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Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na prezentaci stálých expozic starého umění 

s  důrazem na renesanční a  barokní malířství v  našich předních kulturních institucích. 

Jmenovitě jimi jsou trvalé expozice Národní galerie v  Praze ve Šternberském 

a  Schwarzenberském paláci, expozice umění od gotiky po 19. století v  Moravské 

Galerii v  Brně, obrazárny Arcidiecézního muzea v  Olomouci a  Kroměříži 

a  Strahovská obrazárna kláštera premonstrátů v  Praze. Ve většině případů jsou 

malířské kolekce součástmi rozsáhlejší expozice starého umění.  

Cílem této práce je popis, porovnání a  hodnocení výše zmíněných expozic předních 

českých a  moravských sbírek z  hlediska jejich prezentace a  s  ní související 

návštěvnické atraktivity. Výše uvedené expozice budou nejprve porovnány mezi sebou, 

a  poté s  vybranými zahraničními muzei umění ‒ florentskou Galleria degli Uffizi 

a  londýnskou The National Gallery,které jsou obě zaměřeny na vystavování malířství. 

Rovněž se zde s  pomocí dostupné literatury pokusím stručně shrnout formování 

přístupů k  muzeím umění od druhé poloviny minulého století, způsoby vystavování 

starého umění a  uvést doporučení pro tvorbu stálých expozic.  

 Téma bylo zvoleno z  důvodu, že trvalé expozice uměleckých děl ve stálých 

a  většinou státních sbírkách jsou poněkud opomíjenou záležitostí. Přestože obsahují 

významná umělecká díla, jejich upořádání je často nepřehledné, divákům nepřístupné 

a  prostředí leckdy na první pohled neatraktivní. Ti, kteří se dnes věnují tématu 

prezentace uměleckých děl, se většinou zabývají uměním současným. Je to 

pochopitelné, neboť umělecká scéna funguje, pořádají se výstavy, vydávají publikace 

a  hlavně, umělci se k  instalaci svých děl mohou vyjadřovat. Ale například renesanční 

malíř Alessandro Allori, již nezasáhne do způsobu prezentace svého obrazu Mrtvého 

Krista ležícího pod křížem z  Olomouckého Arcidiecézního muzea. Ten je umístěn 

v  tmavém rohu vedle prostorově výrazných, avšak méně kvalitních maleb, které 

Alloriho meditativnímu dílu vmáčknutému do rohu výrazně ubírají prostor a  pozornost. 

Na stálé expozice renesančního a  barokního malířství jsem se zaměřila nejen proto, že 

se mi jejich prezentace jeví velmi důležitá nejen kvůli uchování hodnot minulosti 

a  vzdělávání návštěvníků, ale i  proto, že právě renesanční doba je kolébkou 

sběratelství, které by bylo vhodné přehledným a  atraktivním uspořádáním sbírek vzdát 

hold.  
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1 . Přehled literatury 

1 .1 . K  teorii muzeí a  vystavování 

Literatury k  problematice stálých expozic a  jejich prezentace rozhodně není 

nepřeberné množství už jen z  toho důvodu, že zabývání se atraktivitou muzejních 

a  galerijních institucí a  jejich expozicemi je trendem přibližně posledních padesáti let. 

Z  publikací, které zásadně ovlivnily pohled na muzea a  galerie, jejich funkci, 

prezentace a  návštěvníky, zde můžeme jmenovat esej z  roku 1987 a  následnou knihu 

s  názvem Konec dějin umění
1
 od Hanse Beltinga, Umění a  iluze

2
 od Ernsta Hanse 

Gombricha či díla Donalda Preziosiho
3
, Tonnyho Benneta,

4
Carol Duncan

5
 a  dalších, 

zabývající se kritickou teorií muzea a  vizuální kulturou. V  textu budu vycházet 

převážně z  publikací navazujících na tato díla, protože rozvádějí jejich myšlenky do 

rovin potřebných pro účely této práce.  Jsou jimi například Francis Haskell
6
 či Emma 

Barker
7
. Praktických aspektů vystavování se týká zásadní dílo Briana O ´Dohertyho 

Inside the White Cube
8
 a  antologie Ulricha Obrista Stručná historie kurátorství.

9 

K  náčrtu novodobého smýšlení o  dějinách umění, muzejní praxi a  jejích aspektech 

velmi dobře slouží sborník vybraných angloamerických studií, editovaný Mariou 

Oriškovou
10

, který prostřednictvím vybraných statí předkládá formování postojů 

k  muzeím umění od sedmdesátých let 20. století do současnosti.  

V  České republice se snad jako jediný zabývá muzei a  galeriemi Ladislav Kesner 

mladší
11

, docent Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v  Brně, který ve svých 

dílech spojuje tematiku vizuální kultury s  jejími praktickými dopady na uspořádání 

výstav a  dlouhodobých expozic. 

Dále je v  českém prostředí možné stále častěji narazit na sborníky konferencí, které 

reflektují současnou problematiku muzeí umění, např. Obrazy a  události
12

 z  roku 

2012, nebo sborník Veřejnost a  kouzlo vizuality
13

 z   konference pořádané roku 2008 

                                                 
1 

 BELTING 2000 
2 

 GOMBRICH 1985 
3 

 PREZIOSI 1989 
4
   BENNET 1995 

5 
 DUNCAN 1995 

6 
 HASKELL 2000 

7 
 BARKER (ed.) 1999 

8 
 O´DOHERTY 1976 

9 
 OBRIST 2012 

10 
 ORIŠKOVÁ (ed.) 2006 

11 
 KESNER 2000 

12 
 BARTLOVÁ (ed.) 2012 

13 
 HORÁČEK/ZÁLEŠÁK (ed.) 2008 



12 

Masarykovou univerzitou v  Brně. Zabývají se nejen postavením muzea, ale i  jeho 

marketingovými strategiemi, akcemi pro veřejnost a  v  neposlední řadě i  zaměstnanci 

institucí či jejich spolupracovníky. Právě k  nim se vztahuje sborník Davida Koreckého 

Médium kurátor
14

, který převzal formu Obristovy antologie
15

tj. rozhovory s  několika 

současnými kurátory o  jejich praxi. Dále se zvyšuje počet publikovaných textů 

zaměřených na atraktivitu muzeí umění, hodnocení výstav a  expozic a  zamýšlení se 

nad jejich úlohu ve společnosti. Jsou jimi například články na portálu artalk.cz nebo 

publikace v  periodiku Arts and Antiques. Je nutné podotknout, že značná část 

angloamerické literatury k  danému tématu u  nás není dostupná, neboť se často jedná 

o  zahraniční výukové materiály, univerzitní publikace, sborníky a  články 

v  periodikách. Ovšem hlavní důvod nevelkého počtu literatury vztahující se k  tématu 

trvalých expozic a  výstavnictví obecně, je prostý. Jejich uspořádání bývá velmi často 

individuální záležitostí, projevem tvůrčí činnosti kurátorů a  architektů a  jejich rozličné 

návody, know- how či pokyny institucí zůstávají interními záležitostmi. 

Další použitá literatura bude uvedena v  příslušných kapitolách. 

1 .2 . Literatura ke sbírkám 

Literaturu k  uvedeným sbírkám a  expozicím tvoří většinou katalogy a  průvodce 

různých formátů. Co se objemu týče, největší publikační činnost vyvíjí přirozeně 

pražská Národní galerie. Jejími základními publikacemi k  expozicím jsou malé 

brožurky ve formě průvodních a  popisných textů, obsahující vždy úvodní část 

zabývající se historií sbírky a  poté chronologicky řazený výčet děl se stručným 

výkladem, které jsou vydávány k  jednotlivým stálým expozicím. Renesančnímu 

a  baroknímu malířství tedy přísluší publikace s  názvem Evropské umění od antiky do 

závěru baroka
16

 a  Baroko v  Čechách
17

. Dále instituce vydává tematicky zaměřené 

soupisové katalogy ze svých sbírek, tím nejnovějším je momentálně Holandské 

malířství 17. a  18. století.
18

 Za zmínku stojí i  počin velkých soupisových katalogů 

holandského, flámského, německého a  italského malířství ze všech českých sbírek, 

například Italian Painting c . 1330-1550.
19

 Dále vydává Národní galerie rozličné 

monografické publikace, vztahující se k  výstavám a  rozličným výročím a  rovněž také 

                                                 
14 

 KORECKÝ 2009 
15 

 OBRIST 2012 
16 

 VLNAS 2004 
17 

 VONDRÁČKOVÁ 2013 
18 

 BARTILLA/SEIFERTOVÁ/ŠEVČÍK (ed.) 2012 
19 

 PUJMANOVÁ/ PŘIBYL 2008 
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Bulletin, který poslední dobou vychází jednou za dva roky a  obsahuje převážně 

odborné články pracovníků galerie. 

Publikační činnost Moravské galerie v  Brně se většinou omezuje pouze na katalogy 

ke krátkodobým výstavám. Zajímavým produktem je ovšem její každoročně vydávaný 

Bulletin, který vždy představuje antologii textů na vybrané téma. Například Bulletin č . 

66 z  roku 2010 Muzeum umění, jeho postavení a  úkoly v  současné situaci
20

 je 

věnovaný právě tematice dlouhodobých expozic a  muzejní praxi. Oproti pražskému je 

rozsáhlejší obsahově i  tematicky a  nepůsobí striktně akademickým dojmem. Historii 

Moravské galerie do současnosti shrnula publikace Petra Tomáška
21

 u  příležitosti 

výstavy k  jejímu výročí. 

Základními zdroji informací o  olomoucké a  kroměřížské sbírce se staly soupisové 

katalogy, uspořádané Milanem Tognerem a  kolektivem, vydané v  letech 1998-2008
22

, 

obsahující vždy stručnou historii sbírky a  soupisy italského, nizozemského 

a  středoevropského malířství. K  obrazárně strahovského kláštera je možné použít 

pouze publikaci s  názvem Strahovská obrazárna
23

 od Ivany Kyzourové, která byla 

vydána na počátku 90. let po obnovení instalace v  prostorách barokního konventu. 

Vybranými zahraničními galeriemi jsou Mediceji založená Galleria degli Uffizi 

a  londýnská National Gallery. Historii sbírek National Gallery shrnuje brožura od 

Phillipa Hendyho,
24

 a  vznik expozice jednoho z  křídel galerie popisují v  případové 

studii Emma Barker a  Anabel Thomas ve sborníku Contemporary cultures of display.
25

 

Dále bylo k  oběma institucím využito rozličných průvodců jejich expozicemi, 

například k  florentské galerii The official guide
26

 od Glorie Fossi a  dalších publikací 

obdobného zaměření, které jsou zmíněny v  příslušných částech práce. 

 

                                                 
20 

 KRKOŠKOVÁ (ed.) 2012 
21 

 TOMÁŠEK 2011
  

  
22 

 ELBELOVÁ (ed.)2000, TOGNER(ed.) 1998, KOSTELNÍČKOVÁ (ed.)2008, TOGNER(ed.) 1996 
23 

 KYZOUROVÁ 1993 
24 

 HENDY 1971 
25 

 BARKER (ed.) 1999 
26 

 FOSSI 1999 
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2 . O  vystavování 

 

2 .1 . Přehled pojmů 

Na počátku této bakalářské práce se pomocí literatury pokusím vymezit jednotlivé 

základní pojmy, vztahující se k  problematice muzeí, galerií, jejich expozic 

a  vystavování obecně. Protože zde vycházím z  děl dostupných v  českém jazyce, 

budou citovány převážně základní přehledové publikace, kterými jsou dnes již místy 

neaktuální a  hlavně dobovou ideologií ovlivněný Muzeologický slovník
27

 Josefa Beneše 

ze sedmdesátých let 20. století, Slovník z  pojmů dějin umění od Oldřicha Blažíčka 

a  Jiřího Kropáčka,
28

 Obrysy muzeologie Pavla Štěpánka
29

, populární Slabikář 

návštěvníků památek vytvořený Jaroslavem Heroutem,
30

 Muzeum umění v  digitální 

době od Ladislava Kesnera ml
31

., odborné články publikované v  umělecko-historických 

periodikách a  další. 

Nejčastěji se v  celé práci budeme setkávat s  termínem muzeum, potažmo muzeum 

umění, které představuje jeden z  jeho druhů, dalšími mohou být u  muzea vlastivědná, 

technická, přírodovědná atd. Samotných definic muzea existuje nespočet, zde bych 

uvedla základní od Mezinárodní rady muzeí z  roku 2007: „A  museum is a  non-profit, 

permanent institution in the service of society and its development, open to the public, 

which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and 

intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study 

and enjoyment“,
32

která víceméně odpovídá i  definici uvedené v  zákoně o  ochraně 

sbírek muzejní povahy.
33

 Z  prostředí muzeologie můžeme použít výklad od Josefa 

Beneše „ Muzeum je veřejná kulturní instituce, která v  rámci dělby práce s  jinými 

institucemi soustavně vytváří a  uchovává sbírky hmotných dokladů k  vývoji přírody 

a  společnosti na vytčeném území, popř. v  některém oboru lidské činnosti, a  využívá 

jich k  rozvoji vědy, kultury i  výchovy, především jejich vystavováním pro širokou 

veřejnost ”.
34

 Je příhodné jej srovnat s  přibližně o  čtvrtstoletí mladší definicí Pavla 

Štěpánka, podle kterého je muzeem „ instituce určená k  udržování, podívané a  studiu 

                                                 
27 

      BENEŠ 1978 
28 

BLAŽÍČEK/KROPÁČEK 1991 
29 

ŠTĚPÁNEK 2002 
30 

 HEROUT 2011
4 

31 
KESNER 2000 

32 
Zdroj: http://icom.museum/the-vision/museum-definition/, vyhledáno 27. 4. 2014. 

33 
§2 odst. 4 věta první, zák.č. 122/2000 Sb. 

34
  BENEŠ 1978, 36. 

http://icom.museum/the-vision/museum-definition/


16 

děl kulturního zájmu se stále rostoucím důrazem na širší rámec sociálních funkcí “.
35

 

Na tomto příkladu je již vidět pokrok ve smýšlení, kdy si Štěpánek uvědomuje, že je 

třeba, aby muzeum nejen uchovávalo hodnoty, ale i  plnilo edukativní, zábavní a  jiné 

funkce, protože tím narůstá jeho hodnota.  Jeho pohled dále doplňuje Ladislav Kesner 

ml., který se ze svého pohledu už ani tolik nezabývá exponáty, nýbrž zastává názor, že 

„ dnešní muzeum umění se stalo jednou z  významných forem kulturního vyžití 

a  naplnění volného času, které už je součástí masového turismu a  balancuje mezi 

vysokou kulturou a  zábavou pro širokou veřejnost “.
 36 

Umění je dnes vystavováno právě v  muzeích nebo galeriích. Podle Jaroslava 

Herouta bývala galerií slavnostní nebo pro umělecké sbírky určená místnost, s  hustě 

řazenými okny v  renesančním nebo barokním paláci, v  níž se věšely obrazy nebo 

nástěnné koberce. Dále dodává, že od tohoto původu můžeme odvodit její dnešní obsah, 

tj. sbírku obrazů a  soch.
37

  Jiří Kropáček s  Oldřichem J. Blažíčkem definují galerii jako 

soukromou či veřejnou sbírku obrazů a  soch, která bývala původně umístěna 

v  palácové spojovací chodbě.
38

 Podle zákona o  ochraně sbírek muzejní povahy je 

galerií muzeum specializované na sbírky výtvarného umění, 
39

 tím pádem se 

významově překrývá s  pojmem muzeum umění. Možný rozdíl mezi muzeem umění 

a  galerií z  hlediska historického vývoje by mohl spočívat v  tom, že jednou z  funkcí 

muzea umění je i  uchovávání díla, kdežto v  galerii jsou od počátku určena 

k  vystavování eventuelně i  prodeji.  O  to více matoucí mohou být názvy muzejních 

institucí, kterými jsou Národní galerie v  Praze či britské National Gallery a  Tate 

Modern. 

Muzea umění se vůči veřejnosti vymezují podobou svých výstav a  expozic. Josef 

Beneš ve svém Muzeologickém slovníku uvádí, že „ výstava je zvláštní formou 

sdělování, která předkládá informace k  jakémukoliv tématu a  může velice efektivně 

ovlivňovat lidské vědomí. Jde o  specifickou formu sdělování informací vizuální 

komunikací prostřednictvím exponátů uspořádaných se zřetelem na komunikativní cíle 

a  s  využitím výtvarných a  technických prostředků k  danému záměru “.
 40

  Podle 

Slovníku z  pojmů dějin umění jsou výstavy „ dobové umělecké tvorby základním 

zprostředkujícím článkem mezi umělcem a  divákem, tj, uměním a  společností “. Jako 
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jednotlivé druhy jsou zde uvedeny: monografická, mezinárodní a  komerční.
41

  Dnešní 

výstavy umění jsou tedy krátkodobé záležitosti, které se mohou na rozdíl od trvalých 

expozic věnovat více do hloubky danému tématu. Výstava může být koncipována 

i  jako putovní záležitost, většinou mezinárodního charakteru. Příkladem může být 

výstava o  módě a  životě Marilyn Monroe, která do Prahy dorazila z  Florencie a  dále 

se přesouvala do Tokia.
42

 Okázalé výstavní projekty, jakým Marylin bezpochyby byla, 

mají svůj původ v  70. letech 20. století, kdy jim byl v  angloamerickém prostředí 

přidělen název „ blockbuster shows“. Ladislav Kesner je nazývá „ trháky “, 

koncipované tak, aby přilákaly masový zájem veřejnosti a  rovněž finanční zisk. Právě 

kvůli nim začala muzea rozvíjet cílené reklamní a  marketingové strategie, vedoucí 

k  oslovení co největšího počtu návštěvníků.
43

 V  českém prostředí k  nim můžeme řadit 

poměrně úspěšné, většinou monografické výstavy pořádané Národní galerií ve 

Valdštejnské jízdárně, z  nichž ty nejúspěšnější dosahují návštěvnosti kolem 70 000 

osob nebo do konce roku 2015 probíhající Slovanskou epopej ve Veletržním paláci.
44

  

Oproti výstavám jsou expozice záležitostmi dlouhodobějšího charakteru. Ladislav 

Kesner ml. zastává názor, že „ dlouhodobé expozice uměleckých muzeí mají na rozdíl 

od tematicky zaměřených výstav jasný příběh a  bývají zpravidla organizovány podle 

národních škol a  chronologických, popř. stylových období, které pro mnohého 

návštěvníka zobrazují domněle objektivní podobu dějin umění “.
45

 Dále rozvíjí teorii, 

podle které je expozice prostorem vnímání a  jejím úkolem, resp. úkolem kurátorů je 

vytvoření optimálního prostředí pro divákovo aktivní chování, tedy takového prostředí, 

které podporuje jeho interakci s  exponáty a  mobilizuje jeho vlastní interpretační 

schopnosti.
 46

 V  titulu Marketing a  management muzeí a  památek rozlišuje expozice 

do následujících čtyř typů: 

1. Expozice založená na vystavení individuálních objektů nebo jejich sérií. Zde jako 

typické příklady uvádí výstavy umění, klasické muzejní prezentace, kde originály 

utvářejí témata prezentovaná veřejnosti, jsou nositeli sdělení a  poselství 

určených divákovi. Konkrétně zde odkazuje na expozici v  Centre Pompidou, kde 

jsou exponáty v  centru divákova pohledu a  doprovodné materiály jen pozadím. 
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Většina expozic starého umění je provedena tímto způsobem. 

 

2. Expozici založenou především na sdělování informací a  idejí, kde objekty 

(nikoli nutně jen unikátní artefakty) jsou především nositeli určitého příběhu 

a  použití exponátů je podřízeno logice stavby dějové linie. Takovým příkladem 

mohou být trvalé expozice Národního muzea, kterými jsou národopisná expozice 

Česká lidová kultura, Křižovatky české a  československé státnosti a  další. 

 

3.  Expozice založená především na návštěvníkově aktivitě se stává médiem, na něž 

má návštěvník působit. Příkladem mohou být současná science centra jako 

Techmania v  Plzni či liberecký iQpark. 

 

4. Jako poslední uvádí expozici utvořenou jako virtuální prostředí s  příklady 

památkových interiérů či skanzenů.
47 

 

Aby mohla expozice či výstava dostát požadovaným odborným, technickým a  dalším 

parametrům, uvádí Josef Beneš ve svém slovníku nutnost jejího ideového námětu, 

libreta a  scénáře. Námět by měl představovat ideový záměr, který vychází z  orientace 

dané instituce a  stručně charakterizuje cíl expozice a  návrh jejího řešení.
48

  Druhým 

krokem v  přípravě se stává libreto, ve kterém má být předvedeno pojetí akce, její hlavní 

vyjadřovací prostředky, členění na úseky a  jejich rozmístění.
49

 Poslední náležitostí je 

vypracování scénáře, který má již detailně obsahovat soupis členění exponátů, popisné 

texty a  plány prostoru.
50

 Nemyslím si, že by byly tyto tři kroky pokaždé při tvorbě 

výstav a  expozic dodržovány, protože část expozic je bezpochyby určována citem 

kurátora neboj jeho dohodou s  architektem ad hoc. Přes ideové náměty a  scénáře se 

dostáváme k  nejpodstatnější části expozice pro účely této práce, a  to muzejní 

a  galerijní prezentaci. Benešův slovník uvádí, že muzejní prezentace je „ vyšší formou 

výstavního zpracování sbírek, spočívající ve zpracování tématu, vyjádřeného pomocí 

originálních dokladů, a  k  nim připojených technicko-výtvarných faktorů, umožňujících 

zmocňovat se prohlídkou výstavy autentického poselství věcí a  proniknout k  podstatě 
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procesů a  jevů původní skutečnosti “.
51

 Pojem „ prezentace “ je tedy dnes používán pro 

výstavní zpracování tématu, uplatnění sbírek a  přípravu děl pro vizuální vnímání. To, 

jakým způsobem jsou díla předkládána, úzce souvisí s  instalací uměleckých děl 

v  prostoru galerie či muzea, tj. technickou realizací prezentace, která se v  mnoha 

ohledech s  prezentací samotnou překrývá.
52

 Podle Blažíčka s  Kropáčkem znamená 

instalace v  uměleckém slova smyslu uspořádání interiéru s  jeho zařízením, tedy 

seskupení uměleckých děl ve sbírkovém prostoru muzea či galerie a  působivé uplatnění 

exponátů při výstavě.  Rozlišují instalaci galerijní, muzejní a  památkovou, které se 

vzájemně překrývají. Muzejní instalace podle nich zdůrazňuje pomocí specifických 

technik (sklo, panely, vitríny a  speciální osvětlení) historickou závažnost. Galerijní 

instalace je na tom obdobně, jen prý panelové či mozaikovité zavěšení obrazů vystřídalo 

volné rozmístění děl, dovolující co nejúplnější vnímání.
53

 Josef Beneš uvádí praktické 

příklady muzejní/galerijní instalace, jako „ pověšení na stěnu či panel, umístění ve 

vitríně, zajištění z  hlediska bezpečnosti, připojení etiketáže k  exponátům apod. “.
54

 

Sám ovšem toto dělení přiřazuje samotnému pojmu prezentace.
55 

Veškerou muzejní prezentaci a  instalaci mají na starosti kurátoři, většinou 

spolupracující na uspořádání výstavy ještě s  architekty. David Korecký ve své antologii 

Médium kurátor
56

 uvádí, že kurátorem je ten, kdo se ideově a  organizačně podílí na 

vzniku výstav a  jiných uměleckých projektů a  aktivit, vybírá umělce a  umělecká díla, 

připravuje texty a  tlumočí záměry umělců i  svůj odborné a  laické veřejnosti.
57

 Je 

velmi nápadné, jakým způsobem v  průběhu let pozice kurátora posílila, srovnáme- li  

tento popis s  názorem Josefa Beneše, podle kterého byl ke konci sedmdesátých let 

kurátorem takový odborný či vědecký pracovník, který pracuje se sbírkami 

a  reprezentuje společenské poslání muzejnictví.
58

 Na stále sílící postavení kurátora 

naráží Ladislav Kesner ml., který tvrdí, že se kurátor cítí být příliš umělcem 

a  z  výstavy utváří své vlastní dílo.
59

 V  současné době se dá kurátorství v  Čechách 

vystudovat na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze a  Fakultě užitého umění 

a  designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem. Kurátoři mohou 
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být buď nezávislí či trvale zaměstnaní v  muzeu, kde se kromě instalace expozic/výstav 

starají rovněž o  nákup uměleckých děl a  dále rozhodují, jak se sbírka instituce bude 

profilovat a  dohlíží, aby byla spravována a  zdokumentována.
60

 Poslední dobou však 

během přípravy výstavy či trvalé expozice často dochází k  jevu, kdy kurátor pouze 

utvoří seznam děl a  ostatní veškeré činnosti obstarává architekt výstavy. Finální dojem 

z  události utváří rovněž galerijní/muzejní pedagog, který se věnuje vzdělávání 

návštěvnické veřejnosti v  přímé vazbě na vystavené exponáty. Měl by být zapojen již 

do příprav výstavy a  výsledkem jeho činnosti by mělo být splnění očekávání 

návštěvníka, který přišel za poučením čí pobavením.
61 

2 .2 . Vývoj smýšlení o  muzeích a  galeriích v  druhé polovině 20. 

století 

 Prezentaci uměleckých děl uvnitř muzeí umění a  galerií ovlivňuje i  to, že v  dnešní 

době se tyto instituce snaží plnit nejen funkci uchovatele hodnot, ale i  edukativní  

a  místy i  zábavní a  odpočinkovou, protože se staly významným způsobem trávení 

volného času dnešní společnosti. Následující odstavce se pokusí zprostředkovat stručný 

náhled právě na tento přerod, který se začal formulovat od druhé poloviny 20. století. 

Pohnutky ve smýšlení o  muzeích a  dalších výstavních institucích samozřejmě úzce 

souvisí s  trendy a  hybnými silami ve společnosti, které se pak záhy projevily 

i  v  uměnovědě. Čtyřicátá a  padesátá léta 20. století rozšířila uvažování o  umění 

v  ekonomických a  sociologických souvislostech, a  tak při výkladu díla začalo být 

bráno v  potaz nejen stylové zařazení a  jeho ikonografická analýza, ale i  důraz na jeho 

společenskou funkci.
62

 Odtud vychází myšlenkový proud sociálních dějin umění, kdy se 

předmětem zájmu stává vztah umění a  společnosti, funkce díla a  jeho zadavatelé. 

S  takovými úvahami jdou ruku v  ruce i  otázky, proč jsou umělecká díla uložená 

v  muzeích a  jakým způsobem zde fungují. A  protože muzeologie byla do té doby 

záležitostí spíše uchovávání, konzervování a  evidence sbírek, začíná se v  uvolněných 

šedesátých letech odborná veřejnost tázat, k  čemu vlastně muzea slouží, proč se ony 

instituce jeví tak uzavřeně a  proč prakticky nereagují na kulturní, politický a  sociální 

vývoj. Proč se veřejnost začíná tázat?  Protože i  přes zkostnatělou muzeologii stálých 

sbírek tvořila muzea a  galerie v  šedesátých a  sedmdesátých letech alternativu 

k  divadlům a  koncertním síním a  poskytovala zázemí pro nově se rozvíjející 
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happeningy a  multimediální představení. Snad jedině kontrastem těchto dvou polarit 

a  zvýšenému zájmu o  tyto instituce se začalo mluvit o  krizi identity muzeí, od čehož 

odvozujeme název pro hnutí kritické teorie muzea. S  ní souvisí i  myšlenkový posun od 

problematiky společenské funkce uměleckých děl a  jejich původního umístění 

k  úvahám o  institucích, kde jsou díla prezentována.  Jako zlomový okamžik uvádí 

Pavel Štěpánek otevření Centre Georges Pompidou v  Paříži roku 1977.
63

 To se tehdy 

pod vedením Ponta Hulténa zaměřilo na pořádání velkých mezinárodních výměnných 

výstav umění mezi Paříží na jedné straně a  Berlínem, Moskvou a  New Yorkem na 

straně druhé.
64

 Tyto interdisciplinární výstavy byly velmi dobře přijaty veřejností 

a  ovlivnily další generace umělců, kurátorů a  pořadatelů výstav.
65

  Toto rozvíjející se 

téma poslání muzea, jeho atraktivity a  prezentace směrem k  veřejnosti dorazilo i  na 

britské a  severoamerické univerzity v  80. letech 20. století.
66

   

Kritická teorie muzea se nezaměřuje pouze na muzea umění, ale na veškeré 

institucionální mechanismy, praktiky a  společenské fungování instituce muzea jako 

takové. Za průkopníky kritické teorie jsou označováni britský historik Andrew Wallach 

a  jeho americká kolegyně Carol Duncan
67

. Ti se ve svých studiích zabývají myšlenkou, 

že muzeum disponuje uměním jako celkem a  návštěvníkův zážitek má předem daný 

scénář a  svou návštěvou se zúčastňuje rituálu, ne nepodobného tomu náboženskému.
68

 

Nepovažují muzeum za neutrální půdu, ve které má dílo vyniknout, ale zdůrazňují vztah 

díla a  prostoru, ve kterém je vystaveno. Považují muzeum za chrám a  Duncan dále 

uvádí, že lidé návštěvou muzea umění touží po kontaktu s  idealizovanou minulostí 

a  snaží se vzdálit svým denním starostem.
69

 Vzhledem k  takovému posunu uvažování 

na obou stranách se na muzeologii začíná nahlížet jako na jednu ze subdisciplín dějin 

umění, rozšířenou směrem k  dalším vědám a  oborům, kde jsou brány v  potaz 

společensko-politické, ekonomické, ideologické a  psychologické souvislosti. U  nás 

změnu muzeologického paradigmatu jen okrajově reflektuje Zbyněk Stránský ve své 

monografii Archeologie a  muzeologie z  roku 2005.
70

 

Kritická muzeologie rozšířila dějiny umění směrem k  vizuální kultuře a  tahle nová, 

rovněž interdisciplinární záležitost začala být označována jako new art history – tedy 
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nové dějiny umění.
71

 Jedná se o  další posun v  uvažování tím směrem, že se dějiny 

umění netýkají pouze rozboru díla, ale i  prostředí, kde a  jakým způsobem jsou 

umělecká díla vystavená, kdo o  nich píše, jací lidé se o  ně zajímají a  podobně. Takový 

předmět zájmu vyústil v  pojem vizuální kultury, jejímž ústředním tématem je vizuální 

reprezentace děl spolu s  hledáním odpovědí na otázky, kdo má potěšení z  dívání se na 

koho/co a  kdo z  této činnosti profituje.
72

 Termín „ vizuální “ reprezentuje techniku, 

kterou lidé vnímají a  pojem „ kultura “ způsob, jakým nás ono vnímání ovlivňuje. 

Vizuální kultura je pojímaná jako průsečík sociologie a  výtvarného umění nebo jako 

aplikování teorií z  oblasti sociálních a  kulturních věd na artefakty a  praxe tradičně 

spojovanými s  dějinami umění.
73

  Vizuální kultura je aktuálním, těžko uchopitelným 

tématem, o  kterém se velmi zkratkovitě a  výstižně vyjádřila historička umění Rosalida 

Kraus takto: „ vizuální studia jsou ve skutečnosti výcvikem studentů k  tomu, aby byli 

lepšími konzumenty.“.
74

 V  našem prostředí se tématu vizuální kultury dlouhodobě 

věnuje Ladislav Kesner ml, který se ve svých početných publikacích zabývá rozličnými 

aspekty vnímání díla a  prostředí divákem, rozebraných do nejmenších detailů.  

2 .3 . Praktické aspekty vystavování 

 

Jako zaštiťující myšlenku pro vystavování starého umění bych zde uvedla poznámku 

Francise Haskella, který ve své knize The ephemeral muzeum píše, že 

 „U  sbírek starého umění je třeba brát ohled na to, že obrazy byly určené každý pro 

jiné místo, jinou funkci a  najednou jsou představovány divákům pohromadě vedle sebe. 

Je třeba mít na paměti, že všechny tyhle staré obrazy byly sejmuty z  chrámů, památníků 

či soukromých příbytků, aby byly nainstalovány v  soukromých sbírkách a  až poté ve 

veřejných muzeích.“
75

 

Dnešním úkolem výstavních institucí je vyrovnat se s  těmito fakty, a  co 

nejvhodnějším způsobem je předložit divákovi. Zároveň se zpřístupňováním děl 

veřejnosti nastává potřeba muzejních pracovníků a  kurátorů, kteří svým působení 

ovlivňují vnímání prezentovaných děl.  Ladislav Kesner ml., ve své knize Muzeum 

umění v  digitální době uvádí, že i  prosté zavěšení obrazu na stěnu již ovlivní názor 
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diváka na něj.
76

 Tento přístup odpovídá názorům hnutí kritické muzeologie, podle nějž 

neexistuje žádný neutrální způsob zveřejnění sbírek a  každé vystavení je určitou 

formou interpretace.
77

  

V  dalších částech této kapitoly nejprve předložím historický exkurs do jednotlivých 

způsobů vystavování a  tvorby expozic, a  poté budu vycházet převážně z  názorů 

Ladislava Kesnera ml., který se jako jediný v  českém prostředí zabývá ve svých 

publikacích problematikou uspořádání expozice a  jejího působení na diváka.   

2 .3 .1 . Dřívější metody vystavování 

V  soukromých aristokratických sbírkách a  kabinetech, z  nichž ve druhé polovině 

18. století postupně vznikala první muzea umění, byla hranice mezi sbíráním 

a  vystavováním nezřetelná, neboť umístění v  daném interiéru, tj. vystavení, bylo 

přirozeným způsobem existence sbírky a  tento model přetrvával i  v  počátcích nově 

vzniklé instituce uměleckého muzea
.
 Výjimku z  něj vytvořil koncem století 

francouzský patriot a  archeolog Alexandre Lenoir, který shromáždil umělecká díla 

symbolizující pozůstatky království z  chrámů a  významných míst, umístil je do 

zrušeného kláštera des Grands- Augustin a  uspořádal je chronologicky, bohužel, bez 

ohledu na kopie a  padělky, které zapojil do své vzorové vývojové řady.
78

 

Zpřístupňování muzeí od konce 18. století (mezi první můžeme zmínit římské 

Kapitolské muzeum, medicejské Uffizi či Louvre)
79

 mělo samozřejmě vliv na jejich 

uspořádání. Začínají se oddělovat depozitáře a  výstavní prostory, sbírkové předměty se 

klasifikují a  vystavují dle určitého řádu a  vzhledem k  růstu počtu návštěvníků začíná 

být zájem i  o  prezentaci, osvětlení, příručky a  další záležitosti s  muzeem spojené.
80

 

V  evropském prostředí byli mnozí významní historici umění zároveň kurátory nebo 

řediteli muzeí. Jedním z  nejvýznamnějších byl Wilhelm von Bode v  císařském 

Německu, kde jako ředitel královských muzeí v  Berlíně reorganizoval sbírky a  nechal 

pro ně postavit nové budovy. V  Kaiser Friedrich Museu (dnešním Bode Museu) upustil 

od tradičního třídění podle technik a  vytvořil nový způsob chronologické instalace 

s  důrazem na historický kontext tím, že obrazy prezentoval spolu s  dobovým nábytkem 

a  dekoracemi.
81

 Zde je na místě poznámka Ladislava Kesnera ml., že Bodeho 

prezentace jsou fikcí, navozující prostředí sběratelských interiérů a  nikoli skutečný 
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prvotní kontext, ve kterém díla fungovala.
82

 Dal tím základ tzv. period rooms, 

kontextového provázání malířství, sochařství a  užitkového umění v  prostoru
83

, dodnes 

využívaných hlavně v  angloamerickém prostředí. Příklady takovýchto expozic můžeme 

dnes nalézt např.  ve Victoria and Albert´s  museum v  Londýně nebo v  Metropolitním 

muzeu v  New Yorku.[1 ] O  tom, že period rooms jsou stále aktuální záležitostí, 

dokládají průběžně konané konference na toto téma, nejbližší je plánovaná na září roku 

2014 v  The Bowes Museum v  Barnard Castle v  Durhamu.
84

  

Zůstaneme-li na britských ostrovech, první ředitel londýnské Národní galerie, Sir 

Charles Eastlake , v  50. letech 19. století prosazoval, aby za pověšenými obrazy byla 

červená plocha, oproti dosavadním převážně šedavě zeleným pozadím veřejných 

výstav. Vycházel z  dobových výzkumů senzorického vnímání a  tvrdil, že červená 

barva ve vzájemném působení se zlatými rámy a  převážně studenými barvami obrazů 

vytváří oku nejpřístupnější efekt. Jeho dalším počinem bylo, že přemístil obrazy do 

výše očí diváka, což je akt zpřístupňující umění divákům v  nejlepším slova smyslu.
 85  

Rovněž představitelé Vídeňské školy dějin umění se věnovali nejen teorii, ale i  praxi 

uspořádávání muzejních sbírek. Počínaje prvním profesorem na prvním ústavu dějin 

umění Rudolfem Eitelbergerem a  Juliem Schlosserem konče, praktikovali své semináře 

přímo v  muzejních sbírkách. Vztah kurátora a  historika umění popisuje i  Alois Riegel 

spjatý s   Osterricherisches Museum für Kunst und Industrie tvrdil, že historik umění je 

znalcem a  zároveň tím, kdo se o  dílo stará a  rozumí mu tak, že je schopen ho umístit 

na správné místo v    rámci určitého systému či klasifikace tak, aby bylo 

interpretovatelné a  smysluplné.
86

 Což je stěžejní problém a  záležitost většiny 

muzejních instalací.  

Ladislav Kesner ml. v  knize Muzeum umění v  digitální době upozorňuje na omyl, 

přetrvávající podle něj již od 18. století. Spočívá v  myšlence, že klasické skulptury 

a  italské renesanční umění poskytují každému estetický prožitek a  k  jeho dosažení 

stačí vystavit dílo izolovaně od ostatních bez náznaku kontextu.
87

  Touto myšlenkou se 

zabývá v  souvislosti s  hodnocením výstav renesančního malířství Národní galerie 
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v  Praze na přelomu tisíciletí a  naráží na to, že jsou díky výše zmíněné úvaze 

uspořádány podle modernistického vzoru, označeného Brianem O ´Dohertym v  70. 

letech jako „ white cube “, v  překladu „bílá krychle“.
88

  Podle Kesnera je tento způsob 

vystavování, založený na extrémní izolace díla, častým nešvarem většiny tuzemských 

expozic a  galerií. Původ tohoto uspořádání založeného na osamocené existenci díla 

v  bílém, architektonicky řešeném prostoru má podle profesorky Humboldtovy 

univerzity v  Berlíně Charlotte Klonk
89

  několik různých základů. Zdůrazňuje, že ani 

v  19. století nebyla muzea plná rostlin, nábytku a  koberců, jak je zakotveno 

v  povědomí široké veřejnosti a  uvádí, že prostor „ white cube „ je pouze jednou 

z  barevných variant vymalovaných stěn.
90

 Dalším podhoubím vedoucí k  takovému 

uspořádání výstavního prostoru byly výstavy německých expresionistů, jejichž obrazy 

byly v  silných černých rámech ponechány kontrastu právě s  čistým bílým pozadím. 

Tyto faktory se poprvé spojily v   Muzeu moderního umění v  New Yorku, založeném 

roku 1929, kde bylo v  bílém prostoru vystavováno umění francouzských 

postimpresionistů.
91

[2 ]Rozhodně není na škodu uvést dílo do kontrastu s  okolím díky 

vhodnému řešení výmalby a  architektonickému uspořádání prostor, ale je třeba 

předcházet tomu, aby ve stálých expozicích nedošlo k  nešvaru, způsobenému prostory 

zařízenými ve stylu „ white cube“ a  popsaném  Brianem O ´Dohertym takto: „ Dosáhli 

jsme bodu, že vejdeme do galerie a  vidíme nikoli umění, ale prostory galerie. ”.
92

  Ve 

své novější publikaci Studio and the Cube z  roku 2006 uvádí, že tento typ čistě bílého 

prostoru už je v  současnosti překonaný, a  stejně jako dříve dával punc výjimečnosti, 

tak dnes nudí. Vyčpěl působením nových médií a  rozšiřujícím se možnostem 

výstavních prostor včetně audiovizuální techniky a  rovněž díky otevřeným ateliérům 

umělců, přesouvání výstavních prostor do průmyslových objektů a  podobně.
93

 Jak již 

bylo zmíněno výše, vzhledem k  nepříliš časté obměně stálých expozic je prostor „ 

white cube “ stále aktuálním tématem a  Ladislav Kesner ml.
94

 nebo Shimon Sheikh
95

 

jím vidí ovlivněnou většinu dnešních muzeí. Shodně s  Charlotte Klonk zastávají názor, 
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že takový způsob prezentace je například pro Rembrandtova díla nevhodný či dokonce 

nesmyslný.
96 

 

3 .2 .2. Současná praxe 

 

Muzea a  galerie umění dnes plní jednak funkce tradiční, kterými jsou uchovávání, 

konzervování, restaurování a  zpřístupňování veřejnosti, ale na druhou stranu se snaží 

i  uspokojit potřeby návštěvníka, který očekává pobavení a  zážitek. Bylo zjištěno, že 

průměrná doba, kterou návštěvník věnuje jednotlivému uměleckému dílu ve stálé 

expozici, činí 1 ,6  sekundy bez ohledu na jeho kvalitu.
97 

 O  to více se ale těší na 

kavárnu, budovu samotnou a  povětšinou chodí návštěvníci do výstavních prostor 

s  přáteli v  domnění, že plnohodnotně tráví volný čas.
  

Aby instituce udržely pozornost svého publika, uchylují se poslední dobou namísto 

stálých expozic k  expozicím dlouhodobým (cca 10let), polo-stálým, které jsou 

průběžně doplňovány a  obměňovány (Guggenheimovo muzeum v  New Yorku, Tate 

Modern v  Londýně) nebo dokonce trvalé expozice vůbec nevytvářejí - jako 

Guggenheim Bilbao. Osvědčeným modelem se může stát systém intervence do expozic 

v  podobě menších, autorských či tematických výstav, které stimulují příležitost 

k  opětovné návštěvě a  současně udržují kontakt s  příslušným zájmovým publikem.
 98

  

Dobře provedená intervence do expozic (například v  Moravské galerii je část prostoru 

expozice věnovaná na jaře roku 2014 výstavě Holland_retro_style) může přilákat další 

návštěvníky, ale pokud muzeum umění pouze „ provětrá depozitář “ díly nižší kvality, 

jenom své potenciální zájemce odradí. 

Tématem práce jsou stálé expozice renesančního a  barokního malířství, které se 

většinou vyskytují jako součásti sbírek starého umění. Kolekce malířství bývají řazeny 

chronologicky, ale nikoli důsledně, důraz je kladen na rozličné národní školy a  díla 

spolu související. Ve Šternberském paláci v  Praze mají dokonce němečtí a  holandští 

malíři nově vytvořenou svou vlastní expozici ve zvláštních  místnostech mimo hlavní 

výstavní prostory.  

Experimenty a  inovace ve vystavování renesančního a  barokního malířství mají 

šanci se nejvíce projevit na krátkodobých výstavách. V  zahraničí je trendem poslední 

doby práce se světlem, jejíž odvážné pojetí se projevilo například na výstavách 
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v  Benátském paláci v  Římě. Na monografické výstavě Sebastiana del Piomba v  roce 

2008 byla díla umístěna ve výklencích klasických tmavých panelů, které jim zároveň 

dodávaly osvětlení. Hlavním zdrojem světla v  místnostech pak byly různobarevné 

reflektory, které ozařovaly stropy a  zdi červenou, zelenou či modrou barvou. [3 ] 

[4 ]O  tři roky později se zde uskutečnila výstava s  názvem „ Roma al tempo di 

Caravaggio “ pořádané v  Benátském paláci, kde panovalo příšeří, na které si divák 

musel nejprve zvyknout, a  poté se mohl věnovat dílům, která byla pouze bodově 

nasvícena. Takový přístup samozřejmě nelze praktikovat u  všech výstav starého umění, 

ale pro temnosvitnou Caravaggiovu tvorbu se projevil jako vyhovující.  

Z  českého prostředí můžeme zmínit výstavu Moravské galerie v  Brně, nazvanou „ 

Colorito:Malířství v  Benátkách z  moravských a  slezských sbírek “, která se konala 

v  Místodržitelském paláci od listopadu 2011 do května 2012. Benátské portréty ve 

zlatých rámech byly umístěny na ostře fialovém pozadí, které po chvíli ustoupilo bílé 

výmalbě [5 ], to samé se přihodilo dalším dílům pouze s  barvou výrazně vínovou či 

mechově zelenou, doplněnou o  zelené rostliny na uskupení z  bílých kvádrů [6 ]. Tvůrci 

se dozajista snažili o  čistý, atraktivní a  moderní přístup v  nejlepším slova smyslu, ale 

je otázkou, zda takové množství zářivých barev použitých jako podklad pro vystavení 

díla ho spíše neutápí, místo aby jej zvýraznilo. 

Rok před zmiňovanou Caravaggiovou výstavou se ve Valdštejnské jízdárně v  Praze 

konala velká retrospektiva Karla Škréty, tedy vrcholného reprezentanta českého 

barokního malířství. Samozřejmě není možné srovnávat materiální předpoklady, ale na 

rozdíl od těch italských působila, jako kdyby jednu část Schwarzenberského paláce, kde 

se Škréta nachází, přenesli jen pod Hrad do jízdárny bez jakýchkoliv inovativních 

prvků.[7 ] Nejvíce experimentů s  výstavním prostorem nabízí současné a  v  jistých 

případech moderní umění, ovšem na uvedených příkladech je vidět, že se vyplatí 

i  pokoušet se o  stále nové a  inovativní přístupy i  v  oblasti umění starého. Závěrem je 

nutné si uvědomit, že výstavy umění a  tvorby stálých expozic jsou z  velké části 

i  subjektivními záležitostmi a  proto zde uvádím názor Hanse Beltinga, který říká: 

 „ Protože se nemůžeme shodnout na společné představě, kterou bychom mohli 

vystavovat v  muzeích, věrohodní můžeme zůstat pouze v  tom, že se otevřeme 

nejrůznějším diskusím. ”.
99
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2 .3 .3. Časté nedostatky a  doporučené postupy 

Ladislav Kesner ml. uvádí, že z  výše popisovaných druhů prezentací, tedy 

kontextuální a  modernistické, dodnes vychází většina našich muzeí umění. Hned 

prvním nedostatkem muzeí, galerií a  památkových objektů jsou neexistující nebo 

nedostatečné atraktivní úvodní vstupní informace. Při vstupu do objektu by měl 

návštěvník získat přehled, co daná instituce nabízí, hlavně v  případech, kdy nabídku 

tvoří několik výstav, expozic nebo návštěvnických okruhů.
100

 Jakákoliv expozice či 

výstavní prostory by měly mít název a  viditelné označení u  vchodu či směrové šipky, 

které naznačují počátek a  průběh prohlídky. I  když expozice bývají chronologicky 

řazené, není od věci naznačit směr, aby nedocházelo k  nedorozuměním jako např. ve 

výstavních prostorách Městské knihovny v  Galerii hlavního města Prahy, kdy část 

návštěvníků prochází galerií v  opačném směru nebo začíná omylem uprostřed a  po 

zhlédnutí půlky výstavy narazí na východ.  

Dojem z  expozice samotné ovlivňuje několik faktorů a  jedním z  nejdůležitějších je 

senzorická přístupnost děl,
101

 která bývá ve většině případů redukována na zrakové 

vnímání, při kterém hraje velkou roli osvětlení. Touto problematikou se zabývá James 

Gardner ve své příručce Exhibition and display
102

, která je sice určená pro komerční 

výstavy různého zboží, ale věnuje se i  praktickým aspektům výstavního prostoru. 

U  osvětlení uvádí, že je třeba, aby výstava měla dva zdroje. Jeden hlavní, tvořený 

většinou teplým žárovkovým světlem, a  druhý zdroj, označovaný jako bodový, který 

má být tvořený jednotlivými nasměrovanými svítidly. Dále Gardner nabádá 

k  opatrnému zacházení se zářivkami, neboť výsledný dojem je studený a  rozhodně 

neevokuje autentické užití díla.  Pokud by byla výstava pouze osvětlena bodovým 

světlem, tak má sice velmi dramatický efekt, ale okolo návštěvníka se může rozprostírat 

až nepříjemná tma.
103

 Samozřejmě vždy záleží na provedení, příkladem dobře použitého 

bodového osvětlení je expozice středověkého sochařství v  chebské Galerii výtvarného 

umění. Přestože zde chybí zdroj hlavního osvětlení, díla jsou dobře viditelná a  naopak 

příšeří jednotlivých místností umocňuje dojem chrámového prostoru, který se zde 

kurátorce Michaele Ottové podařilo vytvořit.
104

 [8 ] Dalším příkladem může být 

Caravaggiova římská výstava z  roku 2011, blíže popsaná v  předchozí části. Je třeba 

předcházet i  tomu, aby se světlo neodráželo od skleněných vitrín do očí návštěvníků či 
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aby nebylo za nimi v  tak nešťastné poloze, že dotyčný uvidí umělecké dílo ještě 

vylepšené o  svůj stín. Při kritickém hodnocení samozřejmě musíme brát ohled na 

technické možnosti výstavních prostor. Na druhou stranu by již autoři expozice či 

vedení jednotlivých institucí měli zvážit, zda historická budova s  nízkým stropem, 

malými okny a  nevhodně zabudovaným elektrickým obvodem je opravdu vhodnou pro 

instalaci trvalé expozice. 

Aby díla dobře působila na diváky, je zejména při instalaci obrazů důležité jejich 

vhodné umístění v  prostoru. Před jakýmkoli vystavením by mělo být vzato v  potaz 

původní umístnění a  funkce díla, neboť v  originálním prostředí mohlo být určeno 

k  nahlížení z  různých úhlů pohledu. Například Přemyslovský krucifix ve Strahovské 

obrazárně pravděpodobně visel v  triumfálním oblouku kostela a  poté byl zabudován do 

barokního oltáře.
105

 Ve strahovské expozici je nasazen na kraťoučkém podstavci těsně 

nad zemí a  působí velmi disproporčně.  

Dalšími faktory jsou barva a  materiál pozadí, na kterém jsou díla umístěna. Většina 

českých expozic starého umění kombinuje jednobarevné panelové pozadí (béžové, 

tmavomodré, červené) s  využitím bíle omítnutých zdí. Některá díla jsou sice izolována 

od ostatních pod vlivem modernistické instalace, ale další jsou naopak předložena ve 

více či méně fungujících seskupeních. Vzhledem k  historickým budovám většiny 

muzejních institucí je variabilita prostor velmi omezená na pouhé rozmisťování panelů 

a  vitrín a  proto je logika a  obsah prezentace podřízen prostorovému uspořádání. 

V  expozicích se nacházejí i  různé formy a  druhy textových materiálů, které jsou 

jedním ze základních prostředků kontextualizace uměleckých děl.
106

 Tvoří je jak 

popisky přímo u  uměleckých děl, tak i  veškeré ostatní texty, nejčastěji formou 

úvodních informací na počátku expozice a  poté další pasáže, které většinou ozřejmují 

exponáty kulturně-historickými souvislostmi. Kromě obsahových a  stylistických 

náležitostí je velmi důležité správné situování textů a  jejich vizuální podoba. Zejména 

u  popisků děl je důležité jejich umístění. Aby nebyly příliš nízko, vysoko, aby byl 

zřejmý vztah mezi nimi a  objektem a  měly by být dobře čitelné – záleží i  na velkosti 

písma a  barevném provedení.
107

 Podíváme-li se do expozice starého malířství 

v  Olomouci, tak uvidíme, že porušuje většinu zásad najednou. Chybí zde úvodní 

informace ke kolekci, popisky obrazů jsou uspořádané tak nešťastně, že není rozpoznat, 
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ke kterému dílu patří a  jsou psané velmi malým písmem na tmavé destičce, které téměř 

nelze odlišit od panelu podobné barvy. 

Co se klimatických podmínek týče, teplota výstavního prostředí by se měla 

pohybovat kolem 18°Celsia a  relativní vlhkost má být přibližně 55%.
108

  

Stálé či dlouhodobé expozice jsou v  poslední době stále více považovány nikoli za 

anonymní produkt instituce, ale za autorský čin konkrétních osobností, což může dojít 

tak daleko, že instalace samotná je považována za „ umělecké dílo “, kterým se autor 

vyrovnává umělci.
109

 V  našich podmínkách je zakořeněná praxe přípravy expozice na 

modelu dělby práce mezi příslušným odborníkem – kurátorem a  architektem.
 
Kurátor 

obvykle vybírá exponáty a  vytváří libreto a  scénář výstavy, nicméně často bývá 

umělecko-historický koncept vágní, omezen výstavními prostorami a  zúží se de facto 

pouze na výběr exponátů. Dochází tak k  nárůstu role architekta, který určuje základní 

parametry instalace, jehož slovo má velký vliv na celkové uspořádání expozice 

a  v  takových případech se může přímo podílet i  na výběru děl.
110

  

Postup přípravy expozice je obvykle rozdělen do několika bodů. Ladislav Kesner ml. 

uvádí, že nejprve by měl kurátor-historik umění připravit ideový námět, vybrat 

exponáty, vytvořit libreto a  až poté má začít spolupracovat s  architektem, který 

navrhne prostorové řešení a  společně se domluví na konkrétním technickém scénáři 

a  rozmístění exponátů. Tato prvotní instalace by ještě měla projít testováním 

a  hodnocením, jestli dohromady funguje jako celek a  díla se vzájemně nepotlačují 

atd..
111

 Podle Kesnera má v  procesu přípravy hrát důležitou roli ještě tzv. interpretativní 

plán, ve kterém je stanoveno, co bude obsahem prezentace sbírky, zda bude expozice 

uspořádána tematicky či chronologicky a  má dále obsahovat i  charakteristiku 

předpokládaného publika, popsat další doprovodné programy, detailně rozpracovat 

zadání atd..
112

  

Co se cílů expozice týče, primárně záleží na zadání od vedení instituce, další 

náležitosti již obsáhne libreto či zaměstnanci, kteří mají jednotlivé úseky – 

expozici/propagaci/organizaci a  další na starost. Každá stálá expozice je tak výsledkem 

činnosti kurátora a  jeho spolupracovníků, odráží v  sobě zadání a  směřování instituce 

a  v  neposlední řadě je ovlivněná finančními možnostmi instituce. 
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Z  výše uvedeného je zřejmé, že neexistuje žádná univerzální teorie či návod, jak 

sestavit ideální expozici a  zmíněná doporučení jsou jenom velmi obecným souhrnem 

toho nejpodstatnějšího. Neoddiskutovatelnou součástí výstavních prostor jsou rovněž 

i  vhodně umístěné odpočinkové zóny, dostupnost informací v  cizích jazycích, ochotný 

personál a  další.  
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3.Vybrané kolekce renesančního a  barokního 

malířství  

Tato kapitola je věnována vybraným sbírkám renesančního a  barokního malířství, 

které se nacházejí v  předních českých muzeích umění. Vybranými institucemi jsou 

Národní galerie v  Praze, Moravská galerie v  Brně a  obrazárny Arcidiecézních muzeí 

v  Olomouci a  Kroměříži a  obrazárna Strahovského kláštera, kterým jsou věnovány 

jednotlivé podkapitoly. U  každé z  nich bude uveden stručný původ sbírky a  na něj 

navazující popis a  hodnocení expozice, vycházející z  kritérií uvedených v  kapitole 

3 .2 .3 . 

3 .1 . Národní galerie v  Praze 

Expozice renesančního a  barokního malířství je v  pražské Národní galerii rozdělena 

do dvou celků. Prvním je sbírka starého umění nazvaná „ Evropské umění od antiky do 

závěru baroka ” nacházející se ve Šternberském paláci. V  této sbírce jsou většinou 

obrazová díla a  ostatní druhy umění zde téměř nejsou zastoupeny. Druhým je „ Baroko 

v  Čechách ” v  paláci Schwarzenberském, věnovaný českému baroknímu malířství 

a  sochařství. Vzhledem k  tomu, že pražská Národní galerie je nejvýznačnější svým 

postavením i  sbírkami, měli bychom se úvodem věnovat i  její historii. V  následujícím 

textu budu vycházet převážně z  publikace 200let Národní galerie v  Praze 1796-1996 

od Víta Vlnase.
113 

Pátého února 1796 byla v  Praze z  iniciativy hraběte Františka Josefa Šternberka 

Manderscheida založena Společnost vlasteneckých přátel umění. Přestože nesměla 

disponovat vlastním majetkem, pomocí zápůjček se ještě téhož roku podařilo uspořádat 

první výstavu v  Černínském paláci. V  následujících letech rostl počet zapůjčených děl 

a  po přestěhování do Šternberského paláce otevřela Společnost roku 1814 svou první 

expozici, která o  třináct let později již čítala 1725 maleb rozličné kvality. Významným 

datem se stal rok 1835, kdy byl v  rámci Společnosti založen spolek výtvarných umělců 

Krasoumná jednota, sloužící k  lepšímu uplatnění malířů vyšlých z  Akademie. Stejného 

roku bylo změnou stanov dosaženo rozhodnutí vybudovat vlastní fond a  jeho základem 

se stala sbírka rakouského a  nizozemského umění MUDr. Josefa Hosera, který jako 

první použil v  souvislosti s  Obrazárnou Společnosti pojem „ Národní galerie“.
114

 

Přibývaly další nákupy, například kreseb a  grafik Václava Hollara a  také dary ze 
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soukromých sbírek, až začaly být prostory Šternberského paláce nevyhovující a  roku 

1885 se konala výstava v  galerijních sálech Domu umělců- Rudolfinu. Malíř 

a  inspektor sbírky Viktor Barvitius uspořádal obrazy podle jednotlivých národních škol 

a  provenienčních hledisek a  také vydal první kritický katalog sbírky.
115

 Po krátkém 

působení Karla Chytila nastoupil na místo kustoda Jiří Bergler, restaurátor, který 

odmítal jakoukoli reorganizaci Obrazárny a  orientaci na moderní umění.
116

 Proto byl 

s  podporou mladočeských politiků prosazen návrh založení Moderní galerie království 

českého, která vznikla roku 1902 jako fundace císaře Františka Josefa I . Jejím 

stěžejním obdobím zájmu však zůstávalo po dlouhá léta 19. století a  mánesovská 

generace a  nikoli aktuální umění.
117

 Vznik republiky zasáhl i  do uspořádání obou 

institucí. Očekávalo se jejich spojení, eventuelně ještě s  pražskou městskou 

a  Slovanskou galerií a  restituce uměleckých děl z  Vídně. K  ničemu takovému ale 

nedošlo. Moderní galerie zakoupila soubor francouzského umění a  alespoň tímto 

způsobem reprezentovala modernu, zatímco Obrazárna Společnosti se stala ústřední 

uměleckou sbírkou nového státu se zaměřením na umění vzniklé do roku 1800. V  jejím 

čele setrval dvacet let Vincenc Kramář, kterému se po neúspěšných pokusech o  spojení 

s  Moderní galerií podařilo roku 1937 Obrazárnu po vzoru pruských a  vídeňských 

muzeí zestátnit.
118

 Byl zastáncem modernistického způsobu instalace, a  významně tak 

ovlivnil utváření expoziční strategií Národní galerie  až dodnes.
119

Za jeho působení se 

musela nuceně přemístit z  Rudolfina do nevyhovujících prostor v  budově Městské 

knihovny. Roku 1939 po něm nastoupil do funkce univerzitní profesor Josef Cibulka, 

v  roce 1941 dostala instituce protektorátní název Českomoravská zemská galerie a  část 

jejích sbírek byla zpřístupněna na zámku na Zbraslavi.
120

 O  rok později došlo k  jejímu 

sloučení s  Moderní galerií.
121

 Akvizicemi po roce 1948 se do sbírek dostalo spoustu 

výrazných uměleckých děl, ale i  produktů nevalné kvality. Zákon o  Národní galerii 

z  následujícího roku potvrdil již nějakou dobu používaný nový název „ Národní galerie 

“ a  část sbírek se vrátila do Šternberského paláce. Od šedesátých let 20. století 

získávala Národní galerie mezinárodní kredit díky obratnému diplomatickému působení 

Jiřího Kotalíka. Dnes instituce zaštiťuje expozici umění Asie a  starověku v  paláci 

                                                 
115 

 VLNAS 1996, 5. 
116 

VLNAS 1995,3. 
117 

VLNAS 1995,5. 
118 

VLNAS 1995,7. 
119 

 KESNER 2000, 224. 
120 

 Tamtéž. 
121 

 VLNAS 1995,8. 



 

35 

Kinských, středověkého umění v  klášteře sv. Anežky, staré evropské umění 

ve Šternberském paláci, expozici českého baroka v  paláci Schwarzenberském, umění 

19. století v  Salmovském paláci a  expozici 20. a  21. století ve Veletržním paláci. Dále 

jí patří prostory využívané pro dočasné výstavy ve Valdštejnské jízdárně a  na zámcích 

ve Frynštátu a  Žďáru nad Sázavou.
122 

3 .1 .1 . Evropské umění od antiky po závěr baroka  

Stálá expozice Národní galerie je umístěna ve třech částech Šternberského paláce, 

vystavěného Giovannim Battistou Alliprandim, a  dokončeného roku 1707. Přestože 

stavba byla ve skutečnosti menší než původně plánovaná, i  tak údržba paláce rodinu 

finančně vyčerpávala, a  tak ho roku 1811 prodala Společnosti vlasteneckých přátel 

umění. Společnost palác upravila pro své potřeby, chvíli zde sídlilo i  Národní muzeum 

a  krajinářská část Akademie výtvarných umění. Když Obrazárna Společnosti opustila 

budovu, sloužil palác jako ústav pro duševně nemocné, nazývaný Ernestinum. Národní 

galerie se sem vrátila roku 1947.
123 

Původ sbírky sahá k  baroknímu sběratelství 17. století nizozemských, 

středoevropských a  severoitalských mistrů. Poté, co Společnost vlasteneckých přátel 

umění začala budovat vlastní sbírku, přispěl do ní obrazy od Karla Škréty a  Lucase 

Cranacha vnuk hraběte Františka Šternberka Manderscheida, který byl jedním z  jejích 

zakládacích členů. Důležitými přírůstky se na konci 30. let 20. století staly obrazy ze 

zámku Konopiště, můžeme zmínit Oplakávání Krista od Lorenza Monaca, polyptych od 

Antonia Vivariniho a  Giovanniho d ´Alemagna či Bronzinovu podobiznu Eleonory 

z  Toleda. Mezi významné poválečné příspěvky se řadí součásti Nostické sbírky, 

kterými jsou Rembrandtův Učenec v  pracovně či sv. Jeroným od Jusepa de Ribery.
124 

Expozice zabírá větší části prvního a  druhého patra paláce, kde je vystaveno umění 

od nejstaršího po barokní, a  v  přízemních prostorách dostupných pouze vchodem 

z  nádvoří je umístěno německé a  rakouské umění 15. -18. století. 

Už ve schodištní hale se návštěvník setká exponáty, například glazovanými 

terracotami z  dílny della Robbia. Před vstupem do expozice je stylizovaná mapka, která 

upozorňuje na body vyznačené v  audioprůvodci. Po překonání předsíně s  antickými 

vázami a  fajjúmskými portréty čekají na návštěvníka čistě bílé místnosti, kde je 

představováno italské umění 14-16. století. Malá, do zlaté barvy laděná nábožensky 

orientovaná díla jsou na stěnách i  na prostředním panelu ve výši očí. Na tento 
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modernistický způsob vystavování je možné nahlížet jako dávno na překonaný, ale 

zrovna tato nejstarší díla se, na rozdíl od zbytku expozice, se s  výmalbou obstojně 

vyrovnávají díky svým čistým liniím.[9 ] Po levé straně čekají na návštěvníka pozdně 

byzantské, převážně řecké ikony, ovšem bez jakéhokoli odůvodnění a  popisků.[10] 

Dále expozice vede návštěvníka do prostor věnovaných severoitalskému a  benátskému 

malířství, jehož nejvýznačnějším kusem je Polyptych s  adorací Ježíška a  světci z  roku 

1447 od Antonia Vivariniho da Murano a  jeho zetě Giovanniho d ´Alemagna. Opět je 

umístěn na čisté holé zdi, přestože by snesl důstojnější pozadí a  instalaci, alespoň 

takovou, která byla v  té samé místnosti věnována krátkodobému vystavení části 

deskových obrazů od AntoniaVivariniho a  jeho bratra Bartolomea, tvořících soubor pro 

presbytář konventu františkánů v  Padově.
125

 V  následujících prostorách propojených 

enfiládou je období vrcholné renesance a  manýrismu zastoupeno několika solitérními 

malířskými díly, doplněnými vždy o  jednu až dvě vitríny s  bronzovými soškami nebo 

bustami. Mezi nejvýznamnější exponáty patří portrét Eleanory z  Toleda od Agnola 

Bronzina, Křest Krista od Alessandra Alloriho či obraz sv. Lukáše kreslící P .Marii od 

Jana Gossaerta. Tento obraz spolu se svými pozdějšími oltářními křídly nachází 

v  místnosti, ze které lze vejít do přilehlého pokoje, kde čekají doboví reprezentanti 

nizozemského malířství, v  čele s  oltářním triptychem Klanění tří králů od Geertgena 

tot Sint Janse. Dílo má pozoruhodný příběh i  výsledky restaurátorských průzkumů,
126

 

ze kterých by se dala vytěžit zajímavá instalace oproti současnému upozaděnému 

umístění. 

Celá expozice prvního patra je ve znamení bílé výmalby, jen chvílemi rozptýlenému 

odkrytými nástropními freskami. Osvětlení je umístěné na subtilních rámech, a  to buď 

čistě bílých, nebo v  přítomnosti freskové výmalby šedavě kovových.  Poskytují jak 

bodové osvětlení, tak i  částečně hlavní, podélnými světly obrácenými ke stropu. Část 

oken vedoucích do zahrady není zastíněno a  doplňují místnosti o  přirozené světlo. 

V  expozici však chybí úvodní informace o  její koncepci a  tvůrcích či texty přibližující 

jednotlivá období. I  když je možné si zdarma vypůjčit audioprůvodce, nemyslím, že by 

základní informace měly absentovat takovým způsobem. Návštěvník zde nemá ani 

možnost se kamkoli usadit, protože zde kompletně chybí odpočinkové zóny. 
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Sbírka druhého patra chronologicky navazuje na první, ale už informační cedule 

dává tušit, že návštěvník může očekávat poněkud jiný přístup. U  vstupu nechybí 

atraktivní informační tabule ve dvojjazyčném provedení, které dává tušit největší rozdíl 

od předchozí expozice. Ta v  druhém patře je totiž vybavena dostatečným množstvím 

informací a  doplňujících textů, které doprovází každý tematický celek, obsahující 

anglický překlad a  dokonce některá vybraná díla obsahují popisky s  dalšími údaji 

o  nich. Úvodní místnosti jsou věnované holandskému malířství 17. století, převážně 

portrétní tvorbě, umístěné na světle béžových zdech, které doprovázejí celou expozici. 

Zde je také obměňováno dílo sezóny, momentálně zde na blankytném pozadí ve zlatém 

rámu shlíží portrét Jaspera Schadeho od portrétisty Franse Halse z  roku 1645 

i  s  příběhem jeho restaurování. Nápad podtržení díla a  jeho vystavení na sezónu je 

sice chvályhodný, ale neefektivní. Na jeden kus se málokdo přijde podívat cíleně 

a  vzhledem k  jeho vytržení z  kontextu divákům příliš neřekne. Řešením by mohlo být 

uspořádání alespoň „ Kabinetu sezóny “ s  větším počtem děl a  reklamní kampaní 

podobnou té, která doprovázela zápůjčku bratří Vivariniů o  patro níže. Nabízí se ovšem 

otázka, zda jsou pro kvalitně uspořádanou dlouhodobou expozici takové záležitosti 

vůbec žádoucí. Navazující prostory jsou věnovány krajinomalbě, zátiším a  Leidenské 

škole.  Dále čeká návštěvníka benátské malířství, zastoupené Camillem Boccaccinem 

a  jeho Madonou s  dítětem a  světci a  dalšími autory jako Jacopo Bassano či Giulio 

Carpioni.[11] Většina místností je doplněna bustami či drobnými soškami, ale i  přesto 

působí poloprázdně. Jsou však prostornější než ty ve spodním patře a  divák se alespoň 

může v  klidu věnovat jednotlivých dílům. Při místnosti věnované španělské škole je 

vybudovaný kabinet, věnovaný MUDr. Josefu Hoserovi, který shromažďoval umělecká 

díla na přelomu 18. a  19. a  posléze je věnoval Společnosti vlasteneckých přátel umění. 

Jeho sbírka čítala na 300 kusů, převážně z  období baroka a  klasicismu a  jejich část je 

dodnes umístěna v  expozicích Národní galerie. Kabinet má být pokusem 

o  rekonstrukci dobové biedermaierové instalace rokokové drobnomalby Norberta 

Grunda.
127

 Podobně jsou uspořádána i  jeho díla ve Schwarzenberském paláci 

a  Strahovské obrazárně, tedy systémem útvarů složených z  obrazů, kde jsou vzájemné 

si podobná díla umístěná naproti sobě. Poté dovede expozice diváka do rizalitu, kde 

čeká monumentální obraz Umučení sv. Tomáše od Petra Paula Rubense datovaný mezi 

lety 1636-1638, původně určený jako oltářní pro augustiniánský klášterní kostel sv. 
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Tomáše na Malé Straně v  Praze.
128

 Díky své architektonické dispozici může prostor 

asociovat chrámové prostředí, které umocňují křesílka určená pro rozjímání před dílem, 

ovšem v  takovém případě by si dílo zasloužilo být situováno o  několik metrů 

výše.[12][13]. Vedle obrazu svatého Tomáše jsou na té samé stěně umístěna i  další 

Rubensova díla, a  to svatý Augustin a  podobizna markýze Ambrogia Spinoly, které 

jsou od hlavní malby umístěny v  uctivé vzdálenosti.  Z  druhé strany shlížejí na diváka 

světci do Anthonise van Dycka a  Jakuba Jordaense, u  nichž jsou někteří umístěni na 

blankytně modrém pozadí, vytvářející odraz do modra laděné scény Umučení sv. 

Tomáše. Za několika málo obrazy představující ve sbírce španělské a  francouzské 

malířství se u  konce expozice nabízí slepá chodba, z  velké části věnovaná malířské 

rodině Brueghelů a  jejich okruhu [14]. V  tomto prostoru, snad jediném 

z  celého horního patra, nejsou uvedeny informace k  uspořádání, přestože by 

pozornějšího diváka mohlo zajímat, z  jakého důvodu jsou zde mezi žánrovými výjevy 

umístěny relikviářové busty španělských světců. Samotná expozice zde končí náhledem 

do lektorské dílny a  poté na ni obvykle navazuje krátkodobá výstava. Na jaře 2014 zde 

probíhá Gotika v  jihozápadních Čechách:Obrazy krásy a  spásy, které tvoří rozptýlení 

z  barokní tvorby, ovšem návštěvník ji musí absolvovat, aby se dostal na schodiště 

vedoucí k  východu a  neprocházel zpět celou expozicí. Z  celého druhého patra 

Šternberského paláce je patrné, že bylo nedávno aktualizováno, a  to v  roce 2012, po 

skončení tematické výstavy Rembrandt & Co. Oproti prvnímu patru jsou zde stěny 

vymalovány světle béžovou barvou, ale ani zde nepůsobí expozice nijak poutavě 

a  největším rozdílem zůstávají výše zmíněné doprovodné texty. 

Třetí částí patřící do prezentovaného souboru evropského umění v  paláci patří 

expozice německého a  rakouského umění 15. až 18. století, ke které se musí sejít přes 

nádvoří. Po dvojitých dveřích vstoupí návštěvník do ústřední místnosti s  obrazy 

umístěnými na tmavě červených panelech, které z  větší části představují dlouhodobou 

zápůjčku z  kolowratské obrazárny zámku v  Rychnově nad Kněžnou. [15] Z  diváckého 

hlediska se snad jeví nejatraktivnější pozdně barokní neapolská malba zavěšená ze 

stropu nad sedačkou, představující Fatheona, žádajícího boha slunce Apolóna 

o  zapůjčení vozu. Po nízkých schůdcích vpravo vítá diváka v  decentní bílé místnosti 

na zeleném podkladu P . Maria v  Růžencové slavnosti od Albrechta Dürera. Na 

vedlejší bílé stěně visí tři drobné malby od Lucase Cranacha staršího, které poměrně 
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obstojně kontrastují s  neutrálním bílým pozadím. To se však nedá říci o  jeho dalším 

výtvoru, krátkodobě zde vystaveném Žehnajícím jezulátku, napasovaném ve skleněné 

vitríně, na které nejdou prosvítající popisky ani přečíst. Na druhé straně obrazu je 

namalován Kristus trpitel, a  proto musí být dílo přístupné z  obou stran, nicméně jsem 

přesvědčená, že by se takový oříšek dal kompozičně vyřešit i  lépe, aniž by Jezulátko 

levitovalo metr nad zemí.[16] Na druhé straně výstavních prostor je na tmavě zelených 

panelech seskládán Pašijový oltář od Hanse Raphona  z  konce 15. století. Dílo je to 

působivé, avšak namačkané v  příliš malém prostoru. Určitě by vyznělo lépe ve vstupní 

místnosti, kde by nahradilo ukázky z  kolowratské sbírky a  umístěním hned naproti 

vchodu by upoutalo vstupující diváky. Závěrečnou částí přízemní expozice je dlouhá 

hala, ve které jsou umístěna rozličná zátiší, kabinetní malba, ukázka anglického 

portrétního realismu sira Wrighta of Derby a  dvě oboustranně malovaná oltářní křídla 

Hohenburského oltáře od Hanse Holbeina st. [17]. Celek působí neuspořádaně a  díky 

přízemní dispozici velmi studeně. 

Nepřipadá mi praktické, mít jednu část sbírky takto oddělenou od ostatních, už jen 

proto, že ji množství návštěvníků určitě přejde bez povšimnutí. Řešením by mohlo 

být přesunutí děl do druhého patra paláce a  tento přízemní prostor věnovat 

krátkodobým výstavám. Diváci, mířící cíleně na výstavu ji budou mít snáze dostupnou 

a  horní patra si udrží ničím nerušený charakter trvalé expozice.  

3 .1 .2 . Baroko v  Čechách 

České barokní malířství se nachází v  prvním a  druhém patře renesančního paláce, 

jehož stavba byla zahájena ve 40. letech 16. století.
129

 Patřil pánům z  Lobkovic 

a  Schwazenberkové ho zdědili ve třicátých letech 18. století, kterým byl zabaven přes 

Lex Schwarzenberg roku 1947, dále zde úřadovaly Lesy ČR a  poté Ministerstvo 

obrany. Národní galerii byl svěřen roku 2002 ministerstvem kultury, prošel rekonstrukcí 

a  roku 2008 zde byla otevřena výše zmiňovaná expozice.
130 

Stejně jako většina děl ve Šternberském paláci, tak i  barokní kolekce má svůj původ 

v  soukromém šlechtickém sběratelství 17. a  18. století, například Petr Brandl vytvořil 

několik obrazů umístěných v  expozici na přímou objednávku Františka Josefa hraběte 

Černína. Další součásti jako Obětování Krista v  chrámu od Václava V . Reinera či 
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krajiny Jakuba Hartmanna zakoupila Společnost vlasteneckých přátel umění v  průběhu 

19 století.
131 

Kolekce českého barokního malířství se nachází v  prvním a  druhém patře paláce, 

přízemí je věnováno sochařství. Dispozice paláce nutí návštěvníka několikrát projít 

hlavní místností každého patra, a  v  tom prvním jsou na červených panelech 

nainstalovány monumentální obrazy Karla Škréty, Jana Kryštofa Lišky a  Petra Brandla. 

Okolní prostor a  velkorysé sedačky umožňují divákovi rozjímat nad malbami převážně 

sakrálního tématu [18 Spolu s  částečně zatemněnými okny a  úzkým paprskem 

přirozeného světla se některá díla dostanou do velmi působivých kompozic, jako 

například Brandlův sen proroka Eliáše [19]. Bohužel, informační tabule zde obsahuje 

pouze nadpis a  nikoli text. Díla samotná jsou doplněna místy i  rozšířenými popisky, 

jejichž světlá barva kontrastuje s  tmavě červenými panely. Nikde však nejsou přítomny 

ukazatele značící směr prohlídky, a  pokud si divák nevryje do paměti plánek před 

vstupem do expozice, zamíří automaticky doleva, kde ho čekají značně chronologicky 

nenavazující drobnomalby architektury a  výjevů Norberta Grunda [20]. Místo toho by 

se měl vydat úplně opačným směrem za instalací obrazů Petra Brandla a  jeho 

předchůdců. V  místnosti s  odkrytými freskami jsou opět na červených panelech 

převážně portréty, umístněné poměrně na těsno u  sebe ve výši očí a  osvětlení zde 

obstarávají vysoké reflektory. Stejně jako ve většině místností celého prvního patra, 

jsou i  zde trvale zatažené žaluzie, které chrání obrazy před slunečním zářením. Dále je 

umístěna portrétní tvorba Jana Kupeckého. Poté se musí návštěvník vrátit přes hlavní 

prostor, ze kterého má pokračovat do poloprázdného pokoje k  několika málo dílům 

Antona Kerna. To, že se návštěvník stále vrací přes jednu a  tu samou část není příliš 

praktické, ale zase je donucen si díla v  ní opravdu pořádně prohlédnout a  může 

odcházet s  dojmem, že se s  nimi doopravdy seznámil. Když tedy přejde do další části, 

dostane se k  malbám z  dílny rodiny Hartmannů, kteří byli prvními specializovanými 

krajináři na konci 18. století. Část krajinek tmavšího ladění je však utopená v  silných 

černých rámech, se kterými vůči bílému pozadí splývají a  hlavně instalace obrazů 

v  místnosti nerespektuje architektonické členění prostoru [21]. Následuje uspořádání ve 

stylu obrazového kabinetu s  protějškovými obrazy, který však kvůli nejednotnému 

barevnému pozadí a  plastikám ve vitrínách působí poněkud chaoticky. Cestou přes 

dobově oblíbený a  rozvíjející se módu zátiší má být prohlídka ukončena u  výše 
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zmiňovaných žánrových výjevů Norberta Grunda, kde většina návštěvníků expozici 

prvního patra začíná. 

Expozice v  následujícím patře je věnovaná Karlu Škrétovi, Janu Jiřímu Heinschovi 

a  umělcům dvora Rudolfa II. Už při vstupu do úvodní místnosti na sebe strhnou 

pozornost nízké stropy, všudypřítomné krby a  výhled na Prahu. Přestože je druhé patro 

upořádané ve stejném duchu jako první a  navzdor Škrétovým mistrovským dílům, 

kterými skupinový portrét řezače kamenů Miseroniho s  rodinou nebo slavný Karel 

Boromejský, nepůsobí prostory a  uspořádání ani trochu důstojně [22]. Místnosti 

situované nalevo od vchodu náleží tomu málu, co se dochovalo z  rudolfínských sbírek. 

Dominantou první je manýristický Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera od 

Bartholomea Sprangera [23], další je uspořádaná ve stylu kabinetu kuriozit. K  expozici 

patří ještě dvě místnosti věnované Janu Kryštofu Liškovi, Michaelu Leopoldu 

Willmanovi a  Janu Jiřímu Heinschovi, ale jejich uspořádání nepřináší nic nového. 

Na celém Schwarzenberském je paláci od vstupu jasné, že prostory jsou určené 

k  bydlení, nikoli k  vystavování děl, sbírka sochařství musí být dokonce ze statických 

důvodů umístěna pouze v  přízemí. 

Je smutné, že největší české stálé expozice trpí fatálním nedostatkem návštěvníků 

a  personál veškeré zbloudilé oslovuje cizími jazyky, protože s  místními se ani 

nepočítá. Nevýhodná je i  poloha většiny budov Národní galerie. Šternberský palác, 

zastrčený za Arcibiskupským palácem je nepříliš dobře značený, Veletržní palác 

s  moderním uměním stojí prakticky mimo turistické centrum, Anežský klášter se svou 

povedenou středověkou expozicí je sice ve středu města, ale velmi důmyslně schovaný 

a  v  paláci Kinských v  samotném centru na Staroměstském náměstí předkládá Národní 

galerie turistům expozici „Umění Asie“.  Naopak, vysokou návštěvnost spojenou 

s  výraznou propagací mívají krátkodobé blockubuster shows ve Valdštejské jízdárně. 

Bývají atraktivní, dobře připravené a  divácky velmi úspěšné. Například velké 

retrospektivní výstavy Karla Škréty z  roku 2010 nebo Jakuba Schikandera - obě 

navštívilo kolem 70 000 návštěvníků,
132

 aktuálně je zde v  podobném duchu vystaveno 

dílo Bohuslava Reynka. 

3 . 2 . Moravská galerie v  Brně 

Renesanční a  barokní malířství v  brněnské galerii je součástí stálé expozice nazvané 

Pohled Medusy- evropské umění šesti století s  podtitulem Umění od gotiky po 19. 
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století. Tento počin kurátorky Kaliopi Chamonikoly, s  názvem odvozeným od 

nejznámějšího díla celé sbírky- obrazu Hlava Medusy od P . P . Rubense, zabírá 

prostory části prvního patra Místodržitelského paláce na Moravském náměstí.  Historie 

brněnské sbírky sahá do roku 1818, kdy po schválení císařem bylo z  iniciativy 

Hospodářské společnosti v  Brně představované hrabětem Josefa Karla Diterichsteinem, 

Carlem André, Hugem F . Salm- Reifferscheidtem a  dalšími založeno Františkovo 

muzeum s  vlastní obrazárnou, které bylo roku 1900 přeměněno v  Moravské zemské 

museum.
133

 Roku 1961 došlo sloučením obrazárny Moravského zemského muzea 

s  Moravským umělecko-průmyslovým muzeem ke vzniku dnešní instituce, Moravské 

galerie v  Brně.
134

 Značná část jejích exponátů pochází ze sbírek knížete Jana 

z  Lichtenštejna z  konce 19. století (například Camerinovo ukřižování z  15. století 

v  italské sekci) a  dále pak prvorepublikových sběratelů staré kresby a  malby Arnolda 

Skutezkyho, Arthura Feldmanna a  Ludwiga Brulla
135 

 Vstupní chodba s  bočními místnostmi je poměrně prostorná, s  dostatkem 

přirozeného světla z  oken i  bodového osvětlení. Příhodné jsou i  úvodní informace 

v  podobě mapy se znázorněnými místy původů nejvýznačnějších děl, jejich datací 

a  přehledem panovníků. Vzhledem k  tomu, že se jedná o  komplexní expozici starého 

umění, střídají se zde sochařská a  malířská díla v  chronologickém sledu nadto 

rozděleném do tematických celků, na které upozorňují hesla vyvedené při zemi na 

zdech či panelech. Nejstarší část expozice převážně církevního umění středověké 

Evropy je zaštítěná nápisem Ad maiorem Dei, vyvedeným pod Ukřižovaným 

z  Moravského Krumlova z  první poloviny 14. století. [24]. Směr prohlídky je přesně 

vymezený a  kustodi zde velmi důrazně dbají na jeho dodržování. Po úvodní chodbě 

následuje sloupy a  příčkami důmyslně rozčleněný prostor spojující středověk 

s  holandskými mistry, který vyvede návštěvníka v  části expozice nazvané L ´Italia 

Magnifica, věnované italskému umění 14. -18. století s  dominujícím obrazem Zuzany 

a  starců od Artemisie Gentileschi z  poloviny 17. století. Místnost je dostatečně 

prostorná, světlá díky velkým oknům, v  rohu je vitrína a  uprostřed klavírní křídlo, ale 

pokud se místnost nevyužívá jako koncertní dál, dalo by se ještě jedno dvě díla přidat, 

akcentovat historii stávajících nebo alespoň doplnit další sedačky [25] Hned jak 

návštěvník opustí oslavovanou Itálii, dočká se velmi nenápadně umístěných dvou děl od 
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Lucase Cranacha st.: Piety a  Lota s  jeho dcerami. Vedle Piety je umístěná obrazovka, 

na které je možné si dílo přiblížit, podívat se na výsledky restaurátorského průzkumu, 

prohlédnout si ho pod rentgenem, infračerveným zářením a  podobně [26]. Provedení je 

velmi zdařilé a  právem přitahuje zájem návštěvníků. V  této polovině místnosti již 

začíná oddíl s  názvem Život a  mýtus, reprezentující holandské malířství 16. s  17. 

století v  moravských sbírkách, jehož zásadním dílem je dílenská replika hlavy Medůzy 

od Petra Paula Rubense a  Franse Snyderse datované do let 1617-18. Obraz samotný je 

velmi působivý a  má pro sebe celý panel bílé barvy s  důkladnými popisky a  sedačkou, 

sladěné v  zelené barvě. Situovaný na bílém pozadí ale působí skoro až násilně a  vyniká 

jeho expresivita, nicméně ze současného umístnění jasně vyplývá, že nebyl stvořen pro 

studená světla zářivek a  takový způsob vystavování. [27] U  něj jsou umístěny i  dva 

další Rubensovy portréty, a  to arcivévody Albrechta rakouského a  infantky Isabely. 

Další místnost pokračuje nizozemskými mistry, ale expozice působí nudně a  tmavě. 

Obrazy menších rozměrů v  hnědočerných dřevěných rámech bez jakékoli vitríny nebo 

příležitosti k  odpočinku pouze uspávají a  na bílých stěnách se nepodařilo vytvořit 

dojem užitečného kontrastu.[28] Ne tak ale následující prostora, která hostí dočasnou 

výstavu nazvanou Holland_retro_style, kde jsou na živě červeném pozadí 

konfrontována díla nizozemských malířů 17. století, např. Simona de Vliegera s  žánry 

na stejné téma z  19. století- Florenta Willemse, Josefa Berholda Püttnera a  dalších.
136

 

Na malých rozměrech je zde vybráno několik zajímavých ukázek, zastřešených 

myšlenkou formální a  tematické návaznosti. Za nimi začíná barokní část s  podtitulem 

Triumf víry- oslavení rozumu, která v  sobě již spojuje moravské barokní malířství 

a  plastiku. Nevelké místnosti si drží svou bledou bílou barvu a  nedokážou udržet 

pozornost diváka na díla Josefa Winterhaldera ml. či Franze Antona Maulbertsche. 

Závěr expozice je věnován moravským a  rakouským autorům 19. století a  dle svého 

názvu Příběh člověka, tvář krajiny se vymezuje na žánrovou malbu a  krajinářství. Je 

pozoruhodné, že obrazy z  tohoto období jsou v  brněnské galerii převážně velkých 

rozměrů, avšak v  jedné místnosti jsou nainstalovány tak nešťastně, že je návštěvník 

nucen kličkovat mezi panely uprostřed místnosti a  poté znovu kolem nich dokola 

a  ačkoli se dostane k  dílům doslova na dosah ruky, pořádně si je neprohlédne. 

Dominantou poslední místnosti je nově restaurovaná monumentální Jízda králů od Joži 

Uprky z  roku 1897, ke které je přidaná obrazovka, kde je promítán jeho průběh a  na 
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vedlejší stěně jsou ukázky obrazu před a  po restaurování spolu s  dalšími doplňujícími 

informacemi. Tato místnost symbolicky uzavírá expozici starého umění s  vědomím, že 

se brněnská galerie ubírá správným směrem. I  přes některá slabší místa (baroko, část 

19. století) tvoří soudržný a  přehledný celek, doplněný informačními deskami 

v  odpovídající míře, navíc k  některým dílům patří ještě i  rozšířené popisky. 

Negativem je ovšem absence velké části informací v  cizích jazycích a  rušivě rovněž 

působí rozvrzaná podlaha v  úvodní části. Na závěr je důležité připomenout, že 

Moravská galerie zrušila po vzoru části zahraničních muzeí placený vstup do svých 

trvalých expozic, a  tak opakovaným návštěvám už brání v  roce 2014 pouze probíhající 

rekonstrukce kavárny. 

3 .3 . Arcidiecézní muzeum v  Olomouci a  Kroměříži 

 Olomoucká a  kroměřížská sbírka představují syntézu holandského, 

středoevropského a  zvláště italského malířství, neboť v  obou městech sídlili církevní 

hodnostáři, přirozeně směřující k  Římu.
137

 Základem současných expozic se 

v  sedmdesátých letech 17. století stala sbírka zdejšího biskupa Karla II. 

z  Lichtenštejna, který umělecká díla nejen cíleně skupoval, ale zároveň i  zaměstnával 

řady malířů, kteří pro něj tvořili obrazy a  další kopírovali díla přímo z  císařské sbírky 

ve Vídni.
138

 Nechal obnovit biskupská sídla nejen v  Olomouci, ale i  v  Kroměříži, kam 

rovněž začal v  posledním desetiletí 17. století umisťovat umělecká díla. Sbírka tam 

však nebyla instalována v  jednotlivých sálech, ale deponována způsobem „ in einem 

Zimmer und Cammer “, nejspíš proto, že zámek stále procházel rekonstrukcí a  nebylo 

možné umístit díla obvyklým způsobem
139

a  až olomoucký arcibiskup, hrabě Colloredo-

Waldsee na přelomu 18 a  19. století přesunul kolekci do vhodnějších prostor určených 

k  vystavování.
140

 Obě sbírky utrpěly značné ztráty v  roce 1830, při aukci nepotřebných 

předmětů, kdy hlavně Olomouc přišla o  obrazy Antonella da Messiny, Hanse Holbeina 

a  dalších. Obě obrazárny byly veřejnosti zpřístupněny na konci 19. století
141

 a  dnes 

jejich kolekce patří Arcidiecéznímu muzeu v  Olomouci, které spadá pod Muzeum 

umění Olomouc.  
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3 .3 .1 . Olomoucká obrazárna 

Kolekce patří Olomouckému arcidiecéznímu muzeu a  od roku 2006 je umístněna ve 

druhém patře zrekonstruovaného někdejšího biskupského paláce Jindřicha Zdíka na 

Přemyslovském hradě. Palác samotný prodělal před několika lety značné 

architektonické úpravy a  kromě stálé zastřešující expozice Umění olomoucké diecéze, 

jejímiž součástmi jsou obrazárna, expozice gotického, barokního a  církevního umění, 

a  také prohlídky románského sklepení hradu. Dále jsou zde pořádány krátkodobé 

výstavy, na jaře 2014 jí byly Madony na lvu. 

Obrazárna samotná se skládá ze tří za sebou jdoucích malých temných místností 

v  patře. Tmavě šedé panelové konstrukce dosahují až ke stropu, zastiňují okna 

a  potlačují tak příjemné barokní místnosti. Osvětlení expozice je pouze bodové a  velmi 

nedostatečné. Zde mi vytanula na mysli asociace k  londýnské The National Gallery, 

která má rovněž část místností vymalovaných tmavšími barvami- modrofialovou, 

modrou nebo šedou, avšak nikde návštěvník nepociťuje nedostatek světla a  prostory 

jsou doplněné světlými pohovkami, na rozdíl od olomoucké obrazárny, kde jsou do 

šedočerné úporně sladěné i  lavice.  

Jak bylo rozvedeno v  předchozích kapitolách, expozice malířství bývají obvykle 

řazeny chronologicky nebo podle národních škol. Autoři olomoucké expozice se 

nedrželi ani jednoho pravidla a  dojem z  obrazárny rovněž nenahrává tomu, že by 

vymysleli systém vlastní. Je těžko pochopitelné, proč hned jako první exponáty vedle 

sebe visí Obrácení svatého Pavla od Karla Škréty, pod ním o  víc jak 150 let starší, 

podunajským stylem inspirované Ukřižovaní, nahoře zase Kristus s  nevěřícím 

Tomášem z  konce století osmnáctého a  pod nimi Dürerem inspirovaná Madona se 

zvířaty. Obrazy různých velikostí, tvarů a  barevného ladění netvoří žádný tematický ani 

historický celek a  popisky k  nim jsou připevněné na vedlejší stěně vedle Sv. Jana 

Křtitele italského původu ze 17. století. V  celé expozici jsou popisky velmi drobným 

bílým písmem na malých černých destičkách, které značně splývají s  tmavě šedým 

pozadí panelů. Pokud si je chce návštěvník přečíst, musí se naklonit tak blízko, až se 

spustí siréna. Trochu zbytečně, protože se takhle ani nedozví, co si mohl odnést. 

A  v  takovém duchu je uspořádána celá expozice. 

Její nejvýznačnější díla představují Kristus pod Křížem od Alessandra Alloriho, 

Bassanův Kristus na Olivové hoře a  Madona s  rouškou od Sebastiana Lucianiho 

zvaného del Piomba. Českou tvorbu zastupuje jedna ze svatováclavských lunet z  cyklu 

Karla Škréty nebo soubor obrazů olomouckého malíře Jana Kryštofa Handkeho, 
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holandské školy reprezentují díla Franse II. Franckena či Rembrandtovy a  Rubensovy 

kopie.  Expozici chybí nejen úvodní informace a  i  jakékoli další, třebaže historie 

biskupských sbírek či jednotlivých děl obsahuje mnoho zajímavostí. Nemá cenu 

rozebírat jednotlivá uskupení obrazů, protože výsledek je pokaždé stejný. Holanďané 

vedle Italů napříč stoletími, obrázky svatých u  profánních námětů, obrazy minimálně 

ve dvou řadách, k  té spodní, špatně osvětlené se musí divák sklánět a  na výše umístěné 

malby nedohlédne. Náznak koncepce se může jevit u  několik žánrových výjevů 

umístěných u  sebe, ale z  vedlejší stěny na ně žalostně pohlíží toskánský Sv.Tomáš 

[29]. Jedinou výjimkou z  přehršle děl naražených na stěnu je v  poslední místnosti 

Lucianiho Madonna s  rouškou. Dobře nasvícené manýristické dílo vyvedené 

v  zářivých barvách má vedle sebe pouze potemnělý Bassanův výjev z  Olivové hory 

a  z  druhé strany zšeřelé barokní Korunování trním od Giovanniho Battisty Gauliho. 

Madona mezi nimi vyniká a  strhává na sebe veškerou pozornost diváků, což je nejspíš 

záměr, protože jiná souvislost mezi obrazy není zřejmá [30].  

Závěrem je vhodné zmínit dílo, které dokládá kulturní vyspělost Olomouce ještě před 

největším rozšířením sbírky, a  to Krista pod Křížem od Florenťana Alessandra 

Alloriho. Obraz byl objednán a  zakoupen přímo u  autora děkanem Janem 

Dambrowskim roku 1853
142

 a  spolu s  kopií Zuzany v  lázni, dnes nezvěstnou součástí 

objednávky, byl patrně prvním italským dílem v  olomouckém prostředí.
143

 Jeho 

současný status je zápůjčka kapituly olomouckému Muzeu umění, kde je však 

v  expozici obrazárny zbytečně upozaděný.[31] Je situován v  rohu prostřední místnosti 

vedle Posledního soudu Giovanniho Balducciho, který byl ve skupině malířů zdobících 

Uffizi vedené právě Allorim.
144

 Přestože má Balducciho obraz rovněž zajímavou 

historii (byl v  Olomouci rozřezán a  opět spojen),
145

 neprokazuje takové výtvarné 

kvality a  v  expozici vedle Alloriho nefunguje a  sráží ho svými velkými rozměry. 

Samotný Kristus pod Křížem představuje zvládnuté umění kontrastu, anatomie 

a  působí monumentálním dojmem.  A  přesto jsou těsně pod ním zavěšeny dva menší 

protějškové obrazy Anděla a  P . Marie s  tematikou Zvěstování, nejspíš křídla oltářního 

obrazu,
146

 které pouze zbytečně tříští dojem z  Alloriho malby.  
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Je očividně nemožné, dopřát takovému počtu obrazů různých škol a  stylů dostatek 

místa na tak malé dispozici. Nedostatkem místa trpí nejen díla, ale hlavně návštěvníci, 

kteří jsou nuceni si zvyknout na přítmí, ohýbat se a  naklánět, až jim z  přemíry obrazů 

a  tělesného cvičení půjde hlava kolem. Myslím, že kurátoři sbírky by měli vyzdvihnout 

zajímavá díla, doplnit k  nim informace, umístit je do přiměřené výšky a  nechat jim 

více místa kolem sebe, aby mohly vyznít. Jako další výstavní prostor bych doporučila 

použít část vedlejší expozice moravského baroka, která je zbytečně rozptýlená 

a  nedokáže udržet návštěvníkovu pozornost. Na druhou stranu je vidět snaha, že zájem 

veřejnosti není instituci lhostejný.  V  jedné z  místností má připravené skládací kostky 

na motivy vystavených obrazů [32], nabízí animační programy s  muzejním pedagogem, 

pracovníci jsou zde ochotní a  součásti areálu je i  kavárna poskytující příležitost ke 

vzpamatování. 

 

3 .3 .2 . Obrazárna arcibiskupského zámku v  Kroměříži 

Obrazová galerie je umístěna v  části druhého patra raně barokního arcibiskupského 

zámku, spravovaného Národním památkovým ústavem. Podle libreta je expozice 

rozdělena do tří tematických celků, a  to souboru gotického umění a  děl nizozemského 

realismu s  návazností na holandské a  flámské malířství a  soubory italské 

a  středoevropské barokní malby. Vstupní místnost je věnovaná gotickému 

a  renesančnímu malířství 15. a  16. století, reprezentovaného Mistrem kroměřížského 

oltáře a  hlavně oltářem od Lucase Cranacha st., který znázorňuje Stětí sv. Jana Křtitele, 

jenž je doplněno deskami se svatou Barborou a  Kateřinou. Uspořádání místnosti 

dominuje veliká pohovka hořčičné barvy, obdobný nábytek je umístěn i  v  dalších 

prostorách expozice, zbylé menší pokoje jsou vždy doplněny sedačkami nebo křesílky 

ladícími s  interiérem. Místnosti jsou vybaveny tapetami různých barev, například ta, 

určená nizozemské figurální malbě je tmavě zelená, ale díla jsou dostatečně nasvícena 

a  navíc zde k  odpočinku či prohlížení publikací láká malý čtenářský koutek. [33] 

V  následujícím pokoji na sebe poutá pozornost Svatá rodina od Franse Florise 

a  žánrové malby od Jana I . Brueghela s  obrazy anonymů, kteří z  nich jednoznačně 

vycházeli. V  navazující místnosti je dominantou portrét anglického krále Karla I . 

s  chotí od Anthonise van Dycka ze třicátých let 17. století.
147

 Divák se může před něj 

usadit na pohovku, která je stejně jako ve všech větších místnostech je vybavena 

českou, anglickou a  německou verzí katalogu a  pročíst si zpovzdálí historii díla, aniž 
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by musel postávat před popisky. Ty ovšem stojí za zmínku, neboť jsou obsahově velmi 

povedené, přínosné, na zlatavém pozadí ladí s  interiéry a  sedačkami a  vždy 

dvojjazyčné. V  každé místnosti je informační tabule, představující úvodní slovo 

k  místnosti, nejprve z  pohledu  sociálně-historického, a  poté následuje popis 

samotného okruhu či období. V  další místnosti čeká chef d ´oeuvre celé kroměřížské 

sbírky, a  to Apollo a  Marsyas od benátského mistra Tiziana Vecellia, dokončený 

kolem roku 1576. Dílo o  rozměrech více jak 2  x  2  cm
148

 je vskutku úctyhodné, 

a  dojem z  něj ještě umocňuje jeho instalace jako solitéra, nasvícení a  ovšem 

i  bezpečnostní hrazení. Kromě obsáhlého popisného textu je před něj ještě umístěn 

italský katalog z  loňské Tizianovy římské monografické výstavy.
149

 [34] V  místnosti 

s  ním na tlumeně červeném pozadí jsou uvedeny obrazy jeho současníků, Paola 

Veroneseho a  Aniballa Carraciho, v  jejichž světle se Tizianův obraz ještě více vymyká 

konvencím a  způsobu malby své doby. Následující malý pokojík patří Davidovi 

rozjímajícímu nad hlavou Goliáše od  Artemisie Gentileschi, který kontrastuje 

s  černým pozadím panelu, která kromě obrazu obsahuje po obou stranách dokumentaci 

průběhu restaurování, životopis malířky a  její možné inspirační zdroje. V  místnosti je 

rovněž židle a  malý stolek, a  na něm k  dispozici výtisk podrobně popisující průběh 

restaurování díla. Další prostory jsou věnovány rodinné tvorbě Bassanů, především tedy 

Jacopovi Bassanovi a  jeho cyklu Potopa světa. Poslední sál reprezentuje 

středoevropské barokní malířství, zastoupené převážně nizozemskými portréty 

a  kolekcí obrazů Johanna Heinricha Schönnfelda, ke kterým vytváří značný kontrast 

Vidění sv. Bernarda a  Štěpána od Jana Krištofa Lišky. 

Celá expozice je solidně provedena. Je vidět, že byla utvořena jako jeden celek, 

uspořádaný v  historických prostorách, doplněný dobovým nábytkem. Osvětlení 

umístěné na subtilních rámech neruší, nikde nepřekáží a  naopak citlivě podtrhuje 

jednotlivá díla. Stropy jsou vždy bílé a  zůstávají jednotícím neutrálním prvkem, byť 

možná trochu násilným. Různobarevně, avšak tlumeně vymalované místnosti ladí 

s  obrazy, zde se však nabízí otázka, zda díla nepotlačují, stejně tak jako barevné 

koberce na podlaze. Již zmiňovaný popiskům na stěnách se dá vytknout, že jsou psány 

drobným písmem, které se s  obtížemi čte. Jako celek působí prezentace kroměřížské 

obrazárny velmi harmonickým dojmem a  ve vnímavém v  návštěvníkovi může probudit 
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zájem o  vystavená umělecká díla. Negativem je ovšem velmi neochotný personál, 

usazený naštěstí jen v  úvodní místnosti, absence jakýchkoli doprovodných materiálů, 

které by si návštěvník mohl zakoupit a  odnést s  sebou. Kromě obsáhlého souhrnného 

katalogu nedisponuje obrazárna ani zámek žádnými dalšími publikacemi, pohlednicemi, 

plakáty a  dalším zbožím, které rovněž spoluvytváří výsledný dojem návštěvníka.  

3 .4 . Strahovská obrazárna 

Sbírka strahovské obrazárny zpřístupňuje průřez části klášterních sbírek uměním od 

14. do 19. století. Zde sídlící premonstráti si vždy potrpěli na shromažďování 

uměleckých předmětů, v  čemž vynikal v  první polovině 19. století rektor pražské 

univerzity opat Jeroným Josef Ziedler. Ten v  nově vybudované obrazárně, poprvé roku 

1834, zpřístupnil sbírku s  více jak 400 uměleckými kusy.
150

 Důvodem byl hlavně 

vzrůstající zájem veřejnosti o  zhlédnutí Dürerovy Růžencové slavnosti, toho času 

v  majetku kláštera. Sbírka se rozšiřovala a  průběžně byl sestavován její katalog, který 

v  sedmdesátých letech 19. století přesáhl tisíc položek.
151

 Po zrušení kláštera převzala 

největší část sbírek Národní galerie. Současně s  obnovou řeholního života se na 

počátku 90. let proběhla obnova i  galerijního fondu a  od roku 1993 je její část 

zpřístupněna v  trvalé expozici. Ta dnes zastupuje téměř všechny tematické celky, které 

jsou ve strahovské sbírce obsaženy, a  má být inspirována původní Zeidlerovou sbírkou, 

který ač klerik měl zálibu i  v  profánních, obzvláště žánrových motivech.
152 

Expozice se nachází v  prvním patře jižního křídla barokního konventu, na jehož 

výstavbě se spolupodíleli Domenico Orsi, Jean Battiste Mathey a  Domenico Lurago,
153

 

a  skládá se z  chodby a  jedné přilehlé místnosti. Dovnitř se vchází prosklenými 

dveřmi, u  kterých je možné přečíst si úvodní stručné informace o  sbírce, jejím 

zaměření a  jména autorů. Chronologické uspořádání je narušené pouze obměňujícími 

se tematickými výstavami v  místnosti přilehlé k  první části chodby. Na jaře roku 2014 

zde probíhá pod názvem Klidožití- vybraných nejen květinových zátiší. Nápad obměnit 

vždy jen část stále expozice obrazy, které nejsou běžně vystaveny, se jeví velmi 

sympaticky a  pečlivě provedený, ovšem přes veškerou snahu vyznívá výsledný dojem 

jako „ větráme depozitář “. Navíc po formální stránce obsahuje typické nedostatky- 

navzdory dennímu světlu je místnost nedostatečně osvětlená a  nepříznivému dojmu 
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nahrává i  barva panelů, na kterých jsou obrazy umístěné. Barevná škála zátiší 

povětšinou neobsahuje mnoho světlých barev, a  pokud jsou exponáty podloženy tmavě 

zelenou, výsledný dojem je téměř ponurý. Popisky k  dílům jsou sice jasně přiřazené, 

nicméně malých rozměrů a  provedené v  podobné barvě jako panely, pouze o  pár tónů 

tmavší se vedle obrazů ztrácejí, a  přečíst jdou jen s  obtížemi. Ke všemu čeká na 

návštěvníka v  rohu jedno velké překvapení, kterým je Přemyslovský krucifix z  Jihlavy 

[35]. Monumentální socha vytvořená v  první třetině 14. století je natrvalo usazena 

v  prostoru, kde se střídají exponáty dočasných výstavy vytvořených ze sbírek kláštera, 

vůči kterým v  této místnosti bude bolestný Kristus vždy o  několik set let nejstarší. Do 

Jihlavy nemůže být navrácen kvůli nevyhovujícím tamním podmínkám,
154

 ale ve 

Strahovské obrazárně je zapadlý, mačká se v  nepoměrně malém prostoru vůči svým 

proporcím a  narušuje koncepci ostatních počinů.  

Chronologická expozice v  chodbě je tvořena obrazy zavěšenými na zdech 

s  odkrytými cihlami či omítnutými na bílo a  panely v  různých odstínech béžové 

barvy. Mezi nimi je umístěno několik vitrín, nejčastěji s  kusy zastupujícími církevní 

užité umění. Nevhodné osvětlení celého prostoru vytvořené pomocí bodových světel je 

umocněno zataženými žaluziemi oken, před kterými stojí panely s  dalšími díly a  brání 

tak zdroji přirozeného světla do místnosti. Je to krok pochopitelný z  hlediska 

prostorového řešení, avšak pro kvalitu zážitku návštěvníka nepříliš šťastný, zvláště 

s  přihlédnutím k  temnějším tónům obrazů v  druhé a  třetí části expozice [36]. 

 Strahovská sbírka obsahuje několik pozoruhodných kusů, z  těch nejstarších 

jmenujme Strahovskou madonu, Strahovský oltář od Mistra Litoměřického oltáře, dále 

pak reprezentanty rudolfínského malířství (B . Spranger, J . Heinz), české baroko 

zastupují Petr Brandl a  Jan Jiří Hering a  rokoko Norbert Grund či Anton Kern. 

Expozice obsahuje i  další známá jména, ale přesto si myslím, že se zde autoři měli řídit 

zásadou, že méně je někdy více. Velká část zátiší působí téměř duplicitně, ta vzájemně 

si podobná jsou navíc umístěna u  sebe či v  případě žánrových výjevů Norberta Grunda 

je uspořádání až architektonicky konstruované, byť stále prvoplánové a  navíc nakřivo 

pověšené [37]. Díla větších rozměrů, například Brandlovy protějškové oltářní obrazy 

z  kláštera premonstrátek v  Doksanech by si zasloužily více prostoru každý pro sebe 

a  hlavně umístnění o  několik desítek centimetrů výše, aby na ně poté mohlo být 

nahlíženo z  dálky s  větším odstupem. Barokní prostory však neumožňují divákovi 
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poodejít o  pár kroků od obrazu, aniž by narazil na vitrínu nebo do panelů s  dalšími 

kusy. V  podmínkách klášterní chodby s  nízkými stropy, malými okny a  zdmi 

členěnými pilastry je obtížné umístit reprezentativní výběr z  velké klášterní sbírky. 

I  tak si myslím, že by duch sbírky opata Zeidlera zůstal zachován, kdyby v  expozici 

pár děl ubylo a  těm kvalitnějším byl dán větší prostor.  

3 .5 . Porovnání prezentací sbírek 

Jedním z  cílů této práce je ohodnocení a  vzájemné porovnání prezentací kolekcí 

renesančního barokního malířství ve vybraných, výše popsaných expozicích, podle 

kritériích uvedených v  kapitole 2 .3 . Zvolila jsem je i  proto, že patří u  nás mezi 

největší a  kromě Strahovské obrazárny jsou všechny státními institucemi, a  tak by 

měly jít příkladem uspořádání ostatním. Bohužel, není zde možné porovnat návštěvnost 

jednotlivých expozic, neboť pouze Moravská galerie uvádí přesná čísla, tedy že jejich 

Pohled Medusy navštívilo v  roce 2012 necelých 3 ,5  tisíce diváků.
155

 Olomoucké 

muzeum umění zveřejňuje ve svých výročních zprávách pouze celkovou návštěvnost, 

Národní galerie uvádí počty u  všech expozic starého umění dohromady
156

 a  dokument 

příslušející Strahovskému klášteru není veřejně dostupný.  

 Žádný z  objektů, kde se vybrané kolekce malířství nacházejí, nebyl původně určen 

pro vystavování uměleckých děl, a  tak se každá instituce musí po svém vypořádávat 

s  ne zcela vyhovujícími podmínkami. Z  tohoto úhlu pohledu je na tom nejlépe ze 

všech obrazárna v  Kroměříži, protože staré malířství v  zámeckém prostředí působí 

poměrně autenticky. Brněnský Místodržitelský barokní palác byl původně klášterem 

augustiniánů eremitu a  poté sloužil jako kanceláře, stejně jako oba pražské paláce 

Národní galerie -  Šternberský a  Schwarzenberský. V  dnešním Arcidiecézním muzeu 

v  Olomouci původně sídlili biskupové a  arcibiskupové a  Strahovská obrazárna se 

nachází v  prvním patře nad klášterním ambitem, kde má nejhorší podmínky pro 

vystavování ze všech. Je zde poměrně šero, málo prostoru a  obrazy si nelze ani pořádně 

prohlédnout. Osvětlení ve většině expozic je vyřešené pomocí rámů, na nichž jsou 

připevněné reflektory, poskytující hlavní zdroj světla. Většinou na nich bývají 

připevněná i  bodová světla nasměrovaná na jednotlivá díla, ale zrovna v  případě 
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Strahovské obrazárny je tohle všechno díky zatemněným a  zataraseným oknům 

nedostačující.  

Před vstupem by měly být k  dispozici úvodní informace o  kurátorovi, architektovi 

expozice, autorech textů a  dalších osobách, podílejících se na uspořádání sbírky. Ty 

však v  prvním patře Šternberského paláce a  Olomoucké i  Kroměřížské obrazárně 

chybí a  u  Baroka v  Čechách ve Schwarzenberském paláci jsou jen velmi obtížně 

zaznamenatelné. Údaje bývají umístěny buď na samostatné informační desce, nebo 

spojené s  historií a  úvodním popisem sbírky, jako v  případě Strahovské obrazárny či 

druhého patra Schwarzenberského paláce. Doprovodné texty uvozující jednotlivé 

tematické celky by i  přes rozličné druhy audioprůvodců měly být součástí expozice, 

a  přesto v  prvním patře Šternberského paláce a  Olomoucké obrazárně zcela chybí. 

Dvojjazyčné, vždy s  anglickou verzí, se nacházejí v  celém Schwarzenberském paláci 

hostícím Baroko v  Čechách, druhém patře Šternberského, Kroměřížské obrazárně 

a  u  obměňovaných krátkodobých výstav v  expozici na Strahově. V  pražské Národní 

galerii jsou sice před vstupem do výstavních prostor desky s  půdorysy expozic, na 

kterých jsou vyznačené jejich části[obr], ovšem v  případě těchto komplikovaně 

členěných a  poměrně velkých výstavních prostor by bylo vhodné, kdyby takové mapky 

byly v  tištěné verzi volně k  dispozici jednotlivým návštěvníkům. Samotné popisky děl 

s  názvem, autorem a  datací jsou v  případě Olomouce provedeny ve velmi tmavé 

barvě, splývající s  pozadím, v  ostatních případech jsou provedeny v  poměrně 

kontrastních barvách k  podkladu. Obrazy jsou vždy zavěšeny na panelech různých 

barev a  velikostí nebo čistě na zdech, vymalovaných světlými barvami. Renesanční 

malířství pražské Národní galerie a  brněnský Pohled Medusy využívají převážně čistě 

bílého pozadí, které se staršími, raně renesančními díly vytváří i  poměrně vhodný 

celek, ovšem u  pozdějších obrazů mohou působit nezajímavě a  studeně a  ve 

Strahovské obrazárně se dokonce střídá s  neomítnutým zdivem. Tmavě šedé panely po 

obvodu všech místností  Olomoucké obrazárny jsou nejspíše Pyrrhovým vítězstvím 

architekta nad kurátorem, který dostal za úkol vtěsnat co nejvíce obrazů do tří malých 

pokojů. A  tak nechal umístit panely až do výše stropu a  na nich bez ladu a  skladu 

nasázet kusy z  bývalé ohromné sbírky biskupa Karla z  Lichtenštejna. Tato expozice 

rozhodně působí nejponuřeji ze všech. Naopak poměrně svěží je uspořádání 

v  Moravské galerii, což je může být způsobené i  tím, že se v  expozici střídají malířská 

díla se sochařskými. Brno má také jako jediné mezi exponáty umístěny technické 

interaktivní prvky, kterými jsou dvě obrazovky týkající se převážně restaurování obrazů 
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Piety Lucase Cranacha st., a  poté Jízdy králů od Joži Uprky. Podle Ladislava Kesnera 

jsou důležitou součástí expozic i  odpočinkové zóny,
157

 které ve Strahovské obrazárně 

a  částech Šternberského paláce a  chybí. Nejlépe je má zařízené Kroměřížská 

obrazárna, která kromě pohovek nabízí i  stolky a  židle s  literaturou korespondující 

k  vystaveným dílům. 

Co se publikací a  propagačních materiálů k  uvedeným sbírkám týče, v  Kroměříži 

není možné pořídit si nic jiného kromě pětisetstránkového katalogu
158

. V  Olomouci 

nabízí takové katalogy tři, Moravská galerie se zaměřuje na převážně na publikace ke 

krátkodobým výstavám, a  tak na poli doprovodných materiálů zaručeně vítězí pražská 

Národní galerie, jejíž nabídka je ve srovnání se zahraničními stále ještě nedosahuje 

jejich rozsahu a  kvalit.  

Po zhlédnutí výše uvedených expozic starého umění jsem získala dojem, že způsob 

prezentace děl je ve většině chronologický řazení mísením dvou instalačních přístupů. 

A  to modernistického způsobu instalace, tzv. „ white cube “, který je podrobně popsán 

v  kapitole 3 .2  a  převažuje například v  Moravské galerii v  Brně a  tradičních metod 

vystavování na barevném pozadí, které reprezentuje Kroměřížská obrazárna. 

Výsledkem jsou tedy většinou bílé zdi se zavěšenými obrazy, doplněné o  barevné 

panely. V  Olomouci však vládne chaos navzdor jakýmkoli teoretickým postupům 

a  Strahovská obrazárna velmi unikátně střídá výmalbu dokonce s  neomítnutou zdí. 

Těžko striktně hodnotit jednotlivé expozice, které mnohdy sestávají z  odlišně 

uspořádaných částí, když je jejich prezentace často ovlivněna i  dalšími faktory, kterými 

jsou obsáhlost sbírky, výstavní prostory, technické zázemí a  podobně. Nejkomplexněji 

působí uspořádání brněnské sbírky starého umění, které má nakročeno stát se moderním 

muzeem umění ve všech jeho významech. Expozice pražské Národní galerie se liší 

jedna od druhé, konkrétně i  patro od patra paláců a  místy by zasloužily sjednotit 

a  přeorganizovat. Kroměřížská obrazárna nabízí návštěvníkům to, za čím míří, tedy 

zámecké prostředí, doplněné o  významná malířská díla, olomoucká zprostředkovává 

velice temný zážitek a  strahovské sbírky by zasloužily reorganizaci a  redukci počtu 

vystavených děl. 
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4 . Vybrané zahraniční sbírky renesančního 

a  barokního malířství 

K  dalšímu popisu a  porovnání s  českými institucemi byly zvoleny dvě zahraniční 

muzea umění, specializující se na právě na renesanční a  barokního malířství. Obě dvě 

jsou masově navštěvovaná turisty, leckdy bez hlubšího zájmu. Florentská Galleria degli 

Uffizi je v  dobové, místy technicky nevyhovující budově a  postupně pracuje na 

obměně prezentace svých sbírek. Oproti ní je londýnská National Gallery marketingově 

zdatnější a  disponuje lepším zázemím, které umožňuje zvládat velký příliv 

návštěvníků. Už jen internetové stránky obou institucí poukazují na odlišnosti italského 

a  britského provedení. V  následujícím textu bude u  každé instituce uvedena stručná 

historie jejího založení a  sbírek, a  poté se budou ohodnoceny a  popsány vybrané části 

expozic 

4 . 1 . Galleria Degli Uffizi 

Stavba renesančního dvoukřídlého paláce, projektovaná Giorgiem Vasarim, byla 

započata roku 1560 za vlády Cosima I . Mediciho pro kanceláře florentských soudních 

úředníků. Dokončena byla za jeho syna Francesca v  osmdesátých letech, architekty 

Alfonsem Parigim a  Bernardem Buontalentim, který palác doplnil ještě o  divadelní 

scénu a  oktogonální místnost nazývanou „ Tribuna “, jenž byla od počátku určena 

k  vystavování antických skulptur a  nejvzácnějších uměleckých děl.  Francesco Medici 

také postupně přeměnil horní patro kancelářské budovy v  galerii prezentující umění 

z  rodinných sbírek, které bylo na požádání přístupné.
159

  Všichni Medicejové byli 

vášnivými sběrateli, jedním z  největších byl v  17. století kardinál Leopoldo, který 

získal díla Dürerova  a  Tizianova
160

. Roku 1737 se Galleria degli Uffizi stala veřejným 

muzeem díky poslední medicejské princezně Anně Marii Luise Medicejské, která svým 

dekretem rovněž zabránila tomu, aby ze sbírek nebylo nic přemisťováno a  odváženo.
161

 

V  19. století přišla galerie o  část svých exponátů- například užité umění a  část 

sochařské sbírky byly přemístěny do Národního muzea Bargello, malby Fra Angelica se 

navrátily do kláštera San Marco a  podobně.
162

 Dnes je specializovaná pouze na 

malířství a  představuje unikátně dochovanou uměleckou sbírku, jejíž základy položil už 

Cosimo Medici starší. Ten pro sebe v  polovině 15. století nechal tvořit například Fillipa 
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Lippiho.
163

 Vzhledem k  lokalitě v  centru města na nábřeží řeky Arna je florentská 

galerie jedním z  nejpopulárnějších turistických cílů a  s  obtížemi zvládá nápor 

návštěvníků. Galerie doporučuje rezervovat si vstupenku na určitý čas a  hodinu 

předem, jinak v  letních měsících musí návštěvníci vyčkat i  několikahodinové fronty. 

Expozice je chronologicky uspořádaná a  zabírá první a  druhé patro paláce s  tím, že 

od vchodu se návštěvníci po schodech dostanou nejdříve do horního patra k  nejstaršímu 

umění a  poté scházejí za novějším. V  horním patře budovy se po vnitřním obvodu 

stavby rozprostírá chodba, jež je úvodní částí tzv. „Corridorio Vasariano”, tedy 

Vasariho chodby, která propojuje stavbu až s  palácem Pitti na druhém břehu řeky.[38]  

Z  chodby se vchází do jednotlivých výstavních místností, většinou vzájemně 

pospojovaných. Vzhledem k  obsáhlosti sbírky se zaměřím hlavně na horní patro, kde je 

prezentováno pozdně gotické a  renesanční malířství, končící Michelangelem. 

Prvních šest úseků předkládá malířství italského duecenta, trecenta a  internacionální 

gotiky. Duccio, Giotto, Klanění králů od Gentila da Fabrianiho, Korunování P . Marie 

Lorenza Monaca či Zvěstování Simone Martiniho a  další. Vzhledem k  obsáhlosti 

a  proslulosti sbírek nemá význam vyjmenovávat jednotlivá díla. Velká část děl prvního 

patra je umístěna na obyčejném bílém podkladu a  s  barevným pozadím se návštěvník 

častěji setká až ve druhém patře, věnovaném vrcholné renesanci, manýrismu 

a  baroknímu malířství. 

Všudypřítomné hasicí přístroje a  další technická zařízení v  interiérech dotvářejí 

pozoruhodné kompozice, kupříkladu s  Giottovým polyptychem z  Badie  přelomu 12. 

a  13. století či oltářním obrazem Madony s  dítětem a  čtyřmi světci z  kaple noviciátů 

v  Santa Croce od Fillipa Lippiho.
164

 Dalším pozoruhodným prvkem před většinou děl 

jsou rušivé kovové zátarasy umístěné do výše kolen, na kterých jsou připevněny světlé 

či tmavé destičky s  popisky jednotlivých obrazů. Odpočinkové zóny nabízí hlavně 

Vasariho chodba, jinak jsou lavice pouze ve větších místnostech u  nejznámějších děl, 

ale ani tak není vzhledem k  počtu návštěvníků možné kochat se nerušeně pohledem na 

Boticelliho Zrození Venuše, leda po zavírací době.[39] 

Dojem návštěvníka z  Uffizi může být oprávněně rozporuplný. Na jedné straně 

působí expozice poměrně zastarale, když i  caravaggisté v  prvním patře, u  kterých se 

dá velmi dobře pracovat s  nasvícením, mají za sebou pouhou holou bílou zeď. Dojem 

také narušují rozličné kabely, dráty a  vlákna, na kterých jsou obrazy připevněny. Je 
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ovšem nutné podotknout, že zde neustále probíhají stavební úpravy a  rozšiřují se 

výstavní prostory. V  poslední době bylo předěláno Lotrinské schodiště a  sál skulptury 

Niobe.
165

 Dále došlo k  poměrně zdařilé modernizaci expozice části prvního patra, která 

pomocí barevné výmalby a  panelů, vytvořila tzv. červené pokoje, věnované italskému 

pozdně renesančnímu malířství, zastoupenému například Andreou del Sartem a  modré, 

určené holandskému a  španělskému sedmnáctého století. [40] [41] 

Výsledný dojem si divák utvoří z  několika zážitků. Nejdříve je ohromen prostředím 

paláce, poté se dostaví údiv nad stářím expozice, který přejde ve zděšení z  technického 

zázemí a  vybavení, až se dostaví závěrečné překvapení z  elegantně řešených nových 

částí. Tato kombinace se spolu s  mistrovskými díly starého malířství nepochybně vryje 

návštěvníkům do paměti. 

4 .2 . The National Gallery 

Na rozdíl od florentské galerie, pařížského Louvru nebo vídeňského 

Kunsthistorisches museum, vybudovaných na základě královských a  šlechtických 

sbírek, se v  Londýně o  vznik muzea umění zasloužili obchodníci a  nadšení sběratelé. 

Premiér Robert Banks Jenkinson, odkoupil sbírku z  pozůstalosti obchodníka Johna 

Julia Angersteina, která obsahovala pouhých 38 kusů, ale zato díla Rembrandtova, 

Rubensova, Lorrainova a  dalších. Iniciátory této koupě a  následného založení galerie 

však byli královský malíř sir Thomas Lawrence a  mecenáš sir George Beaumont.166 

Veřejnosti byla otevřena roku 1824 v  Angeresteinově sídle č . 100 na třídě Pall Mall. 

V  té době se součástí kolekce stala díla Tizianova, Van Eycka, Guida Reniho či 

Corregiova. Díky rozsáhlým akvizicím na konci dvacátých let 19. Století již obrazy 

visely natěsno namačkané na sobě od stropu až po podlahu, a  vzhledem ke stavebním 

úpravám v  oblasti Pall Mall se začalo tehdejší umístnění galerie jevit jako velmi 

nevyhovující.167 Proto schválil anglický parlament roku 1831 stavbu nové budovy na 

Trafalgarském náměstí, projektované Williamem Wilkinsem, která byla slavnostně 

otevřena královnou Viktorií roku 1838.168 Z  počátku se zde galerie dělila o  prostory 

ještě se sídlem Královské akademie a  i  přes její odsun bylo koncem 19. století 

dostavěno další křídlo budovy s  výstavními prostorami. Poslední přístavbou se po 

druhé světové válce stalo tzv. Sainsbury Wing, otevřené v  90. letech 20. století, které 
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dnes návštěvníkům předkládá kolekci raně renesančního umění.169 Vzhledem ke 

značnému rozšiřování sbírek v  průběhu 19. století docházelo leckdy k  neopatrným 

restaurátorským aktům a  organizačním zmatkům, a  tak byl do čela jmenován sir 

Charles Eastlake, který prováděl značné změny v  expozicích ve své předchozí funkci 

jako kurátor.170 Jako ředitel nakoupil tehdy ještě nedoceněná díla rané italské renesance 

a  splnil podmínky pro vystavení děl britského impresionisty Williama Turnera.171 Roku 

1903 byl při galerii založen Národní fond pro umělecké sbírky, který dodnes pomáhá 

britským muzeím získávat díla do svých sbírek.172 

Vstup do stálé expozice je již od založení roku 1824 volný, což galerii nepochybně 

zvyšuje atraktivitu a  upevňuje pozici volnočasové aktivity, ovšem na druhou stranu 

také ovlivňuje chování návštěvníků uvnitř. Ladislav Kesner ml. uvádí část zprávy 

kurátora galerie, z  roku 1850, který si takovýmto způsobem postěžoval: „ Viděl jsem 

v  galerii nějaké lidi, kteří vypadali jako venkované, měli koš s  jídlem, sestrkali si židle 

a  udělali pohodlí, jedli a  pili. A  když jsem jim vytkl nevhodnost takového chování 

v  takovém prostředí, měli z  toho legraci a  jedna paní mi nabídla sklenici ginu. ”.
173

 

Obrazárna se rozprostírá na 46 tisících metrů čtverečních a  už jen proto je pro 

návštěvníka nutný plánek, který je mu na několika místech volně k  dispozici. Jsou na 

něm vyznačené úseky podle časových období, zaměření jednotlivých místností 

a  nejvýznačnějších děl .Největší devizou celé budovy je ovšem to, že byla od 

prvopočátku určena k  vystavování umění. Má tak značnou výhodu oproti kancelářským 

prostorám Uffizi nebo pražské Národní galerii, která se musí stále neustále vypořádávat 

s  nevyhovujícími dispozicemi šlechtických paláců, určených k  obývání. Galerie 

využívá několika pater, většina expozice je umístěna ve druhém nadzemí. Expozice 

zahrnuje malířská díla od rané italské renesance 13. století po počátek století dvacátého, 

a  protože cílem práce je hodnocení prezentace renesančního a  barokního malířství, 

zaměřím se zde na expozici v  druhém patře Sainsburského křídla, tj. nejnovější části 

galerie, kde jsou poněkud izolovaně od ostatních vystaveny malby od počátků 

renesančního umění. 
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Druhé patro křídla je rozděleno na 16 místností, v  angličtině nazývaných „ galleries 

”, vzájemně propojených. Vzhledem k  tomu, že velká část zde prezentovaných děl jsou 

oltářní obrazy, světelné řešení má připomínat chrámový prostor, který má asociovat 

florentské kostely, díky světle šedému orámování stěn a  kleneb [42].
174

 Oltářní obrazy 

jsou navíc doplněny ještě odpovídajícími podstavci, jako například u  P . Marie 

s  Dítětem a  světci od Fillipina Lippiho v  místnosti č . 66. V  případě obrazů se 

sakrální tématikou se takové prostředí jeví jako vyhovující, nicméně jeho součástí je 

i  expozice holandského malířství první poloviny 15. století, které v  čistě bílé vysoké „ 

gallery “ působí poněkud nepatřičně, například proslulá Svatba Arnolfiniových od Jana 

Van Eycka, datovaná roku 1434. Spekulacemi opředený obraz nevelkých rozměrů by si 

zasloužil samostatné vystavení alespoň na panelu tmavší tlumené barvy a  doplnění 

bodovým osvětlením, zdůrazňující údajný Eyckův autoportrét. Ostatní výstavní prostory 

v  budově jsou vymalovány nebo vytapetovány rozličnými barvami, od okrové přes 

červenou, fialovou či šedozelenou. [43] [44] Velká část místností disponuje proskleným 

stropem, osvětlení je umístěné vysoko nad hlavami diváků a  nic tak nepřekáží jejich 

pohybu. Obrazy jsou umístěné někdy i  ve dvou řadách nad sebou a  decentně 

a  nenápadně ohrazené. I  přes barevné pozadí a  zlatavé ladění však působí poněkud 

londýnská expozice unyle, nevyhraněně a  nenabízí divákovi podněty k  zamyšlení nad 

jednotlivými díly.  

4 .3  Srovnání expozic tuzemských a  zahraničních sbírek 

Srovnávat česká a  zahraniční muzea umění rozhodně nelze ve všech jejich 

aspektech. Co se návštěvnické popularity, velikosti prezentovaných sbírek 

a  materiálního zázemí týče, pohybují se v  naprosto jiných číslech. Ale přinejmenším 

mohou povedené expozice zahraničních institucí posloužit jako inspirační zdroje. Jsou 

zde vybrány dva zahraniční zdroje, od sebe navzájem odlišné. Londýnská Národní 

galerie akademicky předkládá návštěvníkovi umělecká díla jedno za druhým, pečlivě 

naskládané a  seřazené, nejstarší umění v  čistých prostorách, od vrcholné renesance po 

romantismus na různobarevném pozadí sestávajícím ze vzorovaných tapet a  moderní 

umění s  jednobarevnou výmalbou. Florentské Uffizie mají podobný systém, striktní 

umístěna pouze na bílém pozadí, význačnější prostory (Tribuna) jsou dočervena a  dále 

střídá podle malířských škol barevná pozadí v  kombinacích s  bílými. 
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Většina českých expozic barokního a  renesančního malířství se nachází na pomezí 

těchto prezentací. Národní galerie v  Praze kombinuje barevné panely s  bílými zdmi, 

které upřednostňuje Moravská galerie v  Brně. Velké specifikum představuje 

Strahovská obrazárna, zde jsou některá díla vystavena i  na zdech neomítnutých. 

Příklad Sainsburského křídla londýnské Národní galerie razí teorii, že díla nejlépe 

působí ve svém autentickém prostředí, a  proto se snaží napodobit renesanční chrámový 

prostor. V  Gallerii degli Uffizi nic nenapodobují, ale přímo vystavují v  prostorách 

(Tribuna), kde měli díla umístěná sami Medicejové. Jako jednu z  možných asociací na 

autentické prostředí můžeme u  nás vidět v  Galerii výtvarného umění v  Chebu, kde 

jsou jednotlivým sochám přiděleny výklenky, suplující kaple, ve kterých byly původně 

umístěné. 

Některá česká muzea umění se pokoušejí o  návrat do historie výstavnictví, a  to 

formou jakýchsi poloautentických  kabinetů v  případě Národní galerie Ukázka 

dobového uspořádání sběratelů určitě není na škodu, ale řadila bych ji až mezi druhotné 

cíle stálých expozic. Shodným rysem většiny prezentací je umístění děl z  přelomu 

gotiky a  renesance na čistém bílém podkladu, nicméně zde platí otřepané heslo, že 

když dva dělají totéž, není to totéž. Přestože hostí úctyhodnou sbírku italských 

primitivistů, jsou stěny pražské Národní galerie místy poměrně špinavé. Zaručeně 

nejtmavší ze všech je Olomoucká obrazárna i  přes to, že některé výstavní prostory 

londýnské galerie jsou vytapetovány tmavšími barvami, jako je modrá, fialová a  další. 

Například sál britského malířství 18. století má šedozelené, vzorované pozadí, ovšem 

prosklená část stropu poskytuje místnosti dostatek přirozeného světla, což se 

o  olomouckých, panely zastavěných místnostech říci nedá. Největší škálou výmalby 

disponují právě londýnské výstavní prostory, zde jim z  českého prostředí obstojně 

konkuruje pouze Kroměřížská obrazárna. 

Kromě Olomoucké obrazárny je uspořádání všech výše zmiňovaných stálých expozic 

chronologické, s  důrazem na umělecké školy či tematické celky. Ta londýnská ani 

nevyužívá žádné muzejní doplňky jako panely či vitríny a  všechny obrazy jsou 

připevněny na zdech. Oproti tomu české instituce jimi velmi často člení prostory 

a  oddělují jednotlivé části. 

Co se informačních textů týče, obě zahraniční instituce vyřešily problém umístění 

v  jednotlivých místnostech cedulemi na plechových konstrukcích. Zájemci si je mohou 

přečíst a  ostatním divákům nenarušují vjemy během prohlížení obrazů. Ty londýnské 

jsou o  něco decentnější a  drobnější, na druhou stranu, poměrně snadno přehlédnutelné. 
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Zato v  expozici renesančního malířství Šternberského paláce Národní galerie v  Praze 

není ani co přehlédnout, protože zde jakékoliv informace chybí. Londýnská i  florentská 

galerie rovněž poskytují návštěvníkům u  vstupu mapku pro snadnější orientaci, což je 

u  takto rozlehlých a  komplikovaných prostor nutností, ale nazmar by rozhodně 

nepřišly ani v  pražské Národní galerii, kde by bylo možné utvořit jeden letáček pro 

expozice Šternberského a  Schwarzenberského paláce dohromady. 

Zmiňované zahraniční sbírky si vzhledem ke své velikosti mohou dovolit předkládat 

pouze malířství, které v  případě londýnské galerie sahá až do 20. století. Naopak 

pražská Národní galerie má své exponáty umístěné v  několika palácích od sebe různě 

vzdálených, a  proto se snaží tento nedostatek kompenzovat zvýhodněnou vstupenku do 

tří expozic starého umění na Hradčanském náměstí. Zde je na místě opět zdůraznit jak 

velkou přednost má londýnská galerie, a  to, že její prostory jsou jako jediné určení 

k  vystavování uměleckých děl. Národní galerii podobným způsobem sloužilo necelých 

padesát let pražské Rudolfinum. V  souvislosti s  dispozicemi budov se naskýtá otázka, 

jestli je pro diváka výhodou či nevýhodou, že je již od počátku expozice veden ke 

směru prohlídky. V  Uffizi se musí podřídit, londýnská galerie důrazně doporučuje 

začínat v  Sainsburském křídle nejstarším umění a  pražská Národní galerie se 

k  postupu prohlídky nijak nevyjadřuje. 

 Moravská galerie zavedla po londýnském vzoru volné vstupné do trvalých expozic, 

a  tím se snaží podněcovat diváky k  návštěvám, nejlépe opakovaným. Pražská Národní 

galerie se tímto tématem zabývá, ale prozatím z  ekonomických důvodů povoluje vstup 

zdarma jen při různých výročích a  událostech podobného charakteru. Další instituce se 

tímto tématem veřejně nezabývají. 

Částečným zdrojem inspirace pro česká muzea umění a  hlavně pražskou Národní 

galerii renesančního a  barokního malířství by se mohla stát londýnská National Gallery. 

Její způsob prezentace vyhovuje jak návštěvníkům- turistům, kteří pouze projdou podle 

nejznámějších děl vyznačených v  plánku, tak i  opakovaně vracejícím se divákům, kteří 

se hodlají jednotlivým dílům či obdobím podrobněji věnovat. Nepůsobí sice tak 

ohromujícím dojmem, jako například mnichovská Alte Pinakothek, ale svědomitě plní 

úkol národního muzea umění: schraňovat, vystavovat a  zpřístupňovat. 
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Závěr 

Trvalé expozice starého umění jsou v  českém prostředí nezaslouženě opomíjené 

nejen širokou, ale i  odbornou veřejností. Značná část našich muzeí umění nevěnuje 

dostatečnou pozornost prezentací uměleckých děl, od které se však odvíjí jejich 

atraktivita a  návštěvnost. A  proto bych ráda svou bakalářskou prací na tuto tématiku 

upozornila. 

 Cílem práce byl popis, hodnocení a  porovnání expozic starého umění se 

zaměřením na renesanční a  barokní malířství. Vybrané expozice pražské Národní 

galerie, Moravské galerie v  Brně, Muzea umění Olomouc a  Strahovské obrazárny byly 

dále srovnávány s  expozicemi florentské Galleria degli Uffizi a  londýnské The 

National Gallery.   

Z  výše uvedených výstupů se můžeme dobrat závěru, že české sbírky obsahují 

mnoho malířských děl velmi vysoké kvality, ovšem ve většině případů nedovede 

instalace podtrhnout jejich výjimečnost.  Pražské Národní galerii ubližuje nejen 

rozmístění jednotlivých částí expozic, ale hlavně zastaralý přístup k  exponátům 

i  k  návštěvníkům. Z  uspořádání starého umění v  Moravské galerii je patrná snaha 

o  přiblížení se divákovi, což se o  prezentacích Olomoucké a  Strahovské obrazárny 

tvrdit nedá a  kroměřížská sbírka i  přes svá cenná díla spíše jen doplňuje prohlídkové 

okruhy arcibiskupského zámku. 

 Hlavními úkoly muzeí umění je uchovávat díla a  předkládat je veřejnosti, 

nicméně tyto vybrané instituce splňují převážně funkci úložiště. Příklad nepříliš 

působivé, avšak uvědoměle provedené expozice renesančního a  barokního malířství 

podává londýnská The National Gallery, u  které mohou naše instituce v  tomto ohledu 

získávat inspiraci neboť londýnské uspořádání je přeci jen našemu prostředí bližší než 

nevyrovnané, ač místy pozoruhodné expozice florentské Galleria degli Uffizi. 
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Obrazová příloha 

 

1 . Metropolitní muzeum v  New Yorku, period rooms,Interiér Hotel de Varengeville v  Paříži, cca 

1740 
 

 

 

 
2. Muzeum moderního umění v  New Yorku,výstava Van Gogha, Cezanna, Gauguina, Seurata, 

1929 
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3 . Palazzo Venetto,Řím, výstava Sebastiana del Piomba, 2008 

 

 

 

 
4 . Palazzo Venetto,Řím, výstava Sebastiana del Piomba, 2008 
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5 . Moravská galerie v  Brně, Místodržitelský palác, výstava Colorito, 2011, pohled do chodby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 . Moravská galerie v  Brně, Místodržitelský palác, výstava Colorito, 2011, náhled uspořádání 
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7 . Národní galerie v  Praze, Valdštejnská jízdárna, výstava Karel Škréta 2010, pohled do 

výstavních místností 

 

 
8 . Galerie výtvarného umění v  Chebu, hlavní budova, Gotika, pohled do stálé expozice 
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9 . Národní galerie v  Praze, Šternberský palác, pohled do 1 . patra stálé expozice, italští 

primitivisté 

 

 
 

10.  Národní galerie v  Praze, Šternberský palác, pohled do 1 . patra stálé expozice, řecké ikony 
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11. Národní galerie v  Praze, Šternberský palác, pohled do druhého patra expozice, Jacopo 

Bassano 

 

 
12. Národní galerie v  Praze, Šternberský palác, pohled do druhého patra expozice- Rubensova 

místnost 
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13. Národní galerie v  Praze, Šternberský palác, pohled do druhého patra expozice- Rubensova 

místnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. Národní galerie v  Praze, Šternberský palác, pohled do druhého patra expozice- Rubensova 

místnost 



72 

 
15. Národní galerie v  Praze, Šternberský palác, přízemí, expozice německého rakouského 

umění 16. -18. století, vstupní místnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. Národní galerie v  Praze, Šternberský palác, přízemí, expozice německého a  rakouského 

umění 16. -18. století, instalace Jezulátka 
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17. Národní galerie v  Praze, Šternberský palác, přízemí, expozice německého a  rakouského umění 

16. -18. století 

 

 
18. Národní galerie v  Praze, Schwarzenberský palác, pohled do 1 . patra expozice, úvodní místnost 
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19. Národní galerie v  Praze, Schwarzenberský palác, pohled do 1 . patra expozice, úvodní místnost 

 

 
20. Národní galerie v  Praze, Schwarzenberský palác, pohled do 1 . patra expozice, místnost  

s  malbami architektury 
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21. Národní galerie v  Praze, Schwarzenberský palác, pohled do 1 . patra expozice, místnost 

krajinářů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Národní galerie v  Praze, Schwarzenberský palác, pohled do 2 . patra expozice, úvodní místnost 
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23. Národní galerie v  Praze, Schwarzenberský palác, pohled do 2 . patra expozice, rudolfínské 

umění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24. Moravská galerie v  Brně, Místodržitelský palác, pohled do expozice, gotické umění 
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25. Moravská galerie v  Brně, Místodržitelský palác, pohled do expozice italského malířství 

 

 

 

 

 
26 Moravská galerie v  Brně, Místodržitelský palác, pohled do expozice, instalace Lucase Cranacha 

st. 
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27. Moravská galerie v  Brně, Místodržitelský palác, pohled do expozice, instalace „Pohled 

Medusy“ 

 

28. Moravská galerie v  Brně, Místodržitelský palác, pohled do expozice, barokní 

umění
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29. Olomoucká obrazárna, biskupský palác, pohled do expozice, zátiší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30. Olomoucká obrazárna, biskupský palác, pohled do expozice, Sebastiano del Piombo 
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31. Olomoucká obrazárna, biskupský palác, pohled do expozice, Alessandro Allori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32. Olomoucká obrazárna, biskupský palác, pohled do expozice, animační prvky 
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 33. Kroměřížská obrazárna, arcibiskupský zámek, pohled od expozice, holandské malířství 

 
34. Kroměřížská obrazárna, arcibiskupský zámek, pohled od expozice, instalace Apollona  

a  Marsyase od Titiana 
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35. Strahovská obrazárna, klášter premonstrátů na Strahově, výstava Klidožití a  Přemyslovský 

krucifix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36. Strahovská obrazárna, klášter premonstrátů na Strahově, pohled do expozice, chodba 
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37. Strahovská obrazárna, klášter premonstrátů na Strahově, pohled do expozice, dílo Norberta 

Grunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38. Galeria degli Uffizi, Palazzo Uffizi, 2 . patro, pohled do expozice, Corridoio Vasariano 
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39. Galeria degli Uffizi, Palazzo Uffizi, 2 . atro, pohled do expozice, Room Boticelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40. Galeria degli Uffizi, Palazzo Uffizi, 1 . patro, pohled do expozice, red rooms 
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41. Galeria degli Uffizi, Palazzo Uffizi, 1 . patro, pohled do expozice, blue rooms 

 

 
42. The National Gallery London, Sainsbury Wing, 2 . patro, pohled do expozice raně renesančního 

umění 
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43. The National Gallery London, stará budova, 2 . patro, pohled do expozice, místnost s  portréty 

 

 

 
 

44. The National Gallery London, stará budova, 2 . patro, pohled do expozice, Barry room 
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