všelečková hovolila o plastických aplíkacéh v nástěnné
731l}fuúm. jak ~ asi sitnoce rule vyvíjet. TextOYým progia- (prirt sm:m), kt.ezérnu by česky odpoYídalo ~ llt'Wslujk:i
malbě I2. a 13. století v Rakousku, Anglii a Nčmecku. H.
rmn Zltíná pro většg,u uživaldl p<títafů scmanovánf ~ s „TSK OBR" (m olnzovku) reú jedilým a pa;tačuji:ín
Howardová slunula výsledky restaurátorského výzlcwnu
počílači jako takovými, žel bOOu lim i pro mnohé veškeré ovladačem pro to, aby se text z obrazovky phn':sl na papír.
nástěnných maleb v kapli P. Marie v katedrále v Canterbury,
se:znamovánf koočí. Kdybychom měli ~atsystematicl:y, Pfitom se:známení s operačním systérmn byná<; pfivedlonapl.
kde zejména použití hvězd na pilvodně červeném pozadl je
pak bychom ~ánf s počitňJn měli ~it spíše proz- kpodqleru íunkceamru.„~" -ledybliajkilosv&'blého
blízké Karlštejnu. H. Blochová odlišila tenni.nologii a
kotmáválín jel-o ~ ~ o klerán pne zcela znaménka na dJra:l.ovce <iíve, rež s oín 7.linane i.apolil v
technologii pastiglil a aplikací v deskové malbě. Ve druhé
rclootatečně hovolili v minulém čísle. Vělftna lidí IO však IÚ1Jlých textových editorech. Právě tak mal<& vytváfenl,
sekci byly pfedncseny referáty o technologii knižní malby
pokládá7.3ncpňWpodštalnéaspoléhásenalo,žesevjejichokoli kopírování a tna73lí adresářů a SOŮlOCŮ a zjišlěnl takových
(A. Waltert. E. Hcrmcns). M. Peck referovala o databázi
vždy najde rčlcdo, koo si JX>radí sni:mými hláblírni a výzvami, praktickýdlvOCí,jal:ojedalunjejichvznilru,ilO'lSdtvkilobajtedJ
pramen~ wnělcckých Lechnologií. V. Nejedlý a L. Jirásko
kletými ná<; obrazovka a rcprodulor počbče mi často i nedll.č indikující. kolem panili počítače zabíraj~ by !lán Jii osvojeni
upozomilinatcchnologickéreceplyvpramenechatraktátech.
7.á.mJje. Tepiva když takcwý uživalcl ~ nBcolik texbi. prt:e edílOry Jllla velmi mod.
Ve čtvrtek referoval W. Loš a J. M. Kois o technice
lllČWse 7.ajímal o 10, l:am se vlmě v tom !XlČÍta5 zJra:zjí ajak Začněme všakjižsvysvětbúm tmkce texlOV&o cditlxu. Běžli
Grudziadiského oltáře a jeho vitahu k technire Mistra
by eventuálně bylo možré je mow vyvolá, pqi. okopírovat na tak bývá nazýván program. k1erý nám llllOfuí r.apsal. na olxatřeboňského oltáře a k dalším dílům r.'!meckého, slezského
pružrou disketu a pod. Tal:é„vzpirnáneúvi'llo&",autonomn05l zovce souvislý text a la'llO ·text potom ,,editoval". PoožMme
1m1~»:tm-c~ww.s~m.~11 U1NNt~~fj~ ~ ~~ ~wi~i1~1~1~~~~~11 přídavných 1.a1í7..cnLjal:ými jsou např. počí~vé li';kámy, kleté přitom pouze klávesM::i p&ít.OCe, nebo narejvýš ještě !ZV.

•em.

polol()Voc.i 1a1í·1cní (myš, tra:lc-ball). klcrá po tlbrcl'/.OVCC pd1ybuje IJ(417.oválkcm (šipcou) ~icky nmnu pohybu ruky s
límlo 1afř/roím do všech sir.ln. Myš má mf:Wl tt1 tlačiů:o rdlo
ti.tika. kkrl nám urnomí upo'l.om~ OOjckt na obrcl'l.ovcc, na
kletý pne ukktali, 'c s ním chcanc kommikoval • ve včt~inč
pfípadů ixl(vrrojcrnc, co nám sám nahkklc klc(Jlulím na slůvko
„OK" pfclo?cre v nčklcrých systémcdl do ~Y jako „hldiž''.
l>'d~f funkci myši je 11.V. láhnuU · ~~c myši ,.najOOcmc" na
OCJak~ slovo, fá<lu rdlo odslavoc, <irit.ci( a pod. pak pfí
sll<ialán ti.tílku mW.cmc uchlpmým objchm odjet m jiné
místo textu a lan je .~tít" (drop). Funkce „drag :m drop"
pal1í k hlavním in<wédm ~I ~ tcxloVých ooitoců,
proto?.c zrychlují pfcsouvánl ~ text na ji~ místoTo co
popisuji plalí pro umalclcpočílĚÍ lfkly IBM, pokud poo1.ívají
Wlldows. Uživalclé systánu Apple mohou navlc pláahoYat
rqiohodlné rdlo ncpovcdcné oijťity, respektive doklrncnly
doodpadkCNdlokOOe(~~ Vysvl!tlcnlllifldcf
polohovdio 7,3ffzmJ . namffit (poinlilg). ~ kv\1i

aktiv<ri IOOo, n:t pne ukktali (clicking,) a W10Cll (drd~ing,)
pal1í v ~ti a bule pal1t i v budoocnu k záklachlím
ov~ tíkolúm a proto rwhodnč ncnl na §codu si pcki s
myší vysvčllil p)100 ~.dy. Pro zv~( vel~ s~y
m~anc dodatr, 'c kkpnl.tl (clici) mťl'J.c mít nčkdy i pOOJbu
dvojího klepnutí l)dlle 1a sdJoo (doobJc.clici) a 'c některé
~Y umomujl i troj- a vkrlck;louU. čimž ovm myši
pr<iá/aly,,mcdvix!r'službu.proto?c1.jcdnodoch&ouka'l.oválka
se stala jakási kulometná spo~(. pfipomlnající joysticky
vojn;kých pilolů. Stejně ncpcr.;ix:Jctivni je i vybavování myši
vice Uciitky, které pili rúmé furtcc . pak se nám mwc lehko
stal, k rcvímc 1.da ~ ma&nru vlc~. na ~ vpravo či
dokoo:c nějakoo kombinaci. N~ lomU jiná inova::c. t~
po11ybpomocikulay.(tr.dball) klťrijcnapcvnozalulována

v lčsre blízlca;ti klávcsnicc. ll: pravdčpodol:Xlě ~íří, prot&c
pcki nydWje a u počílačů kácgaic nolcboci by bylo jinak
nulné imil myš~ zvl2t
(dokatení inlě)

+Z NABÍDKY SPECIALIZOVANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁ~Í +
+ ARS VIVA
s Koulova 1, Praha ·5, v 311 90 04 <l>info:311 07 58, 342 83 52 Klub přátel
výtv. umění, v 20 47 98 ~Severní Aecko, 19.- 26.6., 8.520. <G>Raná renesance v
severní a střední ltálii,11.- 22.8., 8.750.-<G>Francouzské katedrály, 14.- 20.8. , 5.190.~Severní Aecko, 23.8.- 2.9., 10.290.- ~Londýn (výstava C.Pissara) ,31 .8.- 6.9.,
6.400.- ÝAntická a normanská Sicilie, 21.9.- 3.10„ 10.400.- ~Dánsko (retrospektiva
C.Moneta), 12.- 17.10„ 5.500.- ~Paříž (výstava Nabis), 27.-31 .10., 3.450.- ~Berlín
(retrospektiva G.Grosz?), 26.- 28.1 1„ 1.350.+ ARS AURO PRIOR
s AF Service René Christen, Beimlerova 9/936, Praha 10 <l>info:78 63 425, 79 33
448 ÝBurgundsko - umění středověku, 25.- 29.8., 4.350.- ~H ildeshei m C'1st~va:
Biskup Bernward a středověké uměnQ a Dessau, 18.9„ 760.- <G>~ím mezi antikou a
barokem, 28.9.- 3.10., 7.200.+ TRAMP TOURIST
s Na Smetance 16, 120 00, Praha 2 <l>info: 235 35 21, fax 236 06 59
ÝTurecko / lstambul, Efes, Pergamon, Milét,Troja ad. 23.7.- 8.8., 7.490.~No rmandie, Bretaň, zámky na Loiře, 13.- 19.9„ 4.780.- <G>ltálie - Lombardie, 27.10.31 .10., 3.460.- o;.Sicilie, 14.9.- 26.9., 6.270.- <+Tunis, 30.9.-16.10., 10.960.-

PROGRAM Ví'SfAV· Doplňky i Bulletinu UHS J.193
DOUDLEBY I úmek
VII· Vlil, Jiří Oves a Mojmlr Precllk (Orlická galerie)
ka1.dou neděli vstup zdarma
OPA VA I Slezské zemské muzeum
do 31. 8. Motiv sv. Jana Nepomuckého ve slezském umčnl
PRAHA I Památník národnillo plsemnictvl
Zimnl refektář
27. 5. • 15. 8. André Breton a skupina českých surrealistt\
19. &. . 19. 9. Milan Kodejš rcstatritorské ~áce k (i().
narozeninám autora
30. 9. . 21. li. Ilustrační dílo Evy Bednářové
9.ll • 27. 3. 1994Cesk.álitenllnv1ctech 193& • 1945
Letní refektář
18. Io.. 9. I I.Knižní produkce Bádensko·Wirtembesska
l ll • 13. 12 Mý dětský wopis 1850 • 1990
PRAHA I Pražský hrad ·Belveder
22 6. • 22 8 Magdalena Jetelová
16. 9. • 28. I I.Christian Boltanski
9. 12.• 16. 2. 1994 Václav Stratil
Míčovna 7. IO .• 31. IO.Současné japonské umčnl
Rudolfovy konlmy 23.9.- 10. l.Cveto Munari
RYCHNOV NAD KNt1..NOU I Orlická galerie
stálá expozice v zámku a v Hladíkově slni
5. 6.- I. 8. Václav Kudera plastiky
5. 6.• I. 8. Přín'lstky 1993 (Jan Trampota)
7. 8. • 3. IO.Svět ll"betského budh"mu
6. 10.. 31. IO. Richard Pešek Pocta Americe(Kolumbovský
cyklus)
7. &.• 31. IO. Nostalgje ·.český filmový plakát (i(). a 70. lel
lJUERS~ HRADlSTE I Slovácké muzeum
29. 4. • Jaroslav Válek, Kovaná plastika
UHERS~ HRADištt I Galerie Slováckého muzea
29. 4. • Mi lan Kočiš, Obrazy
29. 4.• Sklcnčná pla5tika
CESKE BUDRJOVICE I Jihočeské muzeum (MUZCIJll
skla Pasov 7.cmské muzeum Lince)
6. 6.• 31. io. Jihočeské sklářství 14.- 20. stolell
V'Ýll~R ZE ZAHRANICNlCH VfSfAV
Antwerpen: KatOOrála AnlvupsJrireldbly 15.a 16.stclttf(oo
3.10)
Bcrlin: Brtld:e Muscun -. Carl Schmidl RoaJujJ (do 18.7)

„

Na1iooa1gabie

„ Meistowukt des 19.Jhr. (oo 129) Neue

Na1iooa1v.a1eri „

Malířstvf klarickt modemy z Beytkrovy
sblrlcy (<ki 18.7)
Bom: Kunst und A~ Alext.wúr Caldu (do
30.9)
Hamburg: K~ Pia:wo-Die l.eiJ nadi GuemiaJ (do
29.8)
Krems: Kunslhalle lko11U1,8ildu ůi GoldlSokrale Kun.!1 aur
Gri.edwrlandl (do IO.IO)

„

„

Loodon:NatiooalGaDery„T~amooluce ve.fr~

WS'l'A\'\',EXPOZICE
a pobalL~ého malífství. V. Fr!lmlová srovnala počlivě pfi·
prc1VCné desky olláfů vrcholné gotiky s díly J>OMil~kými,
které byly provc&:ny velmi 1W.ně bc:t. p<lWjti podkladu
plátna a klidy, co,. pro českou deskovou malbu bylo pfíz.
načoc a?.do 16. století. A. Svctková s M. Tognerem plcdncsli
referát o priv.kumu ro,.llavského obra7.u Matcrtiae s fadou
dctailú z hornického živO(a. Deska je pomčmě ojc.dinčlč dJ1o
v tčto oblasti, 11.c plcdpokládat vliv nčmocký, z~ostlcdko
vaný SpiU Objevem konference byl bezesporu plb-pčvck
restaurátorů VI. a T. Bcrgcrc1 spolu s J. Vackovou, kleli pli
priv.kumu obrazu Dvanáctiletý Jcžiš vchramu zolwJmy v
()p<>čre. n~li wnalovanou kresbu doN!ora. ktcd dokládá.
že dílo nebylo je.dnou z kopií H. Ba>chc, ale pravdčpodoblě
originálem. Polský badalel J. Aik shrool im>lemal.iku cpi·
tafn v Toruni. J. Wadum upozornil na mačky fcrncslnikll,
pfipravujíclch dcsky ~o holandské malíře. F. Makeš, český
restaurátor žijící ve Svédsku, pomocí enzymatické diagnosy
určil, že obraz pllvodně připisovaný Rembrandtovi je dJ1o
16. stolell,pfcmalov~ v I&. stolell. Vedruhésckciprobčhly
referáty o renesanční fasádě v Kadani (J. Muk) a informace
A. Novákové a M. Šumbery o stavu restaurováni relikviáře
sv. Mawa. kten byla pro mnohé pivní příležitostí semámit
se s touto prvofadou slledověkou pamálkou. Pfíspěvek
B.štveráka o fyziálnlch metodách Jriakumu slo1.cnl ůatých
bul, doprováZený vidcojxogramem. byl pro nezaw&:ené
poolochač.c pouze povrchní informaci. Mimo program vystoupila ~ofesorka bratislavské restalrilooké školy se tcvrubnou informaci o zpllsobu výuky, provú..enou videainlm·.
ky. Nové metody přednesli M. Poksillska a J. Riminski o
chromatografii výzkumu proteinových pojidel. M. Bravcrmannová·J.Kobrlová referovaly onálerustředověkých textilii
ze studně u kostela Všecll svatých na Prat3kém hradě. J.
Tiáskal hovolil o korozi cínu. Poslední dopoledne shrooli
M.Nečásková a J. Bauer piůzkum svatovítské ll107.aiky a M.
P. Foocaultová restaurovmí sklomaleb v amerických sbír·
tich. T. ~ za kolektiv restauriloro zhodnotíl stav
gotick)dl nástěnných maleb v lnOOí kapli v Bečově po
odsl1elu skály pod hradem. Vl Berger upozornil na použlvánl
čtvercové slt.ě v barokní nástěnné malbě v zámku v Náchodě.
P. Bareš a J. Toroň shrnuli problematiku restaurováni
nástěnných maleb v zámku v Troji. J. Kosinka referoval o
restaurováni raně kl'eslanských ll107.aik v kapli sv. Viktora v
kostele S. Lorenw v Miláně. Po bloku dopoledních pleCiášek
následovaly odpoledne exkwse do resta~orského ateliéru
AVU, sblrek NárOOú galerie, interiérů barokních kostelll a
do úroku v Troji. Konference byla velmi 6spěšná a lz.e
poděkovat M. Nečáskové a A. Novákovi za jtjich iniciativu
na poládání télo akce.
Zuzana Všdečková

wrlni 17(1).1BW ft imaea v Lilk/ (oo 11.7) Viaona & ARlat
Musam „ Hilfi Art and l.iJw life. 11ie Stuiio Magaz;ine and
The N1s 1890 (do31.10) Roya! Academy „ fmpresionirta a
mi.sto c.Pi.two (do 210)
Mainz: I>ie:zc6an Mtmllll „ VarllOlly jal<IJ um&cU d8b (do
ARTIS PICl'ORL\E A.\L\TO~
31.10)
Martigny: (Švýcarsko): Fondalioo Picne Gianadda Edgar F.\Topa v zrcadle praiskílto barokního ~bčratchtii
Deps,
Výstava je jedoou z al:d Rol:u bma ve střední Evrq>ě 1992 •
Milndun: AhePinakOICk „ 7Jim Rlilme des Helden.Jiistoric/rá 1993, pof.ldandlo podle dohody ministn1 kulllry léto oblm
a fJWovd malba 17. a 18.stoleJf (do 11.7) Kumthalle der
H~
DADA (do 30.10) Lenbochhaus ldtd Ulld Dvě výsb.vy proběhly loni v Rakousku, letoo se budou konat
NalW J&Xl -1850(do 3.IO) Villa Slld „ DieAvanJgarde und výstavy v Ceské republice, Slovenské rqxi>IK:e., Ma~ku.
die Ukraine (do 18.7)
Itálii, Polslcu. OlcJva!Sku a Slovi'OOL ZOCálkern čcvna byly
Miinster.Staruntmlm _. KareJVelikýakNtovslcátradice (do 1.Májcny dvl výstavy: v BOOape§i ''KfUL.OVATI<Y. Baroknl
1.6.9)
Paris: l..olMe Copiu I crtu- OdTllTTIUD po Piaiw. 3'!J lm!nl ve s11tdnl Evropě" a v Sl&sfehefváu '1É\iATA A
dil inspirovanýdt starými můtry (do 26.7) „ Le dess111 METAMORRID'. PtofáMí nánity v OOroknín llTlnl stfcdnl
/raná:tis,diefaďoeuvretkla PiuponlMorgai Library(do30.8) EV!Opy", k.ICré pOO\'ají do polovily 7Ní. PraW výstava. klťri
M~desAr1sdécoo!tifs „ ÚSIWIÚf 1925q lafMllllfacturt
de &aMlis(do 29.8) Petit Palais „ Sp/Ullkurde Russie: mi/k se koná od 13. 5. do 12 9. v J~Pražs~lr.WaklerOU
~y miůslerSIVO kulllry Ccské republiky a Nárochl
at1S ďotftvrtrie (do I& 7)
~u: Museum Modeme Kumt „ (Jeorg Grosz (do 29.&)
galerie v Pra:zc ve~ s Uireledcopůmyslov5m muzron
Roma: Galbia d'Ar1c Moderna _. MariJJ Sironi (do 30.9)
v Praze, Národním muzttm v Praze, Narooú knilovnou Ccské
Rosaiirun:Lobiluppa1 lhrkellische Jalvtaustnd (oo I.I I)
Stuttgart:St:idl&hcGalcrie_. EMU!ldtajeilbmodtly(oo 1.8) repub1 ik y, Státnán oolastním archivem v Plzni a Státnlm arem.
Slaal5gaktt -. Schw<Dische Klassizi.smur (do 8.8)
. vcm v Tfcboni. zvolila za své lána sběr.llclstv~ které náic'J
Vcrena:Dó1.ecípalác„ Lsldnt.iUimllll(do7.l l)Pala:zzoGr.m1 spolcčre s ~ k dmktcmtickým projevím barokní
„Man:tl lAidiamp (do 18.7) Giardirů di Cztelk> -. BitMált kullury. SlJOjcné unás nikoliv s pra;tl'edín panovnick81o dvora,
soultJsntJYJ vpaniN3 llllinl(do IO.IO)
.
Wicn: Ktmlhalle „ pu zubrochene Spiegel (do 25.7) ale s pťmbcnín členi ~ých rodí. v)'S(i&o lliu i
l~ButtlmN'{)liSW.~NA'tf~~I
~ _. Ovis_
IO(do'J.6-7)
7..uridt: Kunsíhaus Die NoblS (do 15.8)

„

„

„

„

„

„

mč.~L~kél10

patriciátu. u'ipofá<lané Josefem Dobrovsk}m; vclcjnost tu má také vůhcc
Kullurnčh istorick y poprvé moJ.OO'it spatřit ukázky vý1.namné graíJCké sbírky,
koocipovaná vý.;tava v dochované při rodinném archivu
Jízdárnč Prat~kého Závčr CXJI07.icc nálr]j cpik>gu čcskélxi barokníl1oshcratcl<:tví na
hradu představuje sklonku 18. století. Skupina vla~tcnccky orientovaných
, proslfcdnictvím do· osvíccmkých vlastenců kolem hr.ibčte lillnlii:ka ŠICmOCrka·
chovaných umčlcc Maixlcr.;chcida se tehdy pokusila čelil dal~ímu odlivu umč
kých dčl ncjvýmam- lockého boha!ství ze zcmč i olxx:nému "Í4Jadku vku'iU". Roku
nčjší pra1ské kolekce 17% proto vmilda z jejich iniciativy Spolcčnool vla~lcncckýdl
17. a 18. století. Výbčr přátel ID1lČllí SJXllu s JlMÚ českou vclcjnou obroámou · pf-cd.
I!!!!!!!!!!!!!!'!!!!:~~~~~ exponátů se p1ilom chůdkyni dnclní Národní gakri: v Pra:t.c. Sídlem léto sbírky se
ncomc:tJl pi na malbu. ale 'lahmul i da~í oQjckty zájmu oorok- slal lf.m.Xf symbolicky Ccmínský palác. Zde se na přelomu 18. a
ních milovníků ID1lČllí: grafiku, knihy, drOOnou plastiku a um- I9. stolclí scllo pa;lllpllč nčkolik obra7ll, zapůjčených řadou
člccké Iaoo;lo. Raz.sáhlá dokwncltacc ukazuje širší~~ velkých českých sbčralclil poulního baroka Mezi prvními
ké poi.adí i mezinárodní véll.by pobčlohOISkého sbčralclství, exponáty Obr3Zámy Společnosti nale7llemc proto řadu
přiblu..uje postavy jOOlotlivých sbčralclů anaznačuje léž formo- výmamných dčJ kmcnovél10 inventáře galerií vrtbovské, kování dtrhovního svčla české barokní škxhty (proslulé "kavalír· lovratsko-libšlejnské, paarovskéči obou lOOkovických. Členové
ské ctSty''). ffcdstavu o p<Xlobč a bohal~tví nčkdej.{ích kolekcí roru Štemberků Jň';pčli 1.áp.)jčkami hned ze tří kolekcí najedpodávají vedle archivních dokumentů léž "malované galerie", nou: z majorální sbírky ča<>tolovicko-1.ásmucké, z dčdictví
pohledy do konkrétních i fiktivních o!Ja7,árcn Výstava ARTIS hrabčnky Augusty Šlembcrkmé rozené Man<bschcidové a z
PICTORIAE AMATORF.S tak vůbec iX>Jl!Vé ukawje pestrý a osobní galerie jejího syna Ranliška Šlernbcsk.a. Ně.klťrá díla
mnohotvárný mikrokosmos prílUkých barokních sbírek od tohoto Jiivodního fondu se vNánxlní galerii dochovala dodnes,
sklooku rudolfin.~ké (;ry až po práh 19. ~olcti.
jiná se sem doslala pal.ději v půh81u 19. a 20. stole!í. F.xpozice
Králce po roce 1648, kdy švédské vojsko připravilo Prahu o v Jízdárně Pra1ského hradu přibližuje ntjvý2mmnější 1.ápůjčky
1..bytkyslavné sbírky Rtxlolfa II., vybudoval arcivévoda Lropold alespoň proslřednictvún vybraných ukál.ek.
Vilém na příkaz svého bratra . císaře Rroinanda m.. v české Výstava ARTIS PICTORIAE AMATORF.S JllajX!je dlouhou
metropoli novou obraz.ám11 Kvalitou svých vrcholných děl se ~ kterou urazilo če<;ké sběratelství od (;ry renesančních
lalo hrm galerie vyrovnala kolekci rudolf~é, vyvážeností kwY>lkamer až k počálkům rovodobýdl uměledcých muzeí. Je
1~~ých škol a tvůrců ji JX1k dokooce Jiedčila Od počállcu však SOUČ<Nlě holdem orem "milovníkilm urnbú malil'ského",
18. století byla však Lropoldova sbírka ochuzována odvmy do sběralelům několika gener.d barokní aristokracie, kteří nemaVí<hlě a jX)Ulěj i prodejem mn&sM obrazů do DráMan. Dnes z lou měrou p&pěli " lO'lillllOWlí uměledcého boha!ství léto
ni vPraz.ezbyly pouhé tro;ky, které však nepostrádaly výz.namu, umě.
~
jak dokazuje s<Xiamý fond Obrazárny Pra1ského hradu s dily Kalaiů$~ s a:a ~ hreYl!ýnů a~ílítni ~cemi as
úmlmm texlern soobě1Ji v č&ině a anglil1i!i ~ v tiSku.
imtorettovými, ilZianovými či Rubcroovými.
KaMou prvrú neděli vměso umňOOje Nánxlní galerie vPrazt na lllto
Obra7.áma Leopolda Viléma poutala pozornost četných ~ \'Olný vstup.
fuo: Jai Vemirulm, 1.ttiší · Vaůtas
návšlěvníků Prahy a stala se rovněž zdrojem ~irace řady
barokních umělci! včetně Michaela Leopolda Willmanna či Lapidárium Národního muzea
Petra Brandla. Domácí aristokraté s~tfovali v hradčanské ko- (Průvodce stálou expozicí českého kamenosochaiství 11.
lekci V1l.Jf pro koncipování vlaslnld! palácových galeril. Piůkop. až 19. stoleU v pavilonu Lapidária na Výstavišti v Praze)
nická role tu připadla hraběti Humprechtu Janu čemínovi, Publikaces tímto titulem, nellpělivě očekáváná od okamžiku
zakladateli nejvýznamčjší šlechtické sbírky českého baroka opětného otevření Lapidária 16. dubna tr., je od I. června k
Jádro léto obraz.ámy vmiklo již za Hump-eckovy diplomatické dostánl v LapidáritL Průvodce, jehož autory jsou Jiři Fajt a
mise v Benálkách (166().1663). PO'l&ji se sbírka stala <1lOObou LubomírScleň,má 112stran,48barevnýchal 1černobílých
velkoryse zbudovaného če.númkého paláce na Hradč<mech, kde obrázků a dvě instruktivní kresby. Obsahuje t1vodní kapitoly
jí bylo vylrazeoo několik samootamýdl sálů. K rozkvětu kolek- Charakteristika sbirky, Historie sbírky, Technologie
ce pfu!ily. i dvě následující generace Cemínů. Svého vrcholu kamenosochařské práce, dále katalog všech vystavených
dosáhla obrazárna jied polovinou 18. stole!í za Humprechtova dčl, jehož významnější hesla mají interpretační poznámky.
vnuka Františka Josefa S jeho smrtí nastává JXlZVOlný (Jpadek výbčr zliteratury a vysvěUivky odborných názvů. Průvodce
rodové galerie, rozptýlené nakonec za blíl.e ntjasných okolností je určen pro širší okruh kulturně zainteresovaných
v několika dražbách. Její fragmenty se dochovaly j001ak na návštěvníků. Vtomto prvním vydání vyšlo 1000 ks česky,
ČCIIÚrukých sídledl (Jindřichův Hradec, Krásný Dvůr), jednak
2000 ks anglicky a 2000 ks německy. česká verze stojí 95,
v jiných sbú:kách, například u mčlnických Lobkoviců, nebo u Kč, každá zmutací 120, Kč.
LS
Jam z Astfeldu
Jesliže se čemínové jako sbčratclé orientovali jiedcvšún na Společnost přátel Národní galerie
špičkovou italskou tvabu, tčžiště soubčmě budované obrazárny
Oznamujeme, že od podzimu minulého roku existuje
nostické spočívalo v niŽm.emských díledJ 16. a 17. století.
Společnost přátel Národní galerie v Praze se sídlem ve
Z.aklada!elem majorální galerie seslal ntjv~í kancléř královstšternberském paláci na Hradčanech (Hradčanské nám. 15,
ví hrabě Jan Hertvík Nostic (+1683): Vyhrarčný sbbalclský
119 04 Praha O12, tel. 35 24 41 ). Zakladatelkou a první
vkus se u tohoto aristokrata pojil s neméně vyth'benými
předsedkyní SJX>lečnosti se stala PhDr. Olga Pujmanovámewiá.l!skými sklony, jejichž významnými plody jsou nčklcrá
Stretti. Na rozdíl od někdejší Společnosti vlasteneckých
dila Škrétova aWillmannova Hcrtvíkliv syn Antonín Jan dovedl
přátel umění sdnV.uje dnešní Společnost vedle domácího
na počálku 18. stolcti nostidou obrazárnu k vrcholnému rozk·
publika i přálele a přímivce zahraniční. Za necelý rok svého
včru, když ji obcllalil o díla z majetku svého ncvlaslního bratra
trvání iískala kolem tisíce našich a sto třicet zahraničních
Františka Antonína Berlcy z Dubé. Př'es dilčí úbytky se podařilo
účastníků. Členství poskytuje volný vstup do sbírek a na
Nosticům zachovat galerii v tak1ka intaktnún stavu až do 20.
výstavy NG, přímé informace o chystaném výstavním
století, kdy seslala součásti fcndu Národní galerie v Pra:t.c.
programu NG a účast na vlastních akcích Společnosti.
Současná výstava představuje vedle reprezcnla1ivru1lo vy1Jčru
Přestože Společnost přálcl Národní galerie v Prau závisí na
děl z Nostické obrazárny i další výsledky roIBlřcděného sbčra
finanční podpoře členů fonnou ročních příspčvkU, kolegům
lclského úsilí hrabat Nosticů: umělecké řemeslo, jedinečný
a kolegyním dčjin umční a příbuzných oborů nabízí i jinou
soubor antických bronzů, staré li<>ky z majorální krunovny,
volnčjší fonnu spolupráce(např. forumpro přednášky.setkání
'''~!' f:?:?UQJi&E.':fJN::ws.•W3.':'S:WANA?lm:: : : : :::t:m~I se 'l.ahraničními kolegy aj.).

'MĚN{ PRO VSECH.W SMYSLY: ME?JVÁLECNA

VANTGARDA V ČFSKOSLOVE7\SKU
Výstava je první celkovou preuntací meziválečné umělecké
avantgardy v Československu, jedné z nejvýmamnějšícb
kapitol n~í moderní výtvarné kultury. Tato přehlídka, obsahující přes 300 ukáuk malířství, socbalstvi, architektury,
designu a fOlografie,je reprízou výstavy, kterou pod názvem
"Umční avantgardy v Československu 1918-1938" pořádalo
Muzeum moderního umční ve španělské Valencii (IVAM,
Centre Julio Gonzalez) od 12. února do 12. dubna 1993.
Pražská repríza se od výstavy ve Španělsku liší svým roz.
sahem, nebo( obsahuje kolem poloviny děl vystavenýdl ve
Valencii. v Praze nejsou vystavena díla ze zahraničnich
sbírek, instalace je však doplněna o několik d6ležit)th děl,
která chyběla ve Španělskil.
Výstava je členěna chronologicky podle nejvýznamnějších
uměleckých hnutí na čtyři části. Těžištěm první části, naz.
vané "Konstruktivismus a poelismus" je činnost skupiny
Devětsil, která osobitým způsobem obohatila slovnlk mezinárodního konstruktivismu, například v obrazových bás·
ních a knifuícb úpravách 2:deňka Pcšánka Druhá část je
věnovaná abstrakci ajejím nejvýznamně~ún představitelům:
Františku Kupkovi, Vojtěchu Preissigovi, Františku
Foltýnovi, Josefu Šímovi, Jindřichu Štyrskému a Toyen.
Ftmkcionalismus, zastoupený předevšún architekturou a
užitým wněním, tvoří třetí část, jíž dominuje mnohostranné
dílo Ladislal'a Sutnara Nejvlivnějším meziválečným hnutím
v Českos lovensku byl surrealismus, který je zastoupen
především díly Jindřicha štyiského a Toyen, doplněnými
zajúnavými soubory surrealistické fotografie a plastiky.
Výstavu uzavírají práce Zdeňka Rykra a Aléna Diviše, dvou
umělcti, kteří stáli stranou skupinových hnuli a jtjichž dílo
bylo doceněno teprve z odstupu několika desetiletí.
Výstava zalunuje také práce zahraničních wnělcti, kteří
působili v meziválečném Československu dočasně.např.
John Hearúield, který zde vytvořil své nejslavnější fotomonlážní obálky pro ATl či architektů, kteří zde realiz.ovali
důležité stavby (např. Mies van der Rohe villu Tugendhat).
Autorem výstavy je Jaroslav Anděl, komisařem Václav
Erben. Výstavu doprovází česká verze katalogu, který byl
původně vydán ve Valencii španělsko-anglickysobsáhlejším
obrazovým doprovodem. Autoři stati jsou Jaroslav Anděl,
Rostislav Švácha, Karel Srp, Antonín Dufek, Alena Kubová,
Kenneth Frampton, Alena Adlerová a Jindřich Toman.
Výstava se koná ve Valdštejnské jízdárně od 30. 6. do 26. 9.
1993. Dne 30. 6. 1993 ve 14.00 hod. se uskuteční ve
Slavnostnímsáleklášterasv.AncfryCcsképanelovádiskuse,
která se bude týkat vztahu dneška k wněleckým avantgardám meziválečného Československa
ve
Folo:Teige, koláž

ZPRÁVY AINFORMACE
Nová periodika oboru
K spíše tradičním palrí Bulletin Montvské (:11lcric
vyd1ázcjícf již od šcdesálých lcl, ovfom novou, rcprw:nlační
podobu s dobrým liskem a dobrými reprodukcemi v nm;ahu
pks sto stran získávají a]. poslctlní lli čísla (46. 4K). Poslední
(č. 48) je včnován památce proí. Alberta Kulala a úvodních
sedm příspčvků, včl~inou přímých Kulalových J.áků, je
sympalickou npomínkou na osobnosl, která výralJlým
zpltiobem zformovala na~ poválečné dčjiny umční. Základní
orientace Bulletinu je 1<1mčicna na sbírky MG, na nové
přírůstky, výstavní činnost (nejen v rámci MG) a nechybí
umčnovčdnésludie 1.cslarého i souča~ného umční. l'fcváfaá
včL~ina příspčvků je dopl nčna cizojazyčným resumé a
dokumentována černobílými reprodukcemi v dobré grafické
úpravě. Snahou redakce je dokumentovat výtvarný život na
Moravč v co nejvčlší šíli, bci ome7.cní problematikou
Moravské galerie a proto přiví!A plíspčvk y se vi.tahem k
moravské problematice, zvláštč do rubriky Včdccký výlkum
- umčnovčdné úvahy . materiály.
7.ccla novým mčsfčoíkem je Prostor Zlin s podtitulem:
Výtvarné umční - film - architektura · výtvarné školy nakladatelství - historie, který vydává S!Atnl galerie ve Zlíně.
O tematické náplni, těchto formátově spíše novin, opčl s
dobr~ tiskem abarevnými reprodukcemi, dostatcčnč hovoří
podtitul. Dosud pět vydaných čísel mapuje především
výtvam.é dčnl regionu se silným akcentem k problematice
modellÚ archi!ektury. Mimořádnč čtivou se stala rubrika "Z
archí•tiť, plinášejfcl dokumenty o významných osobnostech
spojených s budováním Zlína (Baťa, Corbusicr, Gahura,
Kuta!, Tvrdý ad.). Přes 7.ákladní zaměřeni k regionální
problema1ice, díky pestrosti a nesporné ujímavosti spolus
temalickoušíříčlánkúastudiísvůj vymewaýprostor"Prostor
Zlín" výrazně překračuje.
Podobné zamělenl s poněkud uišl specializací má další
periodikum Galerie s podtitulem Měsíčník pro výtvarné
umění Ostravska Opět informativni články, rozhovory,
návšiěvy v ateliérech, to vše zaměřeno především I:
současnému umční. Od dubnového čisla se objevuje nová
rubnka Pohled do galerie, hodnotící vždy jedno autorsky
problematické dílo z fondu starého umční ostravské galerie.
Pororuhodné je, fu u všech zmíněných nových periodik lre
poro~ovat vzestupnou tendenci ajejich prolil ziskává každým
novým číslem ostřejší a vyhrančnějši kontury. ještě nepřl1iš
dávné, skeptické úvahy o (lpadku a 7.ániku nejrůznějších,
zvláště výtvarných periodik se ukazují jako liché, spíše se
s!Av4 problémem jejich důsledné sledování.
ml

Mnichovská časopisecká bibliografie k východoC\'TOpské urnčlcckolústorické literatuře končí
Tato bibliografie, vydávaná v ročenkových svazcích
m.1ichovskfyl Úslledním uměleckohistorickým ústavem
u mezinárodní spolupráce a redigovaná téměř od počátku
dr. H. Lietzmannovou, vyjde naposled za rok 1991.
Rozdrobení dřívčjších státních l'.ltvarú této oblasti
znemO'J.ňuje pokračován! edice s prostředky, jaké k tomu
měl mnichovský ústav dosud kdispozici. Svazkyvycháwly
nejprve jako Bibliographie zur kunstgeschichllichen
Líteralur in slawiscltcn 1.eitschriflcn {první ročník u 196(}.
63), od ročníku za r. 1971 jako Bibliographie zur
kunstgcschichtlichen Literatur in ost„ mittelost- und
sudostcuropaischcn ZcilSchriflcn. Excerpční 1.ákladna této
německy anotované bibliografie byla vymezena periodiky
odebíranými knihovnou mnichovského ú~tavu a pro ni troy
sloužila jako speciální prosllcdck ke zpfístupnční literatury
v· jejích fondech z východoevropské a středoevropské
jazykové oblasti. I tak ovšem znamenala příspčvck kjistému
rozšíření publicity rovnčž čes r é a slovenské
uměleckohistorické práce.
J.S.

Nad.~ čcl<ých !Xllllákk
2..SI66 Scrdlr.by57, tdcfoo, ía.i:tr.w.XMC6, OCd ÓI as. 1441159038/

IN MEMORIAM

ll«Xl

Dne 23. dulMta 1993 zcmTcla ve včku 65 let dlodtolciá
vlX!ocká pr.icovnice ústavu dčjin umčn! Akademie včd
C1....J:é rqx•iliky l,1l)r. Jarmila Krčálová, CSc. Při rozloučení
ve velké síni slr..i.~nickdlo krematoria mc 79. d!hoa prom-

Nad:cc rodc.ýdt JBllÍcX vmikla v lct®tím ruce z naldiavé IXJ(lcby

~~k 1ádtrdlt, 1.m>váú a vyu1i!í 1tjrróta ll':ch kullumích JBllÍ<i,

k1etť ~ v důslalku dkxfulcté ck:va>laa: <Waly na okr~ ~

·1~mu. Jtjich ~ctdá lxxlnola

po staldí fmnov.ila kullunti fmillOOí

na~ 'lClllČ., pol\funí jcjídl ooyvdlcl i !vát če!iké krajiny. v <hrlní dult
jsou mindálnč dlro'Jroy, pmlo'-c maji prdlll31oo rročji na 1á.:hr.rlu 1c
slálnich pro!McdkO. Zv~í po1.0mool chce Nadace VČOOvat lčm

lu.viljmélk'lllOhcchistorikúumčníProf.<i.JaranírH001olka,
dčkan

!·1' UK. UmčlockolůstoOCkou obce její smrtí pootihla
velká ztrála, kletá je o to bo~tnčjší, fo Jarmila Krtálová
nemohla d>končit nčklťré 1.c svých 1.ásadnlcl1 včdcckých
projckti1, k nim,. pal1í napllklad iiiPravovaná·sl<WOíková
práce o činn<-i;li vlallských mičlců a archildtů na ~o
mornvsk6n lcriloriu v 16- 17. stolcti
Cest jtjí ~málc.c.

ixunálkám. jtjdtž vy!U.ití mů'-c mft chaaktrr ~iální nclx> dwiláimi

Z ~ků ~ ll.itc být ixxJJOOváta v1dčlávaó nclx> OOlxxná

činml1 jcOiolliYCI) rdxl im1il0Cl ktaá smB'ujc kdaným alům Nala::c.
Záklaiú jmfuí Nalacc vlO'J.il ooukrootý 'lřiwvalcl z n:&~uo\/3lé00
rcxlinr&> majdku. Na1acc usiluje o rMilovlllí a ~lňováú IOholo
jnlní a1Wrt jXO.llfalky vy!UM Jfulč úň:klvč na kmktť:lní objclcly.
K looiuto clli V)illalává a <ktumcntujc ve spoluprací s odlxlmíl: y
OOraJ.alé (mlálky. Vzniá ta: rmlý kaak>g objektů a fialrndů, ktaé
nu1llč '1}'1<Khi'í qiraw, ~ rdxl atcsixt koosavri Všichni
dárci tak maR rro1ml1 výbčru aNakc ručí 1~ lo, '.c jťJich lihlt~Y

oo;iw kimmrua1iatcruloojnt.rovfču\tdaů. v ~(dobč, kdy
~cdré nuxr1.IM IŮIDých nalací m~c v1b.rl.ova1 ~ nalůvau a
obavy ~ ~ zda ~kytnulé jm>1i\xlky bOOou smysluplnč
vy11fd.y, sn3'í se Nm čcslých pam:.ck pxoval co ~cfcktim~i. s
dotcovolnými S]Xllqncovníky a s minimální rclií. ~ W<aié
~ (XrlWtjí jm od mraných dáni!, laké v~ se
chce ~ i.amBil 7tjmma na aklivlll ooukrootých spolam.1! a
JXXiiikaelů !ňl"Pívé!iícth na ~vu konk!élních Jlllllá!cl'. Na1acc 7.dc
ro;kyll!' OOlx>mý r i a ckjtloo ~ miliOO jediXX!ivých JX1ljdcnl.
Vcdaú~ iqxtílá v~ situaci s pHsjtvky a dmmi re
Slábúch 7.drojů, ...-r-4M- se lbluúvá. u~ mloci spOCívá ravě v
ooukroot.ych ak!Íviit:
p
.
ůcnství v (rstn6n V)'txru Naja:e !iijali !'. ~ Opasek, irciqJal

Blemo~ ~ paní ~ hrahčnka ~ paní V6-a
Galiiková, pan 1.dalkolrali Stembcrg apan Pml Maubat
Pro blaM infooim: o oou.".agi i plánoV3Jlé čirmti ~ ~ých
pamáld.jakož i se mni~ anávrhy je I001no se telcfooidy rdxl
p~arui <Xd.il na u\lederou OOreru.
Taiana TOO\ková

NADACEOF Washingtonova 17, llOOOPraha 1
PROJEKT MF.NUHIN lhrhú ařt'me51a v Qské fi1Xlblee
lelomh> roku se pan Gcrard Menuhin, ktcrý je členem
E~ cmtra Nalocí cXrá1il na Nimi OF a naV!hl jí spotuim na
rován projektu na (XXlpoiu fanerel a lrad(nkh v)rob v oblastech
S1iední avýchcxbú E~y. Hlavafm a1cm JX1ljektu je 1aJXljmí ~lllích
femcslníkú do oclmy jtjidi vlaslního prostředí a tún i 1Jskmí
~ttných nových bytových a nebytových p~<J v ~IOrických
objektech.
01cm stilÍ 17.únOOl Ir. bylo iiOOcvším shromá1dit ÍnÍOOllaCCOSla\U
umění a řemescl v Oské fi1Xlblic:e a promysla roisah a 7jlůsob
kootunikare Jreli ~ a ~ými <Xllxrnťty.
1.ačálkcm

vě Východočeské

l.eny měst pražských od středověk'U po 20. století

konference v září 1993

VýcroJOO:ské muzwn v Pardubicích ve spolupráci s Historickým
ústavem Akalcmic včd CR v Praze pořádají včdcckoo koofcrcnci
Pcinltcjnové v ~ých dqinách ve dnech 8.• 9. Wí v Pa-dubicích v
jcdnacún sák lrulu "Zlatá ~". štm;sov,i 127. Program:
I. Majetkové Waní čcsloonavskéOO ~éro rcxlu
IL Politika a nálxWství vclkýdl nrlJností pcmšttj~éOO rcx1u
IO. ~ý mamt a če!iká kul!ura
Pekařov.i spolttoo\1 OskéOO ráje aHiruxický klub · Jl(l!xtka Pa-dubic:e
ve spolUjrl.ci s His1oridcým úslal'Clll Akalcmic ltd CR v Praze a
lllČ5úkým úfadan JcÍl (Xňlají dne 10. láří 1993 v Ku!Jurnún <bTlě v
Jcát vMxl<ou koofcnnci na tána Rckáoliln vče!ikýdl
PdOOalclé ~~ 1t p~ refczály a dmí pfis!tvky
bOOoo vydány \t slxnúcích k oblina koofcrencínt Vná'l3'7l'iQ\ti na
)Wdubickoo koofcrcnci lxxle ve VýchcxkX'cl.611 muzeu 1.(iís!UjMla
výstav.i se=tqn
· nú\ml - Pemšlejno\'é v českých dějinách. 73ovrii
bule\ á13 lb:e P. Vooa: PIDů zPcmšlCjna (~001001\~ý r00
v
ru), kterou út'asl!OCi kmfcrenc:e spolu s dalšími li.llt.nými

zcmm

~

Kutná Hora v době baroka
(od Jiíclxxlu puitů r. 1626 <b zMcni ~dlo f.\du a
cisterciáckém klá~tcra v &xllci)
Mw.cjní a vlaslivčdná spo~ woca, kalalta pomocných
včd historických Fr UK v Pra7.e ve spol~ s Okresním
archivem vKtiré H<ie pod palllm:í Městského ťí1adu vKutné
Hol'cpočádají vedoo::h 14. -15. října v ~síni Vlašskdlo
dv<n S}11lp;>sium se zamčfuúm na historii mčsta v 17. -18. stol.
SymJXlSium vychází i nových po11l3tkti ~ých z probíllajícl
topografie wněkxkollisloraých památek v Kulné Hofe, kterou
provádí pr:kX>vnici ústavu děJin uměnl AV čR a navazuje na
výstavu barolcníOO uměnl z kutnohaskft'~ sbírek, ~.terou je
mofué navštiv~ ex! li"e2na do i:rosince 1993 v Jereweinově
galerii ve Vlašském dv<ie v Kulné H<ie (Willmann, Jliel,
HeiIWl, Raab, P"alko aj.).
Podle předJěžirho programu by byly piispMy členěny do
samostatných bloků se umělením na archivní prameny,
historické, uměleckohistorické a litesáměhistorické studie
(Kořínek, Bridel, Heirnch, Baugut, Jliel, Raab, &ippcr apod
a dějiny jednotlivých barokních objektů v Kutné Hoře) a
restaurování OOrol<ních IJDěleckých děl
Součástí symposia bude i exkurse do kostela sv. Jana
Ne)Xlmuckého v Kutné Hoře a podle niomostí i do jeruitsk.é
koleje. Vprostorách Jeneweioovy galerie se uskuteční kooc.ert
barokní hudby v podání ilalských wněk:ů.
Je mo'1lé a víiané ~it se s příspěvkem k looluto térnall.I na
adrere: dr. Blanka Altová, Dllkelská 689, 284 01 KUlná Hera;
lelefon 0327 · 3725. Na slajné a<tese získáte i dalši informn.
Pwánky budou rozeslány na vi'.chny odboolé irntilOCe, P*IJd
málc7.1jcmoos00níp:izvání,~prosfmsvooMresu.
ba

malcri.1ly olxlli
Dota7.y adresujte lalkavč na dr. Prua Vorla, V)~é mwcum v
P:rdubióclt, 7.funcHp. l,53134 PanlubM:ť, 1cl.OW5l8 121-122.
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