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Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2005 

 
Úvodem 

 
Vážení přátelé, 
 
během roku 2005 Moravská galerie v Brně definitivně vykročila směrem k naplnění 
plně funkčního modelu muzea umění, jehož činnost na všech úrovních odpovídá 
situaci na začátku 21. století. Pro nás to znamená především rozložení a přesné 
definování funkcí, které naše instituce plní ve společnosti: jedná se zejména o 
ochranu, promyšlené rozšiřování a prezentaci sbírek, o naplňování specifické role 
muzea při výzkumu, o zprostředkování kulturního dědictví a vědění návštěvníkům 
galerie, ale také o široce založenou komunikaci s veřejností na různých úrovních 
(výchovné, vzdělávací, sociální, zábavní). Vedle nastartování dlouhodobých 
systémových změn se loňský rok vyznačoval také hledáním nových personálních 
zdrojů a nových partnerů v privátní sféře, kteří by se s Moravskou galerií v Brně 
v dalších letech identifikovali. O každodenní drobné práci nemluvě. 
 
Nástupem PhDr. Filipa Suchomela, mezinárodně uznávaného japanologa a 
odborníka na asijské umění, do pozice hlavního kurátora Moravské galerie v Brně se 
podařilo vyřešit provizorium, kdy ředitel galerie byl zároveň plně vytížen i sledováním 
odborné agendy. Vzniklo také nové oddělení vnější komunikace, jehož úkolem je 
zajišťovat marketingové aktivity muzea a public relations. Během roku vedení 
nejdříve intenzívně diskutovalo a na podzim vyhlásilo reorganizaci, jejímž smyslem je 
zjednodušení a zpřehlednění organizační struktury galerie a jejímž nejpotřebnějším 
výstupem je soustředění specifických administrativních činností v novém pracovišti, 
tedy registru sbírek. 
 
V roce 2005 se také díky intenzívní komunikaci s Ministerstvem kultury ČR definitivně 
rozhodlo o stavbě nového depozitáře Moravské galerie v Brně, který by svými 
parametry odpovídal světovému standardu. Od Technického muzea v Brně se nám 
pro depozitář podařilo získat stavební pozemek v areálu bývalých kasáren 
v Řečkovicích a náš investiční záměr byl zaregistrován Ministerstvem financí ČR. 
Podle harmonogramu by stavba měla být dokončena v roce 2008 a do konce 
stejného roku tam plánujeme přesun významné části sbírek Moravské galerie v Brně. 
 
Akviziční činnost Moravské galerie v Brně podmiňuje zejména naše úspěšnost při 
získávání zvláštních prostředků z programů Ministerstva kultury ČR. Peníze určené 
na akvizice tvoří v rozpočtu galerie spíše menší až zanedbatelnou část. Omezenost 
zdrojů negativně ovlivňuje možnosti rozšiřování sbírek a jenom stěží lze v současné 
situaci postupovat při nákupech systematicky. Jde o problém, se kterým se obecně 
potýkají muzea a galerie v České republice a jehož vyřešení trvale diskutujeme jako 
jednu z priorit Moravské galerie v Brně. Přesto se v roce 2005 podařilo obohatit 
kolekce našeho muzea o významné přírůstky, mezi nimiž svébytné postavení 
zaujímá první část pozůstalosti fotografa Jana Svobody, olejomalby Ignáce Viktorina 
Raaba a Johanna Ludwiga Ernsta Morgensterna, plakáty Františka Kysely či díla 
z pozůstalosti Antonína Jera a Miloše Slováka. Řada přírůstků sbírkového fondu má 
charakter darů. 
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V roce 2005 se Moravské galerii v Brně podařilo uskutečnit celou řadu důležitých 
projektů i divácky přitažlivých výstav. Významným mezníkem pro sbírku fotografie se 
stala realizace dvou výstav založených na sbírkách našeho muzea. Monografické 
zpracování díla pražské německé fotografky Grete Popper a tvorby Franze Fiedlera, 
jehož ateliér svými kořeny sahá do konce 19. století, završily mnohaletou 
badatelskou práci našeho kolegy Antonína Dufka. K oběma výstavám, o jejichž 
reprízy projevily zájem instituce doma i v zahraničí, vyšly publikace, jež získaly 
ocenění Fotografická publikace roku 2005. Stejně jako dvě výše uvedené výstavy, 
byla i výstava Užitečné a okouzlující. Stříbro ve Vídni a habsburské monarchii 
v letech 1780–1920, která shrnula a zpracovala materiál ze sbírek Moravské galerie 
v Brně, uskutečněna díky grantu Ministerstva kultury ČR. I k této výstavě jsme vydali 
vědecký katalog. Důležitým počinem byla také první retrospektiva malíře Jana Merty, 
umělce známého do té doby především znalcům, jejíž repríza se konala ve 
Východočeské galerii v Pardubicích. Tato monografická výstava dala také podnět 
k udělení ceny odborníků Osobnost roku 2005, kterou už tradičně vyhlašuje Galerie 
Klatovy/Klenová, Janu Mertovi. V roce 2005 Moravská galerie v Brně uspořádala dvě 
důležité prezentace současného velšského umění jako výraz své orientace na 
analogické kulturní okruhy v Evropě. Samostatnou výstavu velšského umělce Petera 
Finnemorea, který v roce 2005 reprezentoval svou zemi na Bienále v Benátkách, a 
skupinový projekt Flourish/ Současné umění z Walesu podpořila Britská rada 
v Praze, Wales Arts International a Ministerstvo kultury ČR. Z převzatých projektů, 
které oslovily širokou veřejnost, jmenujme alespoň retrospektivu Václava Špály Mezi 
avantgardou a živobytím, výstavu Skála v Morgalu či první velkou prezentaci tvorby 
Milana Knížáka v Brně po roce 1989. S velkým úspěchem se setkávají výstavy 
grafického designu, které pro Ambit Místodržitelského paláce Moravské galerie 
v Brně připravuje sbírka grafického designu. Renomé si také vydobyl zpřesněný 
program prezentací nejmladší generace tvůrců v Atriu Pražákova paláce. 
 
Také v roce 2005 pokračovala Moravská galerie v Brně v mezinárodní spolupráci 
využívající grantů Evropské unie. Projekt Poselství barev, tvarů a myšlenek získal 
grant Evropské komise z programu Culture 2000 a finančně ho podpořilo rovněž 
Ministerstvo kultury ČR. Spoluřešiteli byla Národní galerie v Budapešti a Spolkový 
památkový ústav ve Vídni. Středobodem projektu se stala záchrana a obnova 
unikátního kostela Bičovaného Spasitele v Dyji u Znojma coby jedinečného dokladu 
výjimečné tvůrčí invence F. A. Maulbertsche a umělců jeho okruhu. Výsledky 
vědeckého výzkumu představila mezinárodní konference Barokní nástěnná malba ve 
střední Evropě, která se konala v Brně a Praze. Restaurátorské práce v kostele v Dyji 
budou pokračovat dále v roce 2006. Doprovodným výstupem projektu je vícejazyčná 
monografie zařazující památku do širších evropských souvislostí. 
 
V zahraničí se Moravská galerie úspěšně prezentovala reprízami několika svých 
výstav: Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století a Stefan Sagmeister – 
Rebel grafického designu byly představeny v Bratislavě, přičemž prvně jmenovaná 
byla posléze uvedena také v Mnichově. Výstava Grete Popper – Fotografie z období 
mezi dvěma válkami měla reprízu v Berlíně. Zápůjčkami jsme přispěli do několika 
výstav, mimo jiné i do prestižní výstavy Prague, The Crown of Bohemia 1347–1437, 
uvedené na podzim 2005 v The Metropolitan Museum of Art, New York.  
 
Po celý rok 2005 pokračovala jednání, iniciovaná Ministerstvem kultury ČR, o 
převzetí péče o Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici s městem Brtnice a Muzeem 
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užitého umění ve Vídni. Zájem Moravské galerie v Brně o tuto významnou památku 
vyplývá z našeho směřování k postižení komplexity umělecké kultury včetně 
specifického druhu péče o architektonické dědictví a samozřejmě z našeho hledání 
trvalejší spolupráce s významnými zahraničními institucemi. Podobnými důvody bylo 
motivováno také deklarování našeho eminentního zájmu o získání vlastní vily 
Dušana Samo Jurkoviče v Brně – Žabovřeskách. Ceníme si skutečnosti, že ze strany 
zřizovatele jsou naše snahy vnímány pozitivně a nalézají podporu.  
 
Důležitým momentem při budování pozice Moravské galerie v Brně se stala pozorná 
práce s významnými grafickými designéry, která navazuje na naše zkušenosti s touto 
oblastí umělecké kultury při pořádání Mezinárodního bienále grafického designu. Pro 
spolupráci jsme získali například Rostislava Vaňka, Roberta V. Nováka, Alana 
Zárubu, Radima Peška či Adama Macháčka. To je také jeden z důvodů, proč byla 
Moravská galerie v Brně mimořádně úspěšná v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2005, 
kde jsme získali dvě první ceny a jedna publikace dostala do užšího výběru. 
 
Po překvapivém úspěchu první muzejní noci v roce 2004 se loni k Moravské galerii 
v Brně připojila další brněnská muzea. Společně jsme připravili muzejní noc 2005, 
která se setkala s mimořádným ohlasem. Tato nová a atraktivní forma oslovení 
zejména těch návštěvníků, kteří do muzea či galerie nacházejí cestu jen s obtížemi, 
byla vedle oslavy Mezinárodního dne muzeí příležitostí deklarovat vědomí 
sounáležitosti kulturních institucí bez ohledu na zřizovatele a jejich schopnost 
efektivní spolupráce. Z celkového počtu padesáti tisíc návštěvníků jich do Moravské 
galerie v Brně zavítalo více než deset tisíc. 
 
Klíčovým problémem, jehož vyřešení není v silách Moravské galerie v Brně a které 
se každým rokem stává akutnějším, je potřeba rekonstrukce Místodržitelského 
paláce coby sídla sbírky a expozice starého umění a svou polohou i historickou 
hodnotou významného orientačního bodu na kulturní mapě Brna. Již několik let 
vytváříme různé modely možného financování a využití paláce, které by přesvědčily 
správce finančních fondů v ČR i v zahraničí o nezbytnosti a neodkladnosti jeho 
náročné rekonstrukce. 
 
I přes dílčí úpravy bylo jako neuspokojivé pociťováno dlouhodobé mzdové 
zaostávání resortu kultury v porovnání s ostatními odvětvími. Jedná se nejen o citlivý 
sociální problém, ale také o to, že odměňování stále nemůže být náležitě využíváno 
jako důležitý nástroj efektivního řízení. S představiteli Ministerstva kultury ČR jsme 
na toto téma vedli několik debat, jejichž výsledkem je zahrnutí dřívějších průběžných 
rozpočtových úprav do základního rozpočtu na příští léta.  
 
Ohlédneme-li se za rokem 2005, naplňuje nás přes všechny přetrvávající problémy 
uspokojení nad dosaženými výsledky – hospodaření Moravské galerie v Brně 
skončilo s vyrovnaným výsledkem, roční návštěvnost vzrostla o více než deset 
procent a překročila hranici sta tisíc diváků, projekty instituce jsou vysoce hodnoceny 
odbornou veřejností a stále více lidí je schopno ji jednoznačně identifikovat. Nezbývá 
než ocenit především množství práce jednotlivých zaměstnanců, odbornými 
pracovníky počínaje a technickým personálem konče. Jejich nasazení a identifikace 
s institucí je často příkladné a bez jejich schopností, profesionality a nadšení by řada 
možností, které se před Moravskou galerií v Brně otevírají, zůstala nenaplněna. 
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Kontaktní údaje 
 
Adresa:    Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno 
Telefon:    532 169 111 
Fax:     532 169 180 
E-mail:    info@moravska-galerie.cz 
Http:     www.moravska-galerie.cz 
 
 
Personální zastoupení 

 
V roce 2005 měla Moravská galerie v Brně celkem 143 stálých zaměstnanců 
(přepočtený stav), z toho 64 odborných pracovníků. 
 
Organizační struktura Moravské galerie v Brně s uvedením vedoucích pracovníků a 
kurátorů sbírek v roce 2005 
 
Ředitel MG        - Marek Pokorný 
Tajemník MG       - PhDr. Kateřina Tlachová (zástupce  

          ředitele) 
 
Odbor ředitele 
  Sekretariát ředitele MG      - PhDr. Kateřina Tlachová  
  Oddělení vnější komunikace     - Simona Juračková 
  Oddělení ostrahy a bezpečnosti sbírek    - ing. Milan Říha 
  Investiční technik        - Richard Mysík  
 
Odbor sbírek        - PhDr. Filip Suchomel 
  Oddělení starého umění      - PhDr. Kateřina Svobodová  
    Sbírka malířství a sochařství gotiky a 
    renesance a sbírka barokního malířství 
    a sochařství       - Mgr. Zora Wörgötter (MD) /  
              / Mgr. Petr Tomášek (asistent) 
    Sbírka renesanční a barokní kresby a grafiky - Mgr. ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D. 
    Sbírka umění 19. století      - PhDr. Kateřina Svobodová 
  Oddělení umění 20. století     - Marek Pokorný      
    Sbírka moderního malířství a sochařství   - Mgr. ing. Ivo Binder 
    Sbírka současného malířství a sochařství 
    a sbírka uměleckých děl pro nevidomé a 
    slabozraké       - Mgr. Yvona Ferencová 
    Sbírka moderní a současné kresby a grafiky  - Mgr. Petr Ingerle 
  Oddělení užitého umění      - PhDr. Filip Suchomel 
    Sbírka drahých a obecných kovů     - Mgr. Anna Grossová (asistent) 
    Sbírka keramiky porcelánu a sbírka  
    orientálních uměleckých předmětů    - PhDr. Filip Suchomel 
    Sbírka skla        - Mgr. Markéta Tronnerová  
    Sbírka a nábytku a prací ze dřeva a sbírka 
    textilu a odívání       - Mgr. Martina Straková (asistent) 
  Oddělení grafického designu      - PhDr. Marta Sylvestrová 
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  Oddělení fotografie       - PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. 
  - Mgr. Jiří Pátek (asistent) 

  Agenda vývozů       - PhDr. Kateřina Svobodová, 
          - PhDr. Miroslav Ambroz 
 
Odbor ostatních hlavních činností    - PhDr. Kateřina Tlachová 
  Restaurátorské oddělení       - ak. mal. Igor Fogaš 
  Oddělení pro práci s veřejností      - PhDr. Ludmila Horáková 
  Knihovna         - PhDr. Hana Karkanová 
    Sbírka bibliofilií a knižní vazby      - PhDr. Hana Karkanová 
    Sbírka starých tisků      - PhDr. Judita Matějová 
  Oddělení produkce výstav a ediční činnosti    - PhDr. Miroslava Pluháčková 
 
Odbor ekonomiky a provozu      - Richard Mysík 
  Oddělení stavby výstav      - Mgr. Martin Ondruš 
  Provozně technické oddělení     - ing. Zbyněk Kroča 
  Ekonomické oddělení      - ing. Marie Kočařová 
 
 
Umělecká rada Moravské galerie v Brně 
je poradním orgánem ředitele Moravské galerie pro odbornou práci a koncepční 
činnost. V roce 2005 v ní působili: 
PhDr. Jiří Ševčík (Akademie výtvarných umění v Praze) 
Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně) 
Doc. PhDr. Lubomír Konečný (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky) 
Mgr. Vít Havránek (Transit org.) 
Doc. PhDr. Jindřich Vybíral, Ph.D. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová) 
PhDr. Iva Janáková (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) 
Doc. PhDr. Jiří Fajt (Univerzita v Lipsku) 
  
 
Akviziční komise Moravské galerie v Brně 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MG je odborným orgánem, sestaveným 
z nezávislých teoretiků výtvarného umění, jejichž úkolem je posouzení navrhovaných 
akvizic z hlediska jejich přínosu pro sbírkový fond MG. Členy komise pro rok 2005 
byli: 
Prom. hist. Helena Brožková (Uměleckoprůmyslové museum Praha)  
PhDr. Jan Mohr (Severočeské muzeum Liberec) 
PhDr. Duňa Panenková (Správa Pražského hradu)  
PhDr. Alena Potůčková (České muzeum výtvarných umění v Praze) 
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)  
PhDr. Dagmar Šefčíková (Ministerstvo kultury ČR, Praha) 
Doc. PhDr. Jana Ševčíková (Akademie výtvarných umění Praha)  
PhDr. Jiří Valoch (Brno) 
PhDr. Jiří Zemánek (Praha)  
PhDr. Jaromír Zemina (Praha) 
 
V roce 2005 zasedal poradní sbor pro sbírkotvornou činnost dvakrát – poprvé se 
sešel 8. února, podruhé pak 14. září 2005. Projednal přitom akvizice řady 
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hodnotných uměleckých děl, jež se Moravské galerii v Brně nabízely koupí nebo 
darem.  
 
Poradní sbor ředitele MG 
Poradní sbor ředitele MG je konzultačním orgánem, jehož smyslem je pevnější 
ukotvení Moravské galerie v Brně v širších společenských vazbách. Členy Poradního 
sboru jsou zástupci politického a kulturního života i partnerských institucí, jejichž 
sponzorská podpora aktivit Moravské galerie v Brně je zvláště výrazná. Působili zde:  
Ing. Petr Bajer, výkonný ředitel Obchodní a hospodářské komory Brno 
Zdenek Felix, Hamburg 
Ing. Jan Kudera, Cash Reform (Commercial Finance) a. s. 
ing. Petr Kynštetr, CSc., vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
Mgr. Michaela Maláčová, prezidentka České Miss, GoodComm s. r. o. 
RNDr. Petr Mužák, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky 
Ing. Rostislav Slavotínek, senátor Parlamentu ČR 
Jiří Švestka, ředitel Galerie Jiří Švestka, Praha 
JUDr. Jan Winkler, náměstek ministra zahraničních věcí ČR 
 
 
 
VÝSTAVNÍ PROSTORY MG 

 
Výstavní sály Moravské galerie v Brně se nacházejí ve třech budovách, z nichž 
každá svým výstavním programem sleduje určitou oblast výtvarného umění. 
Místodržitelský palác (Moravské nám. 1a) je v zásadě věnován dílům českého i 
světového výtvarného umění od gotiky až po 19. století, Pražákův palác (Husova 18) 
moderním a současným směrům volné tvorby; prezentaci užitého umění slouží 
budova Uměleckoprůmyslového muzea (Husova 14). 
 
V každé z budov je instalována stálá expozice a pravidelně se obměňují výstavy 
krátkodobého charakteru. Galerie přitom využívá nejen vlastních výstavních sálů, 
které jsou místem konání stěžejních výstavních projektů, nýbrž i přilehlých prostor, 
vhodných k uvádění rozsahem menších výstav. Atrium ve 4. patře Pražákova paláce 
je vyhrazeno umělcům nastupující generace, jejichž tvorba svým významem a 
kvalitou dosahuje úrovně odpovídající velkému muzeu umění; plastiky, určené do 
exteriéru, představuje Moravská galerie v Brně na nádvořích svých budov a jádro 
haly ve 3. poschodí Pražákova paláce, vymezené sloupovím, se osvědčilo jako 
„prostor pro jedno dílo“. Grafickému designu se od počátku roku 2005 dostalo 
samostatné výstavní prostory, kterou je Ambit Místodržitelství. Speciální výstavní síň 
splňující všechny normy pro prezentaci vysoce citlivých sbírkových předmětů byla 
pod názvem Camera  zřízena pro uměleckou fotografii. Návštěvníci ji naleznou 
v prvním patře Uměleckoprůmyslového muzea. Část svých sbírek zpřístupňuje 
Moravská galerie i svojí stálou expozicí „Od gotiky po empír“ na zámku v Mikulově. 
 
 
EVIDENCE SBÍRKOVÉHO FONDU A PÉČE O SBÍRKY 

 
Rozsah sbírkového fondu 
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Sbírkový fond Moravské galerie v Brně dosáhl v roce 2005 celkem 140.172 
inventárních čísel, oproti stavu vykazovanému v loňském roce jsme tedy 
zaznamenali evidenční nárůst 228 inventárních čísel. Přírůstky v tomto roce činily 
137 přírůstkových čísel. Z toho 40 přírůstkových čísel tvoří sbírkové předměty 
získané nákupem, a to v hodnotě 2.716.010 Kč. Částkou 2.068.000 Kč přispělo 
galerii na nákup sbírkových předmětů z fondu ISO Ministerstvo kultury. Díky této 
dotaci se podařilo získat do sbírek olejomalby Ignáce Viktorina Raaba a Johanna 
Ludwiga Ernsta Morgensterna, soubor fotografií Jana Svobody i plakáty z tvorby 
Františka Kysely i z pozůstalosti Antonína Jera a Miloše Slováka. Řada přírůstků 
sbírkového fondu pocházela z darů.  
 
Součástí sbírkového fondu Moravské galerie v Brně se v roce 2005 stala tato 
umělecká díla: 
 
1. Jiří Šindler: Sny, vyd. Pavel Křepela, Brno 2001, výtisk č. 155/222, volné 

dvojlisty v obálce, texty, úprava, kaligrafie: Jiří Šindler, ilustrace: Adriena 
Šimotová, předtisková příprava: Oldřich Vaněk, tisk Final – Tisk s. r. o., 231 x 
210 mm, dar – Jiří Šindler  

2. Stará píseň. Lyrický román Aloise Kalvody slovem doprovází Jaroslav Vrchlický, 
vyd. Grosman a Svoboda, Praha s. d., kniha vázaná, vazba celoplátěná, 
reprodukce cyklu kreseb Aloise Kalvody, 295 x 300 mm, dar – Zdena Kolarova-
Jelinkova 

3. Pablo Neruda: Óda na typografiu, přeložila Nelida Noskovičová, Martin 2002, 
grafická úprava, typografické ilustrace a sazba: Peter Ďurík, tisk Neografia 
Martin, písmo Bookman, papír Tintoretto, kniha vázaná, vazba celoplátěná, 
bradel, 302 x 187 mm, dar z 21. mezinárodního bienále grafického designu 
Brno 2004 

4. Oldřich Mikulášek: Notečky, Praha, Ardent 2002, ilustrace, grafická úprava, 
obálka: Petr Otradovec, sazba: Zdeněk Černohlávek, tisk Grafex Adamov, kniha 
brožovaná, 279 x 101 mm, dar z 21. mezinárodního bienále grafického designu 
Brno 2004 

5. Karel Šiktanc: Hodinový cimbál, soukromý tisk Martin Dyrynk, Praha 2000, 
edice Slza, sv. 26, výtisk č. 155/300, ilustrace: Vladimír Suchánek (2 barevné 
litografie), typografie: Martin Dyrynk, tisk: Moraviapress Břeclav, písmo Borgis 
Fenice, papír přírodní camoscio, volné složky v obálce z vlnité lepenky, 215 x 
126 mm, dar z 21. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2004 

6. Marta Míková: Roches a Bžunda, Praha, Baobab 2001, ilustrace: Juraj Horváth, 
redakce, sazba a grafická úprava Baobab, tisk a vazba: Kaliba, kniha 
brožovaná, desky z kartonu, 200 x 200 mm, dar z 21. mezinárodního bienále 
grafického designu Brno 2004 

7. Renata Bellingerová: O zlaté mrkvi. Praha, Baobab 2003, ilustrace: Chrudoš 
Valoušek, redakce, sazba a grafická úprava: Baobab, tisk: Tiskárny Havlíčkův 
Brod, kniha vázaná, vazba nakladatelská celoplátěná, přebal, 217 x 162 mm, 
dar z 21. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2004 

8. Jiří Dvořák: Slepice a televize. Praha, Baobab 2003, ilustrace: Juraj Horváth, 
redakce, sazba a grafická úprava Baobab, tisk a vazba: Pbtisk Příbram, kniha 
vázaná, celoplátěná, 205 x 202 mm, dar z 21. mezinárodního bienále grafického 
designu Brno 2004 

9. Zdeněk Häckl: Nekonečný příběh. Autorská kniha. Praha VŠUP diplomová 
práce 2002, text a ilustrace: Zdeněk Häckl, tisk VR ateliér, knihařské 
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zpracování: Jan Hybner, kniha vázaná, bradel, cpp, 195 x 265 mm, dar z 21. 
mezinárodního bienále grafického designu Brno 2004 

10. Martin Raudenský: Pohádka z meruňkového sadu, Rizoto 2003, výtisk č. 29/30,  
text a ilustrace: Martin Raudenský, grafická úprava: Tomáš Trnobranský, 
kroužková vazba v deskách z kartonu, 495 x 233 mm, dar z 21. mezinárodního 
bienále grafického designu Brno 2004 

11. Cena osvobození země Moravskoslezské 1947 udělená paní Marii Waltrové, 
dvojlist ve dvoudílných silných deskách, potažených bílým pergamenem, ve 
středu aplikovaný proužek pergamenu se zlaceným meandrem a vpadlé pole 
s aplikací historické pečeti Moravy, pouzdro vyložené papírem a potažené 
plátnem. 184 x 230 mm, sign. slepotiskem na okraji pravé desky dole: Ed. 
Milén. J. Svoboda, odkaz Milana Zezuly 

12. Život v roce Františka Janouška. Výbor příležitostných básní a kreseb 
surrealisty Františka Janouška z let 1939-1941, vybral, k tisku připravil a úvodní 
studii napsal František Dvořák, Praha, Spolek českých bibliofilů a Alena 
Vančurová 2002, neprodejná členská prémie Spolku českých bibliofilů za rok 
1997, typografie Bohumil Vančura, redaktor Josef Čejka, tisk Tiskárny Havlíčkův 
Brod, a. s., kniha vázaná, celoplátěná vazba, 268 x 167 mm. 

13. Jaroslav Hutka: Slova a písně, Praha, Spolek českých bibliofilů, Břeclav, 
Moraviapress a. s. 2002, výtisk č. 78/650, neprodejná prémie Spolku českých 
bibliofilů za rok 2001, ilustrace: Jiří Anderle (orig. lept), redakce, přebal, 
typografie: Martin Dyrynk, tisk grafiky: bratři Dřímalové, sazba, zlom: Peter 
Básti, ateliér MD Praha, písmo Týfa IZC antikva italic, papír Colorit, fy Stora 
Enso, Švédsko, kniha brožovaná, obálka ze šedého kartonu, 285 x 166 mm. 
Signováno autory. 

14. François Villon: Balady, Praha, Spolek českých bibliofilů 2004, výtisk č. 
481/700, neprodejná prémie Spolku českých bibliofilů za rok 2003, ilustrace: 
Bohumil Žemlička (osm černobílých kreseb na kameni a signet Spolku českých 
bibliofilů), redakce, biografie, bibliografie a typografická úprava: Martin Dyrynk, 
tisk ilustrací: Tomáš Svoboda, tisk: Moraviapress a. s., fotosazba: Marek 
Hujavý, písmo Adobe 13 Freedom a  Symbol, papír: europapír chamois Munken 
print, kniha brožovaná, obálka z červeného kartonu, 280 x 171 mm, signováno 

15. Woody Vasulka: Noise Fields, 1974, video (CD) 12 min. 40 s., dar – Woody 
Vasulka 

16. Šaty společenské modrozelené, NDR 1980, 100% polyamid, dar – Daniela 
Kolomazníková 

17. Rukavice dlouhé bílé, kozinka, dar – Daniela Kolomazníková 
18. Pásek, Praha 30. léta 20. století, kov, textil, dar – Daniela Kolomazníková 
19. Vějíř péřový v barvě lila, žebra celuloid, pštrosí péra, dar – Daniela 

Kolomazníková 
20. Klobouk zelený, plst, dar – Daniela Kolomazníková 
21. Klobouk šedivý, plst, dar – Daniela Kolomazníková 
22. Boty společenské, kůže, umělé materiály, stříbření, dar – Daniela 

Kolomazníková 
23. Kabelka a pouzdro na brýle, umělé materiály, stříbrné, dar – Daniela 

Kolomazníková 
24. Šála bílá, pletená, vlna, dar, Daniela Kolomazníková 
25. Studio Koncern: Sedací pohovka, cca 220 x 130 x 50 cm, dar – Studio Koncern 
26. Ingrid Račková, David Suchopárek: Váza Gesto (3 ks), 2005,  hutní sklo, čiré, 

vypalovací barvy, 44 x 38 x 38,5 cm, dar – Bohemia Crystalex Trading, a. s. 
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27. Soubor plakátů z Bienále Brno 1994-2002 (83 ks), dar z Bienále Brno 1994-
2002 

28. Jaroslav Šváb: Automobilem kolem světa, 1936, plakát, dar – Zbyněk Groh, 
Antikvariát Exlibris Praha 

29. Karel Míšek: Soubor filmových plakátů (5 ks), dar – Karel Míšek 
30. Studio Najbrt: Soubor filmových plakátů a plakátů MFF Karlovy Vary (9 ks), dar 

– Aleš Najbrt 
31. Zdeněk Ziegler: Soubor plakátů filmových festivalů Techfilm a Agrofilm (8 ks), 

dar – Zdeněk Ziegler 
32. Robert V. Novák: Soubor filmových plakátů pro Letní filmovou školu Uherské 

Hradiště a projekt 100, dar – Robert V. Novák 
33. Neznámý autor: Plakát k filmu Krvavý román, dar – Robert V. Novák 
34. Filip Heyduk: Vizuální styl sbírky asijského umění Národní galerie v Praze, 

výstavní plakát (2 ks), ofset, 118 x 80 cm, dar – PhDr. Filip Suchomel 
35. Přehoz, kolem r. 1830, hedvábný taft s třásněmi, získáno koupí 
36. Kabelka, kolem r. 1930, dřevěné korálky bíle lakované, získáno koupí 
37. Jiří Přibyl, Martin Imrich (studio Koncern): Chaise longue „Vrstevnice“, kovová 

kostra, vlněná látka, nešpinivá úprava, nerezové podnoží, dřevěná základová 
deska, 140 x 80 x 70 cm, získáno koupí 

38. Gabriela Náhlíková, Leona Matějková (Studio Dejanew): Židle Sessle, 2000, 
nerezová trubka, nafukovací matrace, v. 77 cm, š. 38 cm, h. 40 cm, získáno 
koupí 

39. Gabriela Náhlíková, Leona Matějková (Studio Dejanew): Židle Orlando, 2000, 
nerezová trubka, organtýn, v. 79 cm, š. 41 cm, h. 42 cm, získáno koupí 

40. ing. Jan Padrnos: Stolek Eggo, 2001, blackbox, perspex, nerez, 56 x 48 x 24 
cm, získáno koupí 

41. Jan Merta: PET, 1992-2002, akryl, plátno, 190 x 220 cm, získáno koupí 
42. Milan Grygar: Akustická kresba (Kroky), 1970, tuš-boty umělce, papír, 150 x 325 

cm, získáno koupí  
43. Kabelka, návrh Helena Zmatlíková, 40. léta 20. stol., šité pásy pletené ze slámy 

v přírodním odstínu, lem barvený, 18 x 32 x 8 cm, získáno koupí 
44. Kabelka, 30. léta 20. století, kůže, kov, 15,5 x 17 cm, získáno koupí 
45. Kabelka, 1. čtvrtina 20. století, látka pošitá flitry, 16 x 13 cm, získáno koupí 
46. Korálková výšivka, 38 x 11,5 cm, získáno koupí 
47. Body, Morava, 40. léta 20. století, plisování, krajka, výšivka, získáno koupí 
48. Thonet A. G.: Zahradní lehátko „Siesta Medicinal", 1934-1936, konstrukce dub, 

ohýbané latě buk, kůže, 109 x 67 x 89 cm, získáno koupí 
49. Kabelka Nanata, Chicago, USA, třetina 20. století, dřevěné bíle lakované 

korálky, plast, zip, získáno koupí  
50. Fa Curt Schlevogt: Váza (z kolekce „Ingrid"), návrh: prof. Arthur Plewa, 

Jablonec nad Nisou 1934, zelené opálové lisované sklo, v. 23,5 cm, získáno 
koupí 

51. Secesní kalamář, Německo po roce 1900, obecný kov, sklo, 9 x 25 x 26 cm, 
získáno koupí 

52. Miska a 2 ks příborů, Švédsko, 30. léta 20. století, nerez, dřevo, miska - 3,5 x 
16,5 x 9 cm, získáno koupí 

53. Fa Argentor, Vídeň: Konvička, kolem r. 1910, obecný kov, v. 19,5 cm, získáno 
koupí 

54. Eva Eisler, fa Mono: Mísa, 2002, (Cimetrik 25/850), kov, 85 x 25 cm, získáno 
koupí   
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55. Eva Eisler, fa Mono: Kráječ na sýr, 2002, (Cimetrik 25/37), kov, 21 x 6,5 cm, 
získáno koupí  

56. Eva Eisler, fa Mono: Příbor na salát, 2002, (Cimetrik 25/192), kov, d. 29,5 cm, 
získáno koupí 

57. Václav Jirásek: Portfolio „Vaňkovka ", 1994-1996, 19 černobílých kontaktních 
fotografií, papír Neovera tónovaný selenem, 24 x 30, 30 x 40 a 40 x 50 cm, 
získáno koupí 

58. A. K. & Cie.: Váza (skleněná vložka chybí), Vídeň po r. 1906, stříbřený cín, 
získáno koupí 

59. František Krasl: Průřez tvorbou 1942-1945, 44 ks fotografií z pozůstalosti, 
získáno koupí 

60. Jiří Žáček: Starodávný, truchlivý a poučný kuplet o Cyranovi z Bergeraku…, 
Stanislav Jurík, Plzeň 1988, 9 volných listů se 7 barevnými lepty v obálce ze 
šedého papíru, výtisk č. 24/40, 207 x 141 mm, získáno koupí 

61. Franz Kafka: Povídky, ilustrace Stanislav Jurík, Plzeň 1988, 11 listů s textem a 
ilustracemi vyřezanými do linolea v šedé obálce, 302 x 209 mm, získáno koupí 

62. Jan Vodňanský: Poezie, ilustrace Stanislav Jurík, Plzeň 1990, 15 listů s textem 
a 3 listy s ilustracemi v šedé obálce, 206 x 142 mm, získáno koupí 

63. Josef Hrubý: Básně z noci, ilustrace Stanislav Jurík, Plzeň 1992, dvojlisty s 
linořezovým písmem a ilustracemi v černé obálce, 210 x 195 mm, získáno koupí 

64. Josef Hrubý: Město nebes z cyklu autentické poezie Polyphony, Stanislav Jurík, 
Plzeň 1992, volné dvojlisty s linořezovým písmem a ilustracemi v obálce ze 
šedé lepenky, výtisk č. 35/50, 210 x 195 mm, získáno koupí 

65. Emily Dickinsonová: Jsem Nikdo! Kdo jsi ty?, Aulos, Praha 2002, 35. svazek 
bibliofilské edice, výtisk č. 19/35, vybrala a přeložila Eva Klimentová, ilustrace 
Adriena Šimotová (5 originálních kreseb), typografie Zdeněk Ziegler, k vydání 
připravil Zdeněk Křenek, sazba David Firek, tisk Petr Chrt, vazba: Ateliér 
Krupka, brožovaná ručně šitá kniha, obálka z šedého kartonu se slepotiskem, 
písmo Bodoni Regular a Franklin Gothic book, papír Excudit Plzeň 170 g, 285 x 
235 mm, získáno koupí 

66. Neznámý autor: Portrét sedící ženy, cca r. 1855, kolorovaná fotografie, 21,5 x 
25 cm, získáno koupí 

67. Miloš Slovák: Konvolut 49 plakátů a drobných reklamních tisků, 1885 Brno - 
1951 Praha, získáno koupí 

68. Jaroslav Němec: Soubor 10 fotografií, 1935-1942, získáno koupí 
69. Jindřich Štreit: Z cyklu Tak blízko, tak daleko. Čečna-Ingušsko, 20 fotografií, 

získáno koupí 
70. Neznámý autor: Portrét Richarda Wagnera, textilní tkaný obraz, rám 43 x 34 

cm, získáno koupí 
71. Ateliér Fiedler (?): Bez názvu (dítě se sluchátky, rádio zn. Telektra), cca 1925 

(?), kolorovaná fotografie, 650 x 980 mm, získáno koupí 
72. Zdeněk Lhotský: Mísa 1200, tavená skleněná plastika, barva – křišťál, získáno 

koupí 
73. Zdeněk Lhotský: Mísa 695, sklo, získáno koupí 
74. Uli Hack: Performance Art Adast – Formule 1, 18. května 2005, kombinovaná 

technika, 70 x 100 cm, dar – ing. Ladislav Novák, ADAST a. s. 
75. František Malý: Dětva, Přehoz, kolem roku 1930, vlna, tkaní, 300 x 175 cm, dar 

– Věra Grimová 
76. František Malý: Dětva, Přehoz, kolem roku 1930, vlna, tkaní, 300 x 180 cm, dar 

– Věra Grimová 
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77. František Malý: Dětva, Přehoz, kolem roku 1930, vlna, tkaní, 340 x 185 cm, dar 
– Věra Grimová 

78. Fráňa Šrámek: Sláva života, KVU Aleš, Brno 1932, vázaná kniha, vazba cpl., 
papír Pannekoek, písmo Plantin, 195 x 132 mm, převod z knihovny MG do 
sbírky bibliofilií 

79. Františka Stránecká: Z besed venkovských, soukromý tisk: Jindřich Chylík, Brno 
1928, tisk Knihtiskárna Pokorný, Brno, 168 x 120 mm, převod z knihovny MG do 
sbírky bibliofilií 

80. Publius Ovidius Naso: Umění milovati, vyd. Ludvík Bradáč 1921, tisk Kryl a 
Scoti, Nový Jičín, přeložil Ivan Bureš, převod z knihovny MG do sbírky bibliofilií 

81. Diarium, 18.století (?), rukopis, vázaná kniha, vazba celokožená, hnědá teletina, 
hřbet s pěti pravými vazy, zlacení tlačítky, 175 x 112 mm, převod ze sbírky 
knihovny MG do sbírky rukopisů a starých tisků 

82. Ignatius Zeller: Weis und Manier die Corintische Hobel Saule zu zeichnen, 
Geschenk von Leisching, rukopis, převod z knihovny MG do sbírky starých tisků 

83. Martin Engelbrecht: Soubor rytin podle kreseb německého architekta Bernharda 
Christopha Anckermanna, Augsburg, 1. polovina 18. století, Geschenk von Carl 
Biefel, Olmütz, převod z knihovny MG do sbírky starých tisků 

84. Paul Heineken del., Georg David Nessenthaler sculps: Speculum prospectiva 
lucidum, soubor rytin, 1. polovina 18. století, tisk Jerermias Wolff, Augsburg,  
Geschenk von G. Heisler, převod z knihovny MG do sbírky starých tisků 

85. Georg Müller: Kurtze, doch augenscheinliche Entwerffung der Calvinischen 
Comoedien in Meissen, gedruckt zu Jhena durch Tobiam Steimman 1593, 
gekauft von Custos Frauberg, převod z knihovny MG do sbírky starých tisků 

86. Faksimile Psalterium Olomucense, Konrad Stahel, Brunnae, 1499, Tobolka v 
edici Monumenta Bohemiae typografica, Praha 1932, převod z knihovny MG do 
sbírky starých tisků 

87. Beschreibung der Metropolitankirche zu St. Stephan in Wien, Wien bei den 
Edeln von Ghelenschen Erben 1779, starý knižní muzejní materiál, převod z 
knihovny MG do sbírky starých tisků 

88. Nikolaus Joseph Jacquin: Anleitung zur Pflanzenkenntniß nach Linnés 
Methode, Wien bey Christian Friederich Wappler 1779, starý knižní muzejní 
materiál, převod z knihovny do Sbírky starých tisků 

89. Josef Symon: Mobil objekt, Vídeň 1993 (navržen a vyroben pro prostory 
Symonovy retrospektivní výstavy v MG 1993–1994), nález 

90. Daniel Balabán, E. Halberštát, M. Kotrba, V. Krčmář, Petr Lysáček, Eduard 
Ovčáček, Zbyněk Janáček, Petr Pastrňák, R. Valenta, Ovčáčková, Olaf Hanel: 
Album prací katedry výtvarné tvorby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 
(16 ks), sítotisk, 6 ks 54 x 40 cm a 10 ks 97 x 80 cm, dar – Katedra výtvarné 
tvorby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 

91. Jeff Crane: Sídliště I–V, (5 ks), 1999, akryl, dřevotříska, 40 x 50 x 15 cm, 40 x 
50 x 9,5 cm, 40 x 50 x 5,5 cm, 40 x 50 x 4 cm a 40 x 50 x 2 cm, dar – Karel 
Tutsch 

92. Jeff Crane: Plástve, 1999, akryl, dřevotříska, 36 x 40 x 5,5 cm, dar – Karel 
Tutsch 

93. Jeff Crane: Svobodný mládenec si mele svoji čokoládu sám, 1999, akryl, 
pigmenty, kakao, dřevotříska, 46 x 46 x 3,8 cm, dar – Karel Tutsch 

94. Jeff Crane: Bez názvu, 1999, akryl, dřevotříska, 8 x 50 x 14,5 cm, dar – Karel 
Tutsch 



 12 

95. Jeff Crane: Bez názvu, 1999, akryl, dřevotříska, 8 x 41,5 x 13,5 cm, dar – Karel 
Tutsch 

96. Augustin Tschinkel: Krajkářka, 1944, mědiryt, papír, 145 x 100 mm, dar – Karel 
Tutsch 

97. Augustin Tschinkel: Bodlák, 1943, mědiryt, papír, 300 x 200 mm, dar – Karel 
Tutsch 

98. Jeff Crane: Word I–VIII, 1999, (8 ks), kombinovaná technika, papír, 294 x 207 
mm, dar – Karel Tutsch 

99. Soubor 16 ks plakátů českých výtvarných umělců na téma: DOKOUŘENO? 
ENOUGH SMOKE?, ofset, 59,5 x 42 cm, dar – Jindřich Štreit 

100. Michal Kalhous: Bez názvu, 1999 a 2005, černobílé fotografie ze souboru 
„Nemaluju“ (4 ks), 108 x 75 cm, dar – Michal Kalhous 

101. Plakáty od různých autorů (10 ks), ofset, různé rozměry, dar – František 
Borovec 

102. České filmové plakáty (12 ks), formát A 1, dar – ing. Jiří Švéda 
103. Filmové plakáty (162 ks), formát A 3, dar – ing. Jiří Švéda 
104. Plakáty, tiskoviny, digitální tisky, pozvánky (12 ks), 100 x 70 cm, dar – Štěpán 

Malovec 
105. Novoročenky z roku 1989 (2 ks), kolorovaný sítotisk, 25 x 30 cm a novoročenky 

z roku 2004 (2 ks), lavírovaná kresba tuší s barevnými tušemi, dar – Marie 
Filipovová 

106. Jindřich Štreit: Bez názvu (Milan Uhde), 2004, fotografie, 370 x 278 mm, dar – 
Jindřich Štreit 

107. MOSER, a. s.: Váza Anděl, sklo, brus, alex-rosalin, dar – MOSER, a. s. 
108. Firma S. Reschovsky, Moravská Ostrava: Střevíce plesové bílé, dámské, vel. 

36, 20. století, kůže, kozinka, satén, korálky, flitry, šití, výšivka, dar – Věra 
Grossmannová 

109. Ignác Viktorin Raab: Král David, ol., pl., 48,8 x 55,8 cm, nerámováno, nesign., 
získáno koupí 

110. Ignác Viktorin Raab: Sv. Cecilie, ol., pl., 48,8 x 55,8 cm, nerámováno, nesign., 
získáno koupí 

111. Mistr FR: Ozdobný košíček, Opava 1813, stříbro, kruhový košíček s uchem, 
získáno koupí 

112. Kruhová dečka, české země 2. polovina 19. století, stříbrný dracoun, krajka, 
plátno, gobelínová výšivka, hedvábná nit, Ø 0,45 cm, získáno koupí 

113. Marie Reich: Vyšívaný pás, Morava 1834, režné plátno, vlněná výšivka, š. 8 cm, 
d. 210 cm, získáno koupí 

114. Pár punčoch s monogramem „MK 1", Morava 2. polovina 19. století, bavlna, 
pletení, výšivka, získáno koupí 

115. Fa Viktorin: Střevíce, Brno 30. léta 20. století, kožená podrážka, dřevěný 
podpatek, svršek hadinka, získáno koupí 

116. Fa Drašar: Střevíce, Brno 30. léta 20. století, kožená podrážka, dřevěný 
podpatek, svršek hadinka, získáno koupí 

117. Klobouk a rukávník, Československo 30. léta 20. století, jemná kožešina, plst, 
havraní pera, získáno koupí 

118. Halenka, Morava kolem roku 1910, jemné plátno, strojová krajka, šitá krajka, 
kovové patentky, získáno koupí 

119. Halenka s živůtkem, Morava kolem roku 1910, tyl, strojová krajka, plátno, 
kovové patentky, získáno koupí 
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120. Jan Vaněk: Nábytek z vily Františka Süssera (stolek, pohovka, skříňka, knihovní  
police, knihovní nástavce), Brno 1932, měkké dřevo, dubová dýha, moření, 
čalounění, kování, kámen, sklo, získáno koupí 

121. Spojené UP závody Brno: Květinový stolek, Brno 1940, lakované dřevo, 
perforovaný plech, 62 x 95 x 33 cm, získáno koupí 

122. Fa. Schowanek v Albrechticích nebo Umělecko-řemeslné dílny Bohumíra 
Čermáka v Brně: Lyžař, kolem r. 1930, mořené dřevo, provázky, drátky, v. 12 
cm, získáno koupí 

123. Fa. Schowanek v Albrechticích nebo Umělecko-řemeslné dílny Bohumíra 
Čermáka v Brně: Lyžařka, kolem r. 1930, mořené dřevo, provázky, drátky, v. 13 
cm, získáno koupí 

124. Štěpán Malovec: Autorské plakáty k Mistrovství světa v ledním hokeji 2003 (5 
ks) 2003, sítotisk nebo digitální tisk, 100 x 70 cm, získáno koupí 

125. František Kysela: Výstava reklamní grafiky Brno 1909, originální návrh plakátu, 
kvaš, 55 x 34,5 cm, získáno koupí 

126. Antonín Jero: Filmové plakáty (45 ks), získáno koupí 
127. Alfons Mucha: Věcná loterie „Komenského", spolek pro podporu 

československých škol zahr. v Praze, 1925-1926, litografie, 40 x 40 cm, získáno 
koupí 

128. František Muzika: Obálka a 10 ilustrací knihy J. Mařánka: Kouzelný deštník, 
Aventinum 1928, knihtisk, 20,3 x 12,7 cm, získáno koupí 

129. Zdeněk Rossmann: Obálka a grafická úprava knihy O. Kautského: Umění vybrat 
si film, nakladatelství Československý film 1946, ofset, 21,5 x 15,2 cm, získáno 
koupí 

130. Zdeněk Rossmann: Obálka a grafická úprava knihy S. Ježka: Slovo, oživlé 
filmem, nakladatelství Československý film 1945, ofset, 21,3 x 15 cm, získáno 
koupí 

131. Milan Grygar: Provaz o jednom konci – program Divadla Za branou 
s fotografiemi Josefa Koudelky, 1967, knihtisk, 20 x 20 cm, získáno koupí 

132. Vladimír Birgus: Paříž, 1990, fotografie, 306 x 447 mm, získáno koupí 
133. Miloš Budík: Soubor fotografií (9 ks), získáno koupí 
134. Jaroslav Novotný: Soubor fotografií (11 ks), 30 x 40 cm, získáno koupí 
135. Johann Ludwig Ernst Morgenstern: Kostelní interiér s figurální stafáží, 1781, 

olej, dřevo (dub), 32 x 36 cm, získáno koupí 
136. Dalibor Chatrný: Geneze, Mříže, Statická hudba (soubor 200 děl), diapozitivy a 

tisky, filmy, fotografie, grafické rozkresy, printy, koncepty s autorskými texty, 
experimentální hudba k obrazu: Alois Simandl-Piňos, získáno koupí 

137. Jan Svoboda: Soubor  fotografií (143 ks), získáno koupí 
 
Úbytky činily v roce 2005 celkem 3 inv. č., z toho 2 umělecké předměty byly vráceny 
v restituci dědicům původního majitele podle zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních 
rehabilitacích a na základě Rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 61C 372/95-41. 
Jeden sbírkový předmět pak byl vyřazen poté, co inventarizační komise konstatovala 
při revizi sbírkového fondu ztrátu, k níž došlo během zápůjčky.  
 

Na několika sbírkových odděleních probíhala v roce 2005 inventarizace sbírkového 
fondu. Dokončena byla ve sbírce drahých a obecných kovů, různých materiálů, kůže 
a kožených tapet a miniatur a dále ve sbírce textilu a oděvních doplňků. V ostatních 
sbírkách revizní práce průběžně pokračují. Celkový rozsah zrevidovaných sbírkových 
předmětů v roce 2005 činil 6.132 inv. č.  
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Do počítačové databáze bylo v roce 2005 zaneseno 3.400 inventárních čísel, celkový 
počet inventárních čísel evidovaných touto formou dosáhl 56.200. 
 
 
Restaurování  
 
Restaurátorské oddělení se věnuje soustavné péči o dobrý fyzický stav 
sbírkových předmětů, a to nejen v oblasti akutní záchrany uměleckých předmětů 
již poškozených, ale i propracovaným systémem preventivní péče.  
 
V depozitářích i na výstavách se průběžně sleduje klimatizační režim a při 
pravidelných kontrolách jsou ve spolupráci s kurátory sbírek vybírána umělecká 
díla, jež vykazují potřebu konzervačního nebo restaurátorského zákroku. 
V některých prostorách galerie jsou přitom zaznamenávány trvalé potíže 
s udržením optimálních parametrů mikroklimatu – ke kolísání dochází například 
v Atriu Pražákova paláce a v zimním období ve vstupních výstavních prostorách 
budov, s problémy se v této oblasti setkáváme i v depozitářích. Pro dlouhodobě 
nevyhovující mikroklimatické podmínky muselo být zcela zrušeno ukládání 
sbírkových předmětů v jednom z místně odloučených depozitářů a umělecká díla 
byla po provedení nezbytné sanace a konzervace přemístěna do jiných prostor. 
Nadále je pociťována naléhavá potřeba výstavby kvalitních nových depozitářů. 
 
Podstatná část restaurátorských prací, které se uskutečnily v roce 2005, souvisela 
s přípravou exponátů určených pro aktuální výstavy pořádané Moravskou galerií 
nebo přislíbených k zápůjčce partnerským institucím. Velký objem nutných zákroků si 
vyžádaly stálé expozice i aktuální výstavy, zvláště pak Václav Špála. Mezi 
avantgardou a živobytím, Užitečné a okouzlující. Stříbro ve Vídni a habsburské 
monarchii v letech 1780–1920 nebo „Invenit Romae“. Římský klasicismus 17. a 18. 
století v kresbě, grafice a malbě. Restaurátorské zákroky související s výstavami 
mimo prostory galerie se soustřeďovaly zejména kolem projektů Prague, The Crown 
of Bohemia 1347–1437 (The Metropolitan Museum of Art, New York), Pamatují 
Napoleona. Brno v době napoleonských válek (Muzeum města Brna), Dotek časů 
minulých – rakouské malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně (Galerie 
Vysočiny v Jihlavě) a expozice na státním zámku Čechy pod Kosířem. 
 
V roce 2005 bylo zrestaurováno celkem 86 sbírkových předmětů, z toho 25 interně a 
61 formou externí zakázky. Interně bylo zkonzervováno 455 uměleckých děl a 
adjustováno 421 děl. Část restaurátorských prací přitom byla hrazena z dotace ISO 
a z prostředků institucionálního grantu. 
  
V rámci mezinárodních výzkumných a prezentačních projektů se uskutečnila řada 
restaurátorských průzkumů, týkajících se sbírkových předmětů Moravské galerie 
v Brně i uměleckých děl jiných vlastníků. Restaurátorské oddělení při nich 
spolupracovalo s Akademií věd České republiky, ALMA, Univerzitou Perugia, 
Univerzitou Florencie, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Vysokým 
učením technickým v Brně. 
V rámci mezinárodního výzkumného projektu podpořeného grantem EU z programu 
Culture 2000 – Poselství barev, tvarů a myšlenek  provedli restaurátoři Moravské 
galerie v Brně výzkum děl Johanna Lucase Krackera a ověření technologie 
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restaurování barokní nástropní malby s motivem Adorace sv. Jana Nepomuckého 
z klenby kaple sv. Jana Nepomuckého kostela Nejsvětější Trojice v Jure pri 
Bratislave. 
Výsledky odborných průzkumů byly prezentovány ve zprávě o průběhu prací a 
čerpání finančních prostředků institucionálního grantu – Restaurátorský průzkum 
výtvarných děl  v září 2005, na konferenci Barokové umenie, Generácie – 
Interpretácie – Konfrontácie, organizované na počest prof. PhDr. Márie Poetzl-
Malikovej v Bratislavě (duben 2005) a v závěrečné zprávě grantu EU Access, 
Research and Technology for the conservation of the European Cultural Heritage 
/MOLAB, INOA/ na konferenci v Louvru (Paříž, listopad 2005).  
 
Protože množství sbírkových předmětů, vyžadujících restaurátorský zákrok, 
převyšuje kapacitu restaurátorského oddělení, je řada uměleckých děl svěřována do 
péče restaurátorů externích. Restaurátorské oddělení si u těchto zakázek vyhrazuje 
výkon odborného dohledu nad kvalitou provedených prací. Touto formou probíhalo 
v roce 2005 zejména restaurování sbírkových předmětů, které byly poškozeny při 
vytopení mimobrněnského depozitáře v prosinci 2002. Z celkového počtu 88 
zasažených děl se jich do konce roku 2005 podařilo zrestaurovat 68. Obnova 
zbývajících 20 výtvarných děl bude úkolem příštího období. 
 
Externím restaurátorům a konzervátorům, výtvarným umělcům i sběratelům 
poskytovalo v roce 2005 restaurátorské oddělení odborné konzultace k problematice 
konzervátorských a restaurátorských technologií, posouzení stavu předmětů, 
identifikace použitých materiálů a technik, případně ověření autenticity děl. V témže 
směru se nesla i odborná spolupráce restaurátorského oddělení Moravské galerie 
v Brně s těmito institucemi: Akademie věd České republiky, Akademie výtvarných 
umění Praha, Akademická laboratoř materiálového průzkumu děl, Department of 
Conservation of Paintings and Polychrome Sculpture Institute for the Study at the 
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Drents Museum Assen, Považská galéria 
umenia Žilina, Metropolitan Museum of Art New York, Muzeum města Brna, 
Masarykova univerzita v Brně (zejména Ústav archeologie a muzeologie Filozofické 
fakulty), Nadace vila Tugendhat Brno, Slovenská národná galéria Bratislava, 
Severočeské muzeum Liberec, Státní zámek Lysice, Státní zámek Vranov nad Dyjí, 
Galerie výtvarných umění Ostrava. 
 
 
BADATELSKÉ VYUŽITÍ SBÍRKOVÉHO FONDU MG, ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH 
PŘEDMĚTŮ 
 
Sbírky MG se i v letošním roce staly předmětem studia četných domácích i 
zahraničních badatelů. Bylo zaznamenáno 155 návštěv. Oddělení fotografie přijalo 
na stáž (11.–15. 5. a 16. 9.–5. 10. 2005) britskou fotografku Sian Bonnell, a to v 
rámci projektu International Photography Research Network, který iniciovala 
University of Sunderland (Velká Británie). 
Pro výstavní účely jiných galerijních institucí se uskutečnilo cekem 81 zápůjček 
sbírkových předmětů představujících 1.418 inv. č. Z toho 74 zápůjček o rozsahu 
1.200  inv. č. bylo žádáno na výstavy v tuzemsku, do zahraničí pak směřovalo 7 
zápůjček čítajících 218 inv. č.  
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VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 
Stálé expozice 
 
Místo paměti, prostor orientace 
Expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie 

Uměleckoprůmyslové muzeum, celoročně 
Koncepce, příprava a realizace: PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., doc. PhDr. Alena 
Křížová, Ph.D., PhDr. Karel Holešovský, PhDr. Dagmar Koudelková, PhDr. Eliška 
Lysková, PhDr. Jarmila Novotná, PhDr. Ľudmila Dufková, Mgr. Markéta Vejrostová, 
Mgr. Anna Grossová, Mgr. Andrea Pauchová, Mgr. Martina Straková 
Expozice, respektující chronologické řazení, navázala do jisté míry na předchozí 
instalaci užitého umění z roku 1971 a pokusila se zachytit stručný vývoj a stylové 
proměny jednotlivých oborů od historického nábytku přes textil, sklo, keramiku a 
porcelán až po výrobky z drahých a obecných kovů i jejich druhovou rozmanitost. 
Jednotlivé sály prezentují základní etapy vývoje umění – středověk pod názvem 
Odlesk věčnosti, renesanci jako Apoteózu krásy, baroko a rokoko charakterizované 
jako Erupce tvarů, klasicismus, empír, biedermeier ztělesňující Řád jako ideál, druhé 
rokoko a historismus pak coby Fenomén návratů a secesi, pro niž je příznačný 
Ornament jako forma. Do těchto celků je organicky začleněno několik malířských děl, 
sochařských prací a plakátů. Autoři se přitom nesnažili navodit iluzi dobových 
interiérů, naopak návštěvník si nepřestává uvědomovat, že je v muzeu. Každému 
exponátu je dopřán dostatek světla a prostoru, což odlehčuje celou a pocit uvolnění 
při příchodu z rušného středu města tak návštěvníkovi umožňuje příjemné vnímání 
jednotlivých artefaktů.  
Bohatá kolekce více než pěti set uměleckých předmětů byla připravena především ze 
sbírek Moravské galerie v Brně (včetně několika nejnovějších akvizic), doplňuje ji 
však i několik zápůjček z církevního a soukromého majetku i ze Slezského zemského 
muzea v Opavě. Svou proveniencí se vystavený soubor zdaleka neomezuje na 
rámec Moravy či Slezska, zastoupen je italský, německý či holandský renesanční 
nábytek, italská fajáns, míšeňský nebo vídeňský porcelán. Expozici navštívilo 
v průběhu roku 2005 celkem 10.002 návštěvníků.  
 
 
České umění 20. století 
Pražákův palác, celoročně 
Sbírka českého umění 20. století patří v Moravské galerii v Brně k nejucelenějším 
souborům a jejímu zpřístupňování je proto věnována značná pozornost. Výstavní 
sály vyhrazené její prezentaci zaujímají dvě patra Pražákova paláce. Expozice je 
rozdělena na dvě části (zahrnující období první, respektive druhé poloviny 20. 
století), přičemž obě se cyklicky obměňují. Ve dvou výstavních sálech se realizují 
„obměny stálé expozice“, tj. krátkodobé tematické výstavy, zejména děl tzv. lehkých 
technik. 
 
Prométheův oheň  
Česká moderna první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně  
Pražákův palác, celoročně  
Koncepce expozice: PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., Mgr. ing. Ivo Binder 
Kurátor: Mgr. ing. Ivo Binder 
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Expozice poukazuje především na úžasné vzepětí tvůrčích sil, k němuž dochází na 
naší výtvarné scéně počátku 20. století i let meziválečných a z něhož potom ještě 
částečně čerpá i období těsně poválečné. Čeští výtvarníci v historicky krátké době 
překonávají určitou regionální izolaci a provinčnost, jež mohla být přítěží starší 
generaci, navazují úzké kontakty se zahraničními avantgardními proudy a rozvíjejí 
jejich podněty způsobem, který je neodmyslitelně zařazuje mezi protagonisty světové 
moderny. Tvůrčí atmosféru, v níž vyrůstaly práce našich předních výtvarníků, kteří 
jsou na výstavě zastoupeni (Antonín a Linka Procházkovi, Bohumil Kubišta, František 
Foltýn, Josef Šíma, Václav Špála, Otakar Kubín, Bedřich Feigl, Vincenc Beneš, Emil 
Filla, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jaroslav Král, Jindřich Štyrský, Toyen, František 
Foltýn a mnozí další), symbolicky vystihuje Obraz Prométhea od Antonína Procházky 
z roku 1911, který se stal mottem celé expozice. Tentýž námět zaujal i Vincenta 
Makovského ke ztvárnění jeho slavné plastiky – Hlava Prométhea. Expozice 
představuje klíčová díla našeho malířství, sochařství, kresby a částečně i užitého 
umění (nechybí kupř. ukázky nábytkové tvorby Josefa Gočára) v jejich dobových 
souvislostech a ve vazbě na tvůrčí uskupení, jež samovolně vznikala a vstřebávala 
do sebe hlavní vývojové linie soudobého výtvarného umění. Velká pozornost je 
věnována přínosu českých výtvarníků světovému kubismu, poetismu, surrealismu i 
rozvoji nových aktivit, jako je fotografie, scénografie či typografie. Instalace je i 
připomínkou postavení, jež zaujímalo v meziválečném období v oblasti avantgardní 
kultury město Brno. V roce 2005 expozici zhlédlo 5.975 návštěvníků.  
 
Gesto a výraz 
České umění druhé poloviny 20. století  
Pražákův palác, celoročně 
Kurátor: Mgr. ing. Ivo Binder 
V pořadí již třetí instalace moderního českého umění v prostorách Pražákova paláce 
nabízí pohled na naši výtvarnou scénu nejnovějšího období ze zorného úhlu 
sledujícího napětí mezi malířským či sochařským gestem na straně jedné, a 
výtvarným výrazem na straně druhé. Expozice představuje díla předních umělců 
tohoto období, jako je Mikuláš Medek, Karel Nepraš, Hugo Demartini, Dalibor 
Chatrný, Bohumír Matal, Bohdan Lacina, Jan Kotík a řada dalších. Mnohé 
z uvedených prací patří k novějším akvizicím galerie a veřejnosti se představují 
poprvé. I tentokrát zůstávají dva sály expozice vyčleněny pro menší krátkodobé 
výstavy, prezentující zajímavé osobnosti či tvůrčí proudy výtvarného umění. V roce 
2003 se tak dočkal svého uvedení Václav Zykmund, skupina Parabola, Bohdan 
Lacina a konečně pak byl uveden exkurz do tvorby německého expresionismu, jak je 
zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Expozici moderního českého umění 
v roce 2005 navštívilo 7.628 zájemců. 
 
Josef Dabernig a Otto Zitko 

Výstava z cyklu Obměny expozice českého umění 20. století  
Pražákův palác, 20. 10. 2004–16. 1. 2005 
Kurátor: Marek Pokorný 
Výstava byla setkáním dvou předních rakouských multimediálních umělců. Otto 
Zitko, zastoupený již dříve ve sbírkách Moravské galerie v Brně svým cyklem kreseb 
ohněm, uvedl i své novější práce. Josef Dabernig, autor řady konceptuálně-
konstruktivních projektů a také filmů, nabídl své vidění reality ve videoprojekci Rosa 
coeli, k níž čerpal látku v prostředí jižní Moravy.  
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Ján Mančuška – And Back Again 

Výstava z cyklu Obměny expozice českého umění 20. století     
Pražákův palác, 26. 10. 2004–16. 1. 2005 
Kurátor: Marek Pokorný 
Ján Mančuška, vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2004, využil příležitosti 
uspořádat autorskou výstavu přímo ve stálé expozici moderního umění nejen 
k prezentaci vlastní tvorby, ale i k vyjádření svého vztahu k odkazu klasiků české 
moderny. S jejich díly zachází poněkud bez piety – svá díla v podobě krycích 
kovových desek nainstaloval přímo na dominantní exponáty, takže je divák mohl 
spatřit jen skrze otvory prořezaného textu, který sám byl kritikou modernismu.   
 
Petr Skácel (1924–1993)  
Výstava z cyklu Obměny expozice českého umění 20. století     
Pražákův palác, 3. 2.–3. 4. 2005 
Kurátor: Mgr. ing. Ivo Binder 
Bratr slavného českého básníka, významný brněnský malíř a výtvarný pedagog, po 
sobě zanechal pozoruhodné dílo naplněné hlubokou citovostí a poetikou, jež často 
hledá náměty v ruské klasické literatuře. Příznačná je pro něj osobitá práce s barvou. 
Výstava přinesla průřez autorovou tvorbou od konce 50. let až do 90. let 20. století. 
 
Jiří Valoch. Dvě instalace a několik projektů 

Výstava z cyklu Obměny expozice českého umění 20. století     
Pražákův palác, 14. 4.–5. 6. 2005 
Kurátor: Mgr. ing. Ivo Binder 
Jen málo výtvarných osobností je tak úzce spjato s Brnem jako Jiří Valoch. Jeho  
dlouholeté působení v roli kurátora brněnského Domu umění spolu s bohatou 
přednáškovou a publikační činností paradoxně způsobily, že zůstal ve svém 
domovském městě chápán spíše jako výtvarný teoretik, aniž by veřejnost dostala 
příležitost seznámit se s jeho vlastní tvorbou. Instalace, zařazená do výstavního 
programu Moravské galerie v Brně, tak vyplnila léta trvající mezeru a představila 
Valocha jako protagonistu konceptuálních tendencí v českém umění. Výstavu 
doprovodil katalogový list. 
 
Jan Merta – Práce na papíře 
Výstava z cyklu Obměny expozice českého umění 20. století     
Pražákův palác, 16. 6.–18. 9. 2005 
Autor: Marek Pokorný 
Kurátor: Yvona Ferencová 
Instalace byla součástí rozsáhlé monografické výstavy věnované Jana Mertovi. 
Zatímco v hlavních výstavních sálech Pražákova paláce mohli návštěvníci vidět 
Mertova rozměrná malířská plátna, prostory obměn stálé expozice nabídly nahlédnutí 
do autorovy tvorby komorního charakteru.  
 
Sergej Šaršún – Charchoune. Obrazy, kresby 

Výstava z cyklu Obměny expozice českého umění 20. století     
Pražákův palác, 22. 9. 2005–8. 1. 2006  
Kurátor: Mgr. ing. Ivo Binder 
Sergej Šaršún, ruský výtvarník částečně slovenského původu, prožil většinu svého 
života v centrech světové umělecké avantgardy – v Berlíně, Barceloně a Paříži. Svou 
tvorbou se zařadil do kontextu soudobých uměleckých proudů – kubismu a později 
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dadaismu – až se našel v inklinaci k abstraktní malbě, často ovlivněné vnímáním 
hudby. Výstava byla připomínkou skromného a u nás dosud málo známého umělce, 
od jehož smrti uplynulo v roce 2005 právě třicet let. 
  
 
Pohled Medúsy 
Evropské umění šesti století 

Místodržitelský palác, celoročně  
Kurátor: PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D. 
Asistent kurátora: Mgr. Zora Wörgötter 
Expozice přináší výběr nejhodnotnějších uměleckých děl ze sbírek Moravské galerie 
od gotiky až po 19. století, doplněný o pozoruhodné zápůjčky z církevního majetku i 
ze sbírek dalších institucí. Vedle děl moravské provenience jsou vystaveny i práce 
rakouského, německého, italského a nizozemského původu. Kolekce vlámského a 
holandského malířství, které byly v posledních letech obohaceny některými 
zajímavými novými akvizicemi, jsou vystaveny v reprezentativním výběru. Ústředním 
obrazem je Hlava Medúsy od P. P. Rubense, jehož ztvárnění ohyzdné Gorgóny 
považovali ještě v 19. století za natolik nebezpečně sugestivní, že v původní instalaci 
Františkova muzea mohl být vystaven pouze za oponou, „aby neděsil ženy a děti.“ 
V rámci expozice je vyčleněn tzv. Kabinet pro krátkodobé komorní výstavy, zejména 
ze sbírky staré kresby a grafiky (počet návštěvníků dílčích výstav není sledován).  
Návštěvnost za rok 2005: 6.712 návštěvníků. 
 
Návrat tří malých skvostů.  
Aachen, Schürer, Kern a kresby manýrismu ze sbírek Moravské galerie v Brně 

Krátkodobá výstava v rámci expozice Pohled Medúsy 
Místodržitelský palác, 6. 10. 2004–2. 1. 2005 
Kurátor: Mgr. ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D. 
Úspěšné završení složitých jednání o dosažení reakvizice unikátních kreseb 
z restituované sbírky Arthura Feldmanna podnítilo vznik výstavy věnované kresbě 
evropského manýrismu.  
    
Nizozemská krajinomalba 17. století 

Krátkodobá výstava v rámci expozice Pohled Medúsy 
Místodržitelský palác, 12. 1.–27. 3. 2005  
Kurátor: Mgr. Zora Wörgötter 
Nizozemské malířství se vždy těšilo velkému zájmu českých a moravských sběratelů 
a také naše veřejné muzejní sbírky starého umění, založené často z nadšení 
osvícených mecenášů, se mohou honosit bohatým a kvalitním zastoupením 
nizozemské malby. Kolekce Moravské galerie v Brně představuje druhý 
nejhodnotnější celek tohoto druhu v rámci České republiky (hned po Národní galerii). 
Přesto se jí dosud nedostalo souhrnného odborného zpracování. Studium fondu 
nizozemského malířství se proto stalo jedním z pilířů projektu, zaměřeného na 
výzkum uměleckých předmětů cizí provenience v galerijních sbírkách a podpořeného 
institucionálním grantem Ministerstva kultury ČR. Jedním z výstupů několikaletého 
vědeckovýzkumného úkolu byla právě výstava, věnovaná nizozemské krajinomalbě 
17. století. Byly do ní vybrány práce u nás dosud méně známých nizozemských 
mistrů, přičemž díla z majetku Moravské galerie v Brně doplnily i pozoruhodné 
zápůjčky ze soukromého majetku. 
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„Invenit Romae“. Římský klasicismus 17. a 18. století v kresbě, grafice a malbě 

Krátkodobá výstava v rámci expozice Pohled Medúsy 
Místodržitelský palác, 5. 4.–19. 6. 2005 
Kurátor: Mgr. ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D. 
Kresba, grafika a malba 17. a 18. století, spjaté svým vznikem s umělecky 
jedinečným prostředím věčného města, byly obsahem další z výstav Kabinetu. 
 
Aspirace na věčnost 
Krátkodobá výstava v rámci expozice Pohled Medúsy 
Místodržitelský palác, 13. 7.–18. 9. 2005 
Kurátor: Mgr. Yvona Ferencová 
Výstava byla součástí projektu Poselství barev, tvarů a myšlenek…, který byl 
podpořen Evropskou komisí v rámci programu Culture 2000 s cílem poukázat na 
takřka všudypřítomnou krásu barokního umění i nutnost jeho ochrany. Pětice 
mladých výtvarníků, studentů vysokých uměleckých škol, se nechala oslovit tvorbou 
barokních mistrů, aby moderními výrazovými prostředky a technikami vyjádřila své 
vidění odkazu barokní kultury dnešku. Autory prací byli Silvina Arsmendi (Uruguay), 
Szigeti Gábor Csongor (Rumunsko), Erik Šille a Mira Gáberová (Slovensko) a 
Jaroslav Matula (Česká republika). 
 
Nalezení obrazu. Rukopis a technika maleb 18. století 

Krátkodobá výstava v rámci expozice Pohled Medúsy 
Místodržitelský palác, 27. 9. 2005–15. 1. 2006 
Kurátoři: Mgr. ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D., Mgr. Petr Tomášek 
Další z výstav v Kabinetu byla spjata s projektem Civilizace a umění na Moravě doby 
barokní. Kromě ukázek pozoruhodných kreseb přiblížila i restaurátorský podíl na 
celkovém vyznění výtvarného díla. Výsledky restaurátorského průzkumu mohou 
někdy dokonce přinést v pohledu na studované umělecké dílo zásadní změnu, vést 
až k „nalezení obrazu“.   
 
 
Od gotiky po empír 
Stálá expozice na zámku v Mikulově 

Expozici provozuje od roku 1998 Regionální muzeum v Mikulově. V provozu v létě 
celoročně, v zimním období o sobotách a nedělích. 
Komisaři expozice: za Regionální muzeum v Mikulově Dobromila Brichtová, prom. 
hist., za MG doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. 
Expozice uměleckého řemesla umístěná v historických sálech mikulovského zámku 
seznamuje návštěvníky s proměnami životního stylu v průběhu několika staletí.  
 
 
Krátkodobé výstavy 
 
V průběhu roku uvedla Moravská galerie v Brně řadu výstav, ať již z vlastních sbírek 
nebo z uměleckých děl zapůjčených jinými majiteli, či přímo v pořadatelské 
spolupráci s partnerskými galerijními institucemi. 
 
Výstavy přecházející z roku 2004 
 



 21 

Vídeňská secese a moderna 1900–1925 

Uměleckoprůmyslové muzeum, 18. 11. 2004–27. 2. 2005 
Autor výstavy: PhDr. Miroslav Ambroz  
Odborná spolupráce:  Mgr. Andrea Březinová, PhDr. Antonín Dufek, Ph.D., Mgr. 
Anna Grossová, Mgr. Pavel Jirásek, Mgr. Martina Straková, PhDr. Marta Sylvestrová, 
Petr Štembera, E. Uchalová, Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová 
Vídeňská secese zaujímá zcela zvláštní místo v řadě uměleckých hnutí, která se 
s přicházejícím 20. stoletím snažila přinést Evropě nový moderní styl, zasahující 
všechny oblasti výtvarné tvorby včetně umění užitého. Vzájemný kulturní vliv českých 
zemí a vídeňské metropole nabývá v této době mimořádné intenzity, takže se mnozí 
původem čeští a zejména moravští umělci nadšeně zapojují do nového uměleckého 
proudu a naopak řada vídeňských architektů a výtvarníků se věnuje projektům 
určeným pro české prostředí. Toto oboustranné prolínání kulturních vlivů bylo u nás 
po dlouhou dobu z ideologických důvodů záměrně přehlíženo, a právě proto zařadila 
Moravská galerie v Brně fenomén vídeňské secese a moderny do svého 
dlouhodobého vědeckovýzkumného projektu, věnovaného studiu uměleckých 
předmětů cizí provenience v moravských sbírkách. Výstava byla završením pět let 
trvající práce, podpořené grantem MK ČR, a přinesla špičkové ukázky secesního 
pojetí především užité tvorby - nábytku, šperků, hraček, předmětů z textilu, keramiky, 
skla, kovů i užité grafiky. Relativně samostatný oddíl byl věnován umělecké fotografii, 
která se právě v okruhu Wiener Secession představila coby svébytný umělecký obor. 
Mezi exponáty nechyběly práce klasiků vídeňské secese, jako byli Koloman Moser, 
Josef Hoffmann, Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Prutscher či Karl Witzmann. 
Poznatky, získané studiem secesních uměleckých předmětů u nás, přinesl obsáhlý 
vědecký katalog, na jehož přípravě se vedle odborných pracovníků galerie podílela i 
řada externích spolupracovníků. Díky své kvalitě i grafickému zpracování získal 
katalog hned dvě ocenění: 1. místo v kategorii „publikace o umění“ v soutěži 
Nejkrásnější české knihy roku 2005 a 3. místo v kategorii „muzejní publikace“ 
v soutěži Gloria musaealis.   
Počet návštěvníků v roce 2005: 10.201 
 
Bridget Riley – Grafické dílo 1962–2003 
Pražákův palác, 4. 11. 2004–16. 1. 2005 
Kurátor projektu: Dana Andrew 
Kurátor výstavy v MG: Mgr. ing. Ivo Binder 
Retrospektivní výstava, uspořádaná ve spolupráci s British Council, nabídla 
návštěvníkům seznámení s grafickou tvorbou jedné z nejvýraznějších osobností op-
artu a dnes již mezinárodně uznávané britské umělkyně Bridget Riley. Její dílo je 
souvislým experimentem s cílem dobrat se zjištění, co všechno je lidské oko schopno 
zachytit. Pracuje s optickými kvalitami světla a barev, jejich lámáním a rozkladem, 
účinku dosahuje technikou serigrafie. Výstava sledovala vývoj tvorby výtvarnice od 
striktně černobílých kompozic až k propracované barevnosti.  
Počet návštěvníků v roce 2005: 1.430  
 
Marko Blažo – Strechomluvy 
Atrium Pražákova paláce, 25. 11. 2004–16. 1. 2005 
Kurátorka: Mgr. Yvona Ferencová 
Marko Blažo, slovenský výtvarník a držitel ceny Oskara Čepana za rok 2001, je 
autorem hravých a vtipných instalací, jež v sobě skrývají určitá vnitřní sdělení. 
Soubor digitálních tisků, kreseb a drobné plastiky spojovala základní forma střechy 
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jako jisté ochrany a všudypřítomný motiv srdíčka, samotné ztvárnění bylo plné 
překvapení v podobě významových posunů. Výstavní projekt doprovázel katalogový 
list. 
Počet návštěvníků v roce 2005: cca 244 
 
Le Corbusier – Práce na papíře 
Místodržitelský palác, 11. 11. 2004–30. 1. 2005 
Kurátorka projektu: Renata Hochelber 
Kurátor výstavy v MG: Mgr. ing. Ivo Binder 
Francouzský architekt švýcarského původu Le Corbusier (1887–1965) patří ke 
klíčovým osobnostem světové architektury 20. století, šíře jeho výtvarného záběru 
udivuje svojí všestranností. Kromě proslulých návrhů architektonických a 
nábytkových je autorem pozoruhodného množství obrazů, soch, kreseb, koláží, grafik 
a tapiserií. Zvláště jeho volná tvorba v poslední době dochází čím dál většího uznání. 
Výstava, uspořádaná ve spolupráci s galerií Hochelber fine Art v Montrealu 
představila nejvýznamnější část jeho grafického díla, která vznikla v posledních 
dvaceti letech jeho života.  
Počet návštěvníků v roce 2005: 1.430 
 
Jan Pohribný – Místa zasvěcení 
Ambit Místodržitelského paláce, 10. 11. 2004–9. 1. 2005  
Kurátor: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. 
Další z výstav, věnovaných setkání fotografa s přírodou. Místa zasvěcení jsou podle 
autora hledáním vlastní identity, prapůvodního spojení s přírodou a se zákony 
kosmu. Ani tentokrát nechyběl katalog. 
Počet návštěvníků: cca 340 
 
 
Výstavy zahajované v roce 2005 
 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM 
 
X let tavené skleněné plastiky / Lhotský – Pelechov 

Uměleckoprůmyslové muzeum, 24. 3.–5. 6. 2005 
Kurátor projektu: Zdeněk Lhotský 
Kurátorka výstavy v MG: Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová  
 
Počátky pelechovského Studia tavené skleněné plastiky spadají již do 60. let 20. 
století a jsou spjaty s výrobním podnikem Železnobrodské sklo n. p., autorsky pak 
zvláště s osobnostmi Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Z produkce 
studia vzešlo množství realizací, zdobících dodnes řadu reprezentativních prostor u 
nás i v zahraničí. V 90. letech převzal jeho vedení Zdeněk Lhotský a postupem času 
se z něj podařilo vytvořit v jedno z největších studií svého druhu na světě.  
Naše výstava byla uspořádána k příležitosti desátého výročí založení studia v dnešní 
podobě jako přehlídka toho nejlepšího, co za tuto dobu ve studiu vzniklo. Svými 
pracemi zde byli zastoupeni Michal Gabriel, Karen LaMonte, Zdeněk Lhotský, 
Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Alena Matějková, Anna Matoušková-
Kopecká, Michal Froněk a Jan Němeček, tvořící ve skupině Olgoj Chorchoj, Rony 
Plesl, Jiří Plieštik, Oldřich Plíva, Jaroslav Róna, Čestmír Suška a Barbora Škorpilová. 
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Vedle volné tvorby se zde objevila také řada prací, dokládajících široké možnosti 
použití technologie tavené skleněné plastiky i v oblasti designu. 
Součástí projektu byla videoprojekce, která umožnila návštěvníkům nahlédnutí do 
samotného výrobního procesu, pro hlubší zájemce pak byla připravena exkurze do 
pelechovského studia. Výstavu provázel katalog. 
Počet návštěvníků: 3.333 
 
Milan Knížák 
Uměleckoprůmyslové muzeum, 23. 6.–9. 10. 2005 
Kurátor výstavy: Mgr. Petr Ingerle 
S osobností Milana Knížáka měli milovníci výtvarného umění v Brně možnost se 
seznámit na jaře roku 1989, kdy se zde uskutečnila jeho první samostatná větší 
výstava. V podmínkách, kdy se avantgardní umění pohybovalo na samé hraně 
ilegality, tehdy vzbudila jeho tvorba zaslouženou pozornost. Ačkoli po 16 letech, jež 
od té doby uplynuly, se tento kontroverzní umělec stal mediálně naprosto 
nepřehlédnutelnou postavou naší kulturní scény, jeho vlastní výtvarné dílo zůstávalo 
velké části veřejnosti známo daleko méně. Retrospektivní výstava v Moravské galerii 
v Brně byla průřezem všemi výtvarnými obory, do nichž autor svou mnohostrannou 
tvorbou zasáhl – od návrhů nábytku, oděvů, šperků a architektury, přes dílo 
sochařské a malířské až po dokumentaci happeningů a díla záměrně politizující a 
provokující svou neúctou k autoritám. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Egon 
Schiele Art Centrem v Českém Krumlově. Atraktivní projekt se setkal s pěknou 
návštěvnickou odezvou – výstavu zhlédlo 6.451 návštěvníků. 
 
Skála v Morgalu 

Uměleckoprůmyslové muzeum, 3. 11. 2005 –  5. 2. 2006 
Autoři výstavy: František Skála a Petr Nedoma (Galerie Rudolfinum) 
Kurátorka výstavy v MG: Mgr. Yvona Ferencová 
Prezentací další výrazné osobnosti soudobého výtvarného umění byla i výstava 
Františka Skály. Zakládající člen skupiny Tvrdohlaví a držitel Ceny Jindřicha 
Chalupeckého z roku 1991 na sebe upoutal pozornost již v druhé polovině 80. let 
instalacemi, jejichž poetika tkvěla v oblasti nonsensu, fikce a znevažování kontextů a 
vyznačovala se výhradním užíváním netradičních materiálů. Umělec, který svůj tvůrčí 
záběr zdaleka neomezuje jen na samotné výtvarné umění, ale s chutí se pouští i do 
aktivit divadelních, tanečních a hudebních, kde všude může uplatnit svou bohatou 
imaginaci a kreativitu, se setkal s mimořádným úspěchem u veřejnosti na přelomu let 
2004–2005 svojí výstavou v Rudolfinu. Brněnská repríza na pražský projekt 
navázala, přičemž se jí podařilo neobyčejně vhodně využít možností, jež nabízejí 
rozměrným exponátům členité výstavní sály Uměleckoprůmyslového muzea. S díly 
Františka Skály se návštěvníci mohli setkat i v přilehlých prostorách galerie – kavárna 
Uměleckoprůmyslového muzea byla místem prezentace autorových deníků, na 
nádvoří Pražákova paláce byl k vidění Skálův Špion, 2004 a Prostor pro jedno dílo se 
ukázal příhodným pro jeho Křeslo mistra, 2004.  
Počet návštěvníků v roce 2005: 5.822 
 
Camera 
 
Grete Popper. Fotografie z doby mezi dvěma světovými válkami 

Výstavní síň Camera, Uměleckoprůmyslové muzeum, 7. 4.–3. 7. 2005 
Autor a kurátor výstavy: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. 
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Jazykově německá část naší meziválečné kultury zůstává vlivem dlouhodobé 
ideologicky motivované záměrné ignorace až na výjimky stále takřka neznámou. 
Proto mohla být pro naši veřejnost zajímavým překvapením výstava pražské 
německé amatérské fotografky Grete Popper. Ačkoli patřila ve 30. letech 
k renomovaným autorům a získala řadu ocenění na mezinárodních salonech, 
postupem času její dílo upadlo v zapomnění a v podstatě jen šťastnou souhrou 
náhod se její umělecká pozůstalost dostala do fotografické sbírky Moravské galerie 
v Brně. Výstava byla tedy jakýmsi jejím znovuobjevením. Výběr téměř sedmdesáti 
snímků zahrnoval ateliérové portréty, akty, zátiší a krajinky, zvláštní podmanivou 
atmosférou se vyznačovaly zejména jedinečné momentky z pražských ulic. K výstavě 
byl připraven také katalog v česko-německo-anglické verzi.  
Počet návštěvníků: 2.174 
 
Peter Finnemore. Zen Gardener / Zenový zahradník 
Výstavní síň Camera, Uměleckoprůmyslové muzeum, 14. 7.–9. 10. 2005 
Kurátor výstavy: Martin Barlow (galerie Oriel Mostyn, Llandudno) 
Kurátor výstavy v MG: Mgr. Jiří Pátek 
Současný velšský umělec Peter Finnemore, který s úspěchem vystavoval na Bienále 
v Benátkách, představil v Brně svůj soubor velkoformátových barevných fotografií 
doplněných videonahrávkami, nazvaný příznačně Zenový zahradník. Zachycuje 
v něm v průběhu roku proměny své nádherně zarostlé zahrady, kterou jeho rodina 
obhospodařuje již po několik generací. Finnemore k ní coby pěstitel přistupuje 
způsobem vpravdě zenovým - ponechává její růst a podobu na samotné přírodě. Do 
snímků zakomponoval pečlivě i sám sebe, a to v nejnemožnějších situacích. Humor, 
ironie a nadsázka však v sobě často skrývají odkaz na vážné problémy současného 
světa – násilí, terorismus, necitlivý přístup člověka vůči přírodě, ale i hledání velšské 
národní identity. Výstava, uspořádaná na počest předsednictví Velké Británie 
v Evropské unii, byla součástí programu Britské rady It’s Wales. Návštěvníkům byl 
k dispozici původní katalog výstavy, opatřený českým překladem.  
Počet návštěvníků: 2.396  
 
Jindřich Štreit. Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně  
Výstava k životnímu jubileu autora 
Výstavní síň Camera, Uměleckoprůmyslové muzeum, 20. 10. 2005–22. 2. 2006 
Autor a kurátor výstavy: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. 
Jindřich Štreit, který v roce 2006 slaví své šedesátiny, patří dnes již ke klasikům 
české moderní fotografie. Tématem, které pro ni objevil, je venkov. Jeho drsné 
snímky chudého Bruntálska 70. a 80. let byly výmluvnou konfrontací reality s oficiální 
doktrínou, která hlásala, jak naše země vzkvétá. Absurditu, jež čiší z jeho záběrů 
venkovských politických schůzí a oslav, nemohla přehlédnout tehdejší Státní 
bezpečnost, a tak se Štreit dostal až do vyšetřovací vazby a před soud. Část z tehdy 
zabavených fotografií byla zastoupena i na naší výstavě, jež ovšem obsáhla i 
autorovy novější práce věnované vesnické tématice. Co činí Štreitovy snímky tak 
působivými, je především jeho důvěrná znalost prostředí, vlídnost, porozumění a 
vroucí vztahy k lidem, které na svých fotografiích zachycuje. Součástí výstavy byla i 
videoprojekce Štreitových filmů.  
Počet návštěvníků v roce 2005: 3.862 
 
 
PRAŽÁKŮV PALÁC 
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Syrové umění. Sbírka Jana a Evy Švankmajerových 
Pražákův palác, 24. 2.–29. 5. 2005  
Autoři projektu: František Dryje, Bruno Solařík, ing. Martin Souček 
Kurátorka výstavy v MG: Mgr. Yvona Ferencová 
Výstava, připravená ve spolupráci s Galerií Klatovy – Klenová, představila ojedinělou 
sbírku art brut, kterou shromáždili manželé Jan a Eva Švankmajerovi. Práce, jejichž 
autory jsou lidé bez výtvarné průpravy, vizionáři či lidé duševně nemocní, pro něž je 
umělecká tvorba terapií nebo uvolněním energie, byly doplněny ukázkami afrických 
kultovních plastik, zařazena byla také díla uznávaných současných českých autorů, 
hlásících se k surrealismu, i tvorba samotných manželů Švankmajerových. 
Společným jmenovatelem všech vystavených prací byla spontaneita, fantazie a 
oproštění se od konvenčních měřítek. Široké spektrum umělecké tvorby Jana 
Švankmajera jako výtvarníka, filmového režiséra, scénáristy, loutkaře a divadelníka 
představil pestrý doprovodný program, na jehož skladbě se podílela řada brněnských 
kulturních institucí. K dispozici byl i katalog. O výstavu projevilo zájem 4.155 
návštěvníků. 
 
Jan Merta – Obrazy 1985–2005  

Pražákův palác, 16. 6.–18. 9. 2005 
Autor výstavy: Marek Pokorný 
Kurátor výstavy: Yvona Ferencová 
Monumentální malířské dílo Jana Merty se v posledních letech dostává do popředí 
zájmu naší odborné i laické veřejnosti a nadto se mu daří pronikat i na mezinárodní 
výtvarnou scénu. Výstava v Moravské galerii v Brně byla jeho první soubornou 
prezentací. Velkorysost, s níž volí umělec rozměry svých děl, je provázena 
meditativním přístupem k zobrazování věcí, snahou proniknout pod jejich povrch a 
nahlédnout dovnitř vnějších schránek, alespoň poodkrýt tajemství, jež v sobě 
ukrývají. Nahlédnutí do malířova uměleckého myšlení nabídl dokumentární film 
Zdeňka Baladrána, který byl součástí výstavy, i doprovodná výpravná publikace, 
věnovaná osobnosti Jana Merty. Výstava se stala podnětem k ocenění umělce 
titulem Osobnost roku, kterou uděluje Galerie Klatovy – Klenová na základě 
hlasování odborníků.  
Počet návštěvníků: 2.478 
 
Václav Špála.  Mezi avantgardou a živobytím 
Pražákův palác, 29. 9.–27. 11. 2005 
Autoři koncepce výstavy: prof. Milan Knížák, Dr. A., PhDr. Helena Musilová (Národní 
galerie v Praze) 
Kurátorka výstavy: PhDr. Helena Musilová 
Kurátorka výstavy v MG: PhDr. Kateřina Svobodová 
Václav Špála patří k fenoménům moderního českého umění. S reprodukcemi jeho 
kytic, postav či krajinek se setkáváme od školních let, takže se jeho výtvarný rukopis 
zdá být notoricky známým. A snad právě proto se tento umělec do obecného 
povědomí zapsal v poněkud zploštělé podobě. Překonat zažitá klišé a představit 
Špálovu tvorbu v celé její šíři a rozmanitosti si vytkla za cíl výstava, která měla svoji 
premiéru v Národní galerii v Praze. Na 150 děl ze státních i soukromých sbírek bylo 
komplexnějším pohledem do výtvarníkova díla, jež prošlo svými vývojovými etapami 
a obsáhlo i oblast knižní a typografické práce i návrhy designérského charakteru. 



 26 

Výstava byla provázena obsáhlým katalogem a vzbudila živý zájem u veřejnosti, což 
dokládá i poměrně vysoká návštěvnost – dosáhla čísla 7.195. 
 
Franz Fiedler. Zapomenutý klasik fotografie  
Ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí autora 
Pražákův palác, 15. 12. 2005–5. 3. 2006 
Autor a kurátor výstavy: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. 
Prostějovský rodák Franz Fiedler je jedním z posledních fotografů evropského 
významu, jehož tvorba dosud čekala na své zpracování. Působil v řadě prestižních 
ateliérů střední Evropy, zvláště pak v Německu, a stal se mistrem nejrůznějších 
fotografických stylů – na jedné straně se chápal tendencí, jež ve své době patřily 
k nejprogresivnějším, na straně druhé ještě dlouho dovedl pěstovat techniku 
bromolejotisku, od níž jeho současníci hromadně upouštěli. Osobnost a tvorba 
Franze Fiedlera se stala předmětem výzkumu v rámci projektu podpořeného grantem 
Ministerstva kultury ČR a věnovaného studiu uměleckých předmětů cizí provenience 
moravských sbírkách. Výstava představila výsledky této práce – k vidění byly nejen 
Fiedlerovy snímky, jež spravuje ve svých sbírkách Moravská galerie v Brně, ale 
zařazena byla také část jeho pozůstalosti, která je dnes uložena v muzeích 
v Drážďanech. Připraven byl i výpravný trojjazyčný katalog. 
Počet návštěvníků v roce 2005: 745 
 
Atrium Pražákova paláce 
(výstavy jsou volně přístupné, údaje o počtu návštěvníků jsou získány pouze 
odhadem) 
 
Dobré zprávy. Slabikář 
Atrium Pražákova paláce, 27. 1.–28. 3. 2005 
Kurátor výstavy: Mgr. Petr Ingerle 
Projekt byl dílem mladých autorů, absolventů a studentů Fakulty výtvarných umění 
v Brně a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – Filipa Cenka, Jiřího Havlíčka, 
Antonína Koutného, Petra Strouhala, Jana Žalia a Magdaleny Hrubé. Videoinstalace 
čerpala z klasického rámce filmového vyprávění, svým kontextem záměrně 
posunutého za použití zcizovacích prvků. Název výstavy byl odkazem na dětský 
způsob vnímání obrazu i textu v jejich elementární podobě. Nechyběl katalog. 
Počet návštěvníků: cca 582 
 
Michal Kalhous – Nemaluju 

Atrium Pražákova paláce, 14. 4.–5. 6. 2005 
Kurátorka výstavy: Mgr. Yvona Ferencová 
Velkoformátové černobílé fotografie Michala Kalhouse zachycují zdánlivě každodenní 
všední realitu bez snahy o její stylizaci a estetizaci. Nemaluje, fotí. Svým způsobem 
zpracování připomínají jeho díla amatérské momentky, pomalé zacílení na prostotu 
věcí ovšem odkrývá význam, přímo vzácnost zachycované skutečnosti. Výstava 
přinesla dva cykly Kalhousových prací, které on sám označuje jako „bytové“ a 
„výletové“. V kontextu takřka souběžně probíhajících výstav Fotografie?? (16. 2.–3. 
4. 2005, Dům pánů z Kunštátu, DUMB) a Diamond Valley Aleny Kotzmannové (10. 
3.–24. 4. 2005, Galerie 99) vyzněla instalace jako příspěvek k dialogu o postavení 
média fotografie na současné výtvarné scéně. K výstavě byl připraven katalog. 
Počet návštěvníků: cca 453 
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Barbora Klímová – SLIders 

Atrium Pražákova paláce, 16. 6.–28. 8. 2005 
Kurátor výstavy: Mgr. Petr Ingerle 
Barbora Klímová absolvovala studium na Fakultě výtvarných umění v Brně docela 
nedávno, má však již za sebou řadu výstavních projektů. Pro instalaci, nazvanou 
SLIders (Street Lamp Interference), se nechala inspirovat zážitkem z noční ulice, kdy 
se nad námi rozsvítí nebo zhasne pouliční lampa právě v okamžiku, kdy pod ní 
procházíme. Neurčitý pocit „viny“ ze zhasnutí světla nebo třeba z náhlé nefunkčnosti 
počítače, hodinek či kreditní karty, jak jej známe z běžného života, je vděčným 
námětem pro nejrůznější výklady – od těch vědecky podložených až po interpretace 
připouštějící existenci paranormálních jevů. Pro Barbaru Klímovou se stal námětem 
k neobvyklé architektonické instalaci. Provázel ji katalog. 
Počet návštěvníků: cca 721 
 
Denisa Lehocká 

Atrium Pražákova paláce, 7. 9.–6. 11. 2005 
Kurátor výstavy: Mgr. Yvona Ferencová 
Tvorbu Denisy Lehocké charakterizuje schopnost zkratkovitého vyjádření a užívání 
poetických znaků. Prostorové instalace, objekty, kresby, malby a fotografie, které 
představila tato mladá slovenská autorka, mohli diváci zhlédnout v rámci Měsíce 
české a slovenské vzájemnosti, konaného pod záštitou Ministerstva kultury České 
republiky. K výstavě vyšel katalog. 
Počet návštěvníků: cca 380 
 
Jan Šerých – Abbey Road 2:45 

Atrium Pražákova paláce, 23. 11. 2005–29. 1. 2006 
Kurátor výstavy: Mgr. Petr Ingerle 
Jan Šerých, člen výtvarné skupiny Bezhlavý jezdec, je považován za jednoho 
z nejpodnětnějších tvůrců současného českého umění. Dokladem toho je jeho 
poměrně bohaté zastoupení na našich i zahraničních výtvarných přehlídkách i 
skutečnost, že se již podvakrát stal finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Libuje si 
v náznaku, nedořečeném, v tajemství. Název i zvukovou stránku své audiovizuální 
instalace si vypůjčil ze své oblíbené desky Abbey Road skupiny The Beatles, 
počítačově upravený hudební záznam i paralelní křížovka vybízely k rozšifrování 
skrytého sdělení. V nabídce byl katalog.  
Počet návštěvníků v roce 2005: cca 191 
 
 
Prostor pro jedno dílo  
 

Prostor před veřejnou knihovnou ve 3. patře Pražákova paláce, je místem, kam se 
vejde jen jedno jediné umělecké dílo. Již několik let je využíván k prezentaci projektů 
mladých umělců, přičemž jsou pro něj vybírány právě práce, které co nejlépe 
odpovídají specifickému charakteru této nejmenší výstavní plochy Moravské galerie 
v Brně. Přípravu instalací kurátorsky zajišťovala v roce 2005 Mgr. Yvona Ferencová. 
Vystavena byla tato díla: 

- Zbyněk Baladrán – Zazděný vchod, 2004 (6. 10. 2004–2. 1. 2005) 
- Daniel Hanzlík – Bez názvu, 2000 (7. 1.–3. 4. 2005) 
- Lukáš Makke – Perlustrace umění a kýče, 2004 (11. 4.–10. 7. 2005) 
- Milena Dopitová – Hruška orální řitní poševní, 2002 (27. 7.–23. 10. 2005) 
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- František Skála – Křeslo mistra, 2004 (3. 11. 2005–5. 2. 2006) 
 
 
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC 
 
Avantgarda o mnoha médiích. Josef Bartuška a skupina Linie 1931–1939 
Místodržitelský palác, 10. 2.–1. 5. 2005 
Autor výstavy: Jaroslav Anděl 
Kurátor výstavy v MG: Mgr. Jiří Pátek 
Výstava, připravená ve spolupráci s Obecním domem v Praze, přinesla poněkud 
rozšiřující pohled na téma české meziválečné avantgardy a představila tvorbu 
umělecké skupiny Linie, která působila ve 30. letech 20. století v Českých 
Budějovicích. Právě skutečnost, že své aktivity nespojovala s hlavním městem, se 
patrně stala důvodem, proč postupem času upadla neprávem v zapomnění. Přitom 
ve své době toto umělecké uskupení dosáhlo pozoruhodných výsledků – stejně jako 
jiné evropské avantgardní skupiny měla i Linie svůj program, vydávala vlastní 
časopis a zasahovala svou činností do širokého spektra uměleckých oborů od 
výtvarného umění přes literární tvorbu až po tanec, divadlo a film. Zejména v oblasti 
fotografie, koláže a autorské knihy daleko překročila rámec domácí umělecké 
produkce. Studium české meziválečné fotografie, k němuž značně přispěla v 80. 
letech 20. století Moravská galerie v Brně, vedlo k znovuobjevení umělecké skupiny, 
jejíž tvorbu představila výstava v celé její mnohostrannosti. V prodeji byla obsáhlá 
publikace v české i anglické jazykové mutaci.  
Počet návštěvníků: 2.329 
 
Užitečné a okouzlující. Stříbro ve Vídni a habsburské monarchii v letech 1780–
1920 

Místodržitelský palác, 26. 5.–16. 10. 2005 
Kurátorka výstavy: Mgr. Anna Grossová 
Vídeňské stříbrnictví nabylo světové proslulosti již v druhé polovině 18. století a po 
celé století následující si udrželo své výsadní postavení na světových trzích. Stříbrné 
stolní soupravy se staly vyhledávanými nejen v řadách šlechty, ale i sílícího 
měšťanstva. Ruční řemeslná práce i tovární produkce přinášely nové technologie 
zpracování drahého kovu a získávaly výtvarné návrhy svých výrobků u předních 
soudobých umělců. Moravská galerie v Brně vlastní bohatou sbírku stříbrných 
uměleckých předmětů z tohoto období. Výstava, podpořená grantem Ministerstva 
kultury ČR, byla mimořádnou přehlídkou zašlé slávy stříbrnictví ve Vídni i v dalších 
městech monarchie, zejména v Praze a Brně. Nechyběla zde ani kolekce vídeňského 
stříbra z majetku Františka Ferdinanda d’Este, který získala Moravská galerie v Brně 
převodem ze zámku Konopiště. Výstavu doprovázel česko-anglický katalog.  
Počet návštěvníků: 3.461  
 
Flourish. Současné umění z Walesu 
Místodržitelský palác, 24. 11. 2005–26. 2. 2006 
Kurátoři výstavy: Anthony Shapland, Marek Pokorný 
Po monografické výstavě Petera Finnemora Zenový zahradník nabídla Moravská 
galerie v Brně za podpory Britské rady v Praze další pohled na soudobou výtvarnou 
scénu Walesu – ve spolupráci s Wales Arts International v Cardiffu a galerie g39 
tentokrát představila výběr z tvorby nejvýraznějších velšských umělců, kteří se 
s úspěchem prosazují na mezinárodních výstavních akcích. Samotný název projektu 
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– Flourish –odkazuje na charakteristický rys současného Walesu: rozkvět, bujení, 
překotný růst. Výstava, na níž nechyběl ani dvojjazyčný katalog, přilákala v roce 2005 
pozornost 1.080 návštěvníků. 
 
Ambit Místodržitelského paláce  
(volně přístupné prostory, údaje o návštěvnosti vycházejí z odhadu) 
 
Pour féliciter 2005 
Ambit Místodržitelského paláce, 21. 1.–27. 3. 2005 
Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Sylvestrová 
Úvodní výstava grafického designu v prostoru Ambitu zaměřila svou pozornost na 
žánr, který má dlouhou tradici a v současné době prochází výraznými vývojovými 
proměnami – novoroční blahopřání. Pestrá přehlídka téměř tří set novoročenek, 
z nichž nejstarší nesla datum 1899 a nejmladší byly vytvořeny pro příchod roku 2005, 
poskytla bohatý obrázek o nepřeberných možnostech, jež se v této oblasti nabízejí – 
od tradičních pohlednic, grafických listů, fotografií a typografie až po náročné 
bibliofilie i současný trend k převaze počítačově vytvořených animací. Svými 
kolekcemi zde byli zastoupeni klasikové našeho grafického designu, fotografie i volné 
tvorby – Josef Sudek, Toyen, Květa Pacovská, Josef Flejšar, Jan Rajlich, Jiří David a 
mnozí další – spolu s představiteli nejmladší výtvarnické generace z řad studentů a 
čerstvých absolventů uměleckých škol. Zařazeny byly také práce předních 
zahraničních tvůrců z okruhu účastníků předchozích ročníků brněnských bienále 
grafického designu. Výstavu doprovodil malý katalog.  
Výstavu vidělo 1.545 návštěvníků. 
 
Olala! Grafický design Štěpána Malovce 
Ambit Místodržitelského paláce, 31. 3.–5. 6. 2005 
Kurátorka výstavy: Mgr. Marika Kupková 
Štěpán Malovec na sebe upozornil v roce 2002 na 20. bienále grafického designu. 
Jeho plakát Coexistence, který vtipným a výtvarně čistým způsobem poukázal na 
problematiku domácího násilí, získal Cenu Alfonse Muchy. Instalace Olala! byla jeho 
první samostatnou prezentací a předvedla jeho kulturní plakáty, pozvánky a loga, 
pozoruhodný byl zvláště jeho soubor prací pro vizuální styl mistrovství světa v hokeji. 
Na realizaci výstavy se Štěpán Malovec podílel bezprostředně i vytvořením vlastního 
návrhu pozvánek a plakátů i výstavní instalace. K dispozici byl katalog.  
Počet návštěvníků: 1.508 
 
Nejkrásnější české knihy roku 2004 
Ambit Místodržitelského paláce, 9. 6.–25. 9. 2005 
Kurátorka výstavy: PhDr. Hana Karkanová 
Prestižní soutěž o nejkrásnější knihy roku vyhlašuje každoročně Ministerstvo kultury 
ČR spolu s Památníkem národního písemnictví. V sedmi kategoriích se zde ucházejí 
čeští nakladatelé o ocenění za úroveň vizuální podoby knihy v provázanosti s jejím 
obsahem. Vítězný soubor nejlépe vypravených knih pak bývá představen na 
pražském veletrhu Svět knihy. Dlouhodobé zaměření Moravské galerie v Brně na 
knižní grafiku, která bývá náplní každého druhého bienále grafického designu, se 
stalo důvodem k brněnské repríze výstavy. Kromě vlastní kolekce vyznamenaných 
publikací do ní byly zařazeny i práce, kterým se sice ocenění nedostalo, ale 
postoupily do užšího výběru soutěže.   
Počet návštěvníků: 1.765 



 30 

 
Michal Cihlář – Se vším všudy / All Inclusive 
Ambit Místodržitelského paláce, 15. 9. 2005–15. 1. 2006 

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Sylvestrová 

Výstava zmapovala genezi díla Michala Cihláře, výtvarníka patřícího ke generaci 
Pražské pětky, který si v české grafice a grafickém designu získal výsadní postavení 
a je právem označován za krále českého linorytu. Tuto tradiční techniku dopracoval 
k naprosté dokonalosti a v roce 2003 obdržel Cenu Vladimíra Boudníka za výrazný 
přínos české grafické tvorbě. Do své první větší výstavy zařadil nejen finální výtvarná 
díla, ale nabídl divákovi seznámení s ukázkami celého pracovního postupu při 
vytváření knižních a novinových ilustrací, návrhů hudebních obalů, poštovních 
známek, exlibris i grafické koncepce vizuálního stylu pražské zoologické zahrady. 
Výstava byla opatřena katalogem, který vyšel s podporou Českého fondu výtvarných 
umění. V roce 2005 o ni projevilo zájem 2.270 návštěvníků. 
 
 
V mimobrněnských výstavních síních úspěšně hostovaly výstavy: 
 
Stefan Sagmeister – Rebel grafického designu 

Design centrum ČR Praha, 16. 12. 2004–11.2. 2005 
Autorka výstavy: PhDr. Marta Sylvestrová 
Repríza brněnské výstavy, jež byla doprovodnou akcí Bienále Brno 2004. 
 
Josef Sudek – Smutná krajina 
Pražský hrad, Císařská konírna, 12. 1. - 20. 3. 2005 
Kurátor: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. 
Důležité místo v tvorbě Josefa Sudka zaujímá námět severních Čech. Panoramata 
zdevastované krajiny Mostecka, zařazená do instalace, se vyznačují mimořádnou 
působivostí a naléhavostí.   
 
Vídeňská secese a moderna 1900–1925 

Obecní dům Praha, 3. 5.–11. 9. 2005 
Autor výstavy: PhDr. Miroslav Ambroz 
Úspěšná výstava, věnovaná především uměleckému řemeslu a užitému umění 
počátku 20. století, se setkala s úspěchem i v Praze.   
 
Americký plakát 

Galerie Jiřího Trnky v Plzni, 18. 5. – 5. 6. 2005 
Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Sylvestrová 
Americké historické i současné plakáty byly náplní výstavy v Plzni. 
 
Disegni a coloriti. Kresba mezi obrazy 
Obrazárna Pražského hradu, 17. 6.–11. 9. 2005 
Autor výstavy: Mgr. ing. Zdeněk Kazlepka Ph.D. 
Výběr benátské kresby 16. a počátku 17. století ze sbírek České republiky.  
 
Dotek časů minulých. Rakouské malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie 
v Brně  

Galerie Vysočiny v Jihlavě, 14. 7.–2. 10. 2005 
Autorka výstavy: PhDr. Kateřina Svobodová 
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Výstava, která představila výběr prací malířů vídeňské školy, byla výsledkem  
několikaletého výzkumu, realizovaného v rámci institucionálního grantu Ministerstva 
kultury ČR se zaměřením na studium uměleckých děl cizí provenience v moravských 
sbírkách.  
 
Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji 
Dyje, Kostel Bičovaného Spasitele (Sv. Jana Nepomuckého), od 21. 8. 2005 po dobu 
trvání restaurátorských prací 
Koncepce výstavy: Mgr. Zora Wörgötter 
Kurátor výstavy: Mgr. Petr Tomášek  
Panelová výstava, umístěná přímo v interiéru restaurovaného kostela v Dyji, 
představila návštěvníkům historii, uměleckou výzdobu a průběh restaurátorských 
prací. Vznikla jako součást projektu „Poselství barev, tvarů a myšlenek“, 
podpořeného grantem Evropské komise z programu Culture 2000. 
 
Pojďte a naslouchejte stínům. Barokní inspirace ve fotografiích studentů FAVU 
a Semináře dějin umění FF MU v Brně  

Louka u Znojma, klášter, expozice Znovín, 21. 8.–11. 9. 2005  
Autoři výstavy: Mgr. Irena Armutidisová, prof. PhDr. Jiří Kroupa CSc., Mgr. Zora 
Wörgötter 
Kurátor výstavy: Mgr. Petr Tomášek 
Výstava byla rovněž součástí projektu „Poselství barev, tvarů a myšlenek“. 
 
Čas iluzí a zázraků 
Louka u Znojma, klášter, 12. 9.–19. 9. 2005 
Výstava prací účastníků dětského letního výtvarného kurzu, čerpajícího náměty 
v kráse barokního umění. Součást projektu „Poselství barev, tvarů a myšlenek“. 
 
Jan Merta – Obrazy 1985–2005  

Východočeská galerie v Pardubicích, 7. 12. 2005–19. 2. 2006 
Autor a kurátor výstavy: Marek Pokorný 
Repríza výstavy, která měla premiéru v Moravské galerii v Brně. 
 
 
Úspěšná byla i prezentace Moravské galerie v zahraničí: 
 
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století 

Galéria mesta Bratislavy, 11. 1.–17. 4. 2005 
České centrum Mnichov, Radnice Mnichov – Neubiberg, 11. 5.–5. 7. 2005 
Autorka projektu: PhDr. Marta Sylvestrová 
Spolupráce: Zbyněk Groh (Exlibris Praha), Petr Štembera (Uměleckoprůmyslové 
museum Praha), Jitka Panznerová (Národní filmový archiv Praha) 
Výstava, která byla uvedena nejprve v roce 2002 v Moravské galerii v Brně jako 
jedna z doprovodných výstav 20. mezinárodního bienále grafického designu, přinesla 
veřejnosti seznámení s umělecky pozoruhodnými plakáty k českým a zahraničním 
filmům 20. století.  Výstava se ukázala jako vhodný programový doplněk propagace 
české kultury v zahraničí. Po jejím uvedení v rámci programu Academy of Movie 
Picture Arts and Sciences v Los Angeles v roce 2004 následovala celá série 
návštěvnicky atraktivních zahraničních repríz, které pokračovaly ještě v roce 2005. 
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Stefan Sagmeister – Rebel grafického designu 

Design centrum Bratislava, 1. 7.–28. 7. 2005  
Autorka výstavy: PhDr. Marta Sylvestrová 
Repríza brněnské výstavy, jež byla doprovodnou akcí Bienále Brno 2004. 
 
Grete Popper. Fotografien der 30er Jahre aus der Tschechoslowakei 
Das Verborgene Museum, Berlin, 1. 9.–30. 10. 2005  
Autor a kurátor výstavy: PhDr. Antonín Dufek, Ph.D. 
Repríza výstavy, uvedené počátkem roku v Moravské galerii v Brně.  
 

 
Kromě vlastních výstav se pracovníci MG podíleli odbornou spoluprací při přípravě 
řady výstav, pořádaných jinými galerijními institucemi. V České republice to byly:  
 
- Moc obrazů – obrazy moci. Politický plakát a propaganda, Galerie U Křižovníků, 

26. 1.–31. 3. 2005 (PhDr. Marta Sylvestrová) 
- Planoucí lesy, tanec dešťových kapek, bambusů píseň. Japonské umění ze 

sbírek zámku Libochovice, Národní památkový ústav, ÚOP Ústí nad Labem, 14. 
5. 2005–26. 6. 2005 (PhDr. Filip Suchomel) 

- A na co myslíš ty. Tomáš Císařovský, Jan Merta, Petr Nikl, Antonín Střížek 
Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna v Praze, 16. 2.–15. 5. 2005 
(Marek Pokorný)  

- Pojďte a naslouchejte stínům. Barokní inspirace ve fotografiích studentů FaVU 
v Brně a Semináře dějin umění FF MU v Brně, Masarykova univerzita v Brně, 26. 
9.–27. 11. 2005 (Mgr. Petr Tomášek) 

- Boris Jefimov: Hořký smích, Galerie Nová síň Praha, 7. 10.–30. 10. 2005 (PhDr. 
Marta Sylvestrová) 

- Český filmový plakát, Francouzský institut České Budějovice a regionální kulturní 
centrum v Lorientu, Francie, 15. 10.–30. 10. 2005 (PhDr. Marta Sylvestrová) 

- Skvosty českého výtvarného umění přelomu 19. a 20. století, Muzeum 
Prostějovska, Prostějov 25. 11. 2005–15. 1. 2006  (PhDr. Kateřina Svobodová) 

 
V zahraničí se uplatnil podíl našich odborných pracovníků při přípravě těchto výstav: 
- Český filmový plakát, SBB, ZÚ Káhira, Cairo Opera House 29. 1.–10. 2. 2005 

(PhDr. Marta Sylvestrová) 
- Český filmový plakát, SBB, Bibliotheca Alexandrina 12. 2.–27. 2. 2005 (PhDr. 

Marta Sylvestrová) 
- Český filmový plakát 20. století, Nadace Die Brücke ve Freiburgu, SRN, 2. 6.–1. 

7. 2005 (PhDr. Marta Sylvestrová) 
- Model of the World / Quadrophonia (Stano Filko, Jan Mančuška, Boris 

Ondreička), 51. bienále mezinárodního umění v Benátkách, Česko-slovenský 
pavilon (Marek Pokorný) 

- Nature’s Mirror. Contemporary Czech Art. Nagoya, Tokyo (Marek Pokorný) 
 
 
NÁVŠTĚVNOST EXPOZIC A VÝSTAV MG 
 
Počet návštěvníků expozic a výstav MG v roce 2005 110.558 
Z toho expozice  
Gesto a výraz 7.628 
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Oheň Prométheův 5.975 
Místo paměti, prostor orientace 10.002 
Pohled Medúsy 6.712 
 

Návštěvnicky nejúspěšnější výstavy:  
Vídeňská secese a moderna 1900-1925 10.201 
Václav Špála. Mezi avantgardou a živobytím 7.195 
X let tavené skleněné plastiky / Lhotský – Pelechov 7.069 
Syrové umění. Sbírka J. a E. Švankmajerových 6.655 
Milan Knížák 6.451 
Grete Popper   5.910 
 
 
MIKROGALERIE 
 
Jako novou formu zpřístupnění našich sbírek jsme připravili pro naše návštěvníky 
projekt Mikrogalerie, který je multimediálním průvodcem stálými expozicemi 
Moravské galerie v Brně. Jeho cílem je poskytnout návštěvníkům přitažlivou formou 
informace o naší galerii, jejích expozicích a nejzajímavějších sbírkových dílech. 
Textová část je bohatě doprovázena obrazovými přílohami, zájemce zde nalezne 
podrobné komentáře k uměleckým dílům, biografické medailony výtvarných umělců i 
orientační vysvětlení historických souvislostí a základních kunsthistorických pojmů. 
Speciální program pro tento účel vytvořila společnost CMS/Lord Culture Consulting, 
Cultropa s. r. o. ve spolupráci s firmou Foxcom, ideovým autorem a vedoucím 
projektu je PhDr. Ladislav Kesner, programátorem ing. Tomáš Liška. Virtuální 
návštěvu galerie v současné době nabízejí čtyři stacionární uživatelské terminály 
s dotykovými monitory, umístěné v budově Uměleckoprůmyslového muzea, do 
budoucna se ovšem počítá s obdobným technickým vybavením i v ostatních 
výstavních budovách a s využitím programu pro internet i jeho následným 
převedením na CD-ROM. Samozřejmostí bude průběžné doplňování systému a jeho 
aktualizace. V roce 2005 přípravné práce na projektu vstoupily do své závěrečné 
fáze, v níž je dotvářena anglická verze programu. Věříme, že tento nový způsob 
prezentace zaujme především mladší věkové skupiny zájemců o výtvarné umění, 
kterým by měla být práce s novými médii zvláště blízká. 
 
 
PŘEDNÁŠKY, KONCERTY, KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 
Příprava kvalitních kulturních a výchovně-vzdělávacích pořadů tvoří jednu ze 
základních priorit naší galerie. Záběr akcí určených pro veřejnost daleko přesahuje 
samotný rámec výtvarného umění a snaží se nabízet přitažlivé kulturní zážitky také 
z oblasti literatury, filmu, divadla a hudby, ať už na úrovni zájmově-relaxační, či 
výchovně-vzdělávací. Zvláštní pozornost věnuje Moravská galerie v Brně dětem a 
mládeži, trvalé místo v jejím programu mají i speciální akce věnované 
handicapovaným návštěvníkům. 
 
Akce pro dospělé 
 
Tradičním typem pořadu, kterým se snažíme doprovodit naše výstavy a stálé 
expozice, jsou odborné výklady přímo v instalacích. Několikrát ročně jsou do nabídky 
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kulturních akcí zařazovány také prohlídky depozitáře uměleckého skla, které 
umožňují návštěvníkům nahlédnout i do prostor, jež jsou veřejnosti běžně 
nepřístupné. 
Svůj okruh zájemců si již našly přednášky o výtvarném umění, s nimiž v roce 2005 
vystoupila řada odborných pracovníků Moravské galerie v Brně, ale přizváni byli také 
mnozí externí specialisté. Námětově čerpají jednak z aktuálně probíhajících výstav, 
jednak se váží k dlouhodobým vzdělávacím cyklům. Pokračoval cyklus „O umění a 
umělcích“, který byl určen těm, kdo mají zájem o systematičtější prohloubení svých 
vědomostí o dějinách výtvarného umění. Ve výstavní sezóně 2005/2006 se zaměřil 
na přiblížení mimořádných osobností výtvarného umění, a to pod názvem Ve 
vybrané společnosti – velikáni světového umění. Druhý ze vzdělávacích cyklů – 
„Zaměřeno na…“ (později pod výstižnějším názvem Skvostné solitéry) – si všímá 
pozoruhodných uměleckých děl, jež jsou k vidění ve výstavních síních Moravské 
galerie v Brně, a objasňuje jejich význam v širších souvislostech. 
Novinkou se stalo v roce 2005 rozšíření zorného pole naší pozornosti i na oblast 
architektury. Mimořádný zájem zaznamenal cyklus architektonických procházek. 
Jejich cílem bylo seznámit veřejnost s nejdůležitějšími brněnskými architektonickými 
ateliéry a jejich realizacemi, z nichž mnohé svým významem přesahují hranice 
regionu (řada z nich například získala ceny Grand Prix Obce architektů či Interiér 
roku). Na jednom vybraném příkladu byly za pomoci bezprostředního kontaktu 
s vybranou realizací představeny principy tvorby ateliéru, jeho úvahy o prostoru nebo 
práce s materiálem. Procházky se konaly za účasti samotných architektů, jejich 
tvorbu v českém kontextu a danou realizaci vždy představili veřejnosti průvodci –
Simona Juračková (Moravská galerie v Brně) a Osamu Okamura (ERA 21). Cyklus 
procházek se stal prvním krokem Moravské galerie v Brně k systematické práci 
s tématem architektury.  
Nově se v nabídce vzdělávacích pořadů objevilo i několik tématických zájezdů 
zaměřených na poznávání památek výtvarného umění. Většina z nich byla spjata 
s naplňováním projektu „Poselství barev, tvarů a myšlenek“.  
Ještě důslednější než v minulých letech byla snaha, aby výstavy soudobých autorů 
byly provázeny besedami nebo jinými akcemi, při nichž mají návštěvníci příležitost 
k osobnímu setkání s vystavujícími umělci. 
Pro milovníky filmového umění byl připraven cyklus projekcí „Ozvěny AniFestu“, 
v němž byly promítány filmy posledního ročníku Mezinárodního festivalu 
animovaných filmů AniFest v Třeboni. 
Z hlediska návštěvnosti byla největší akcí roku Brněnská muzejní noc, uspořádaná 
20. května 2005. Moravská galerie v Brně se v ní zapojila do Festivalu muzejních 
nocí, vyhlášeného Asociací muzeí a galerií ČR s podporou Ministerstva kultury ČR. 
K její přípravě se poprvé spojilo osm brněnských muzejních institucí (Technické 
muzeum v Brně, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Dům umění města 
Brna, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum romské kultury, Muzeum 
Brněnska a Mendelovo muzeum), aby vytvořily pestrý kulturní program, jímž byl 
zahájen festival Brno – město uprostřed Evropy... festival zábavy pod hrady Špilberk 
a Veveří. Pozvání k bezplatnému vstupu do výstavních síní všech tří budov 
Moravské galerie v Brně v působivé noční atmosféře využila během několika hodin 
tisícovka návštěvníků, na které čekala řada atraktivních dramatických a hudebních 
vystoupení, soutěže i občerstvení v duchu středověkých slavností.  
I v tomto roce Moravská galerie v Brně usilovala o humanitární náplň svých 
kulturních aktivit. Při příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Brněnské muzejní noci 
se připojila k akci, uspořádané společností Člověk v tísni – společností při ČT, o. p. s. 
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ve spolupráci s Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií a Českým 
komitétem Modrého štítu na obnovu Muzea námořní archeologie v Galle na Srí 
Lance, jehož budova byla zničena koncem roku 2004 vlnou tsunami. Návštěvníkům 
Brněnské kulturní noci byla nabízena pohlednice „Vstupenka pro Asii“, jejímž 
zakoupením mohli přispět do veřejné sbírky zorganizované na tento účel. 
Humanizaci areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka 
sledoval projekt Místa setkávání. Podpora tělesně handicapovaných mladých lidí byla 
rovněž cílem uvedení dramatické skici Odhalení obrazu, kterou nastudovali 
posluchači Cyrilometodějské střední školy pedagogické ve spolupráci s občanským 
sdružením Manus. Mezi účinkujícími se uplatnili i ochotníci z řad nevidomých. 
Moravská galerie v Brně poskytla své prostory také pro projekt „Na vodě“, připravený 
Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR na podporu zahraničních 
uprchlíků, kteří hledají v ČR azyl. 
 
V roce 2005 bylo pro dospělé uspořádáno 39 přednášek a 26 výkladů v expozicích, 
na výstavách a v depozitářích. Nabídku doplnilo 11 filmových projekcí, několik  
autorských besed, literárních večerů a kombinovaných pořadů a 8 koncertů vážné i 
populární hudby. K výstavám se konalo 24 vernisáží a 14 tiskových konferencí. 
 
 
Akce pro dospělé 
 
Přednášky 
 

Datum Program Počet 
návštěvníků 

5. 1. Mgr. Anna Grossová: Práce z kovu Ch. R. Ashbeeho 17 
12. 1. Jiří Uhlíř:  Mistři secese a ohýbaný nábytek v kavárnách a 

restauracích 
27 

15. 1. Mgr. Martina Straková: Le Corbusier – od užitého umění 
k designu 

43 

19. 1. Prof. Rostislav Švácha – Le Corbusier 124 
20. 1. Mgr. Pavel Jirásek: Copak není umění hra? Secesní 

umělecká hračka 
15 

24. 1. PhDr. Eliška Lysková: Tapiserie od gotiky po baroko (cyklus 
O umění a umělcích) 

45 

27. 1. Mgr. Anna Grossová: Wiener Werkstätte a vídeňské 
stříbrnictví 

16 

2. 2. Mgr. Martina Straková: Textilní tvorba vídeňské secese a 
moderny  

21 

8. 2. PhDr. Aleš Filip, Ph.D.: Vůle k syntéze ve výtvarné kultuře 
fin-de-siècle  

6 

9. 2. Mgr. Martina Straková: Nábytek vetknutý do pravých úhlů 25 
16. 2. Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová: Secesní sklo 20 
17. 2. Mgr. Anna Grossová: Secesní cín (cyklus Zaměřeno na…) 7 
23. 2. Mgr. Anna Grossová: Avantgardní Christopher Dresser. 

K počátku průmyslového designu (cyklus Zaměřeno na…) 
16 

28. 2. PhDr. Jarmila Novotná: Rozkvět a proměny italské 
renesanční majoliky (cyklus O umění a umělcích) 

21 

14. 3. Dr. Monika Dachs: Ke stylu skic F. A. Maulbertsche – nové 80 
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úvahy (v rámci projektu Culture 2000 „Poselství barev, tvarů, 
myšlenek“) 

16. 3. Mgr. Petr Tomášek: Hermann Saftleven – Západ slunce, 
1645 (cyklus Zaměřeno na …) 

5 

6. 4. PhDr. Jiří Valoch – Vizuální poezie a tvorba členů Linie 15 
6. 4. Zdeněk Lhotský: Technologie tavené plastiky 20 
11. 4. Matthew Rampley: Dějiny umění ve Velké Británii a jejich 

současný stav 
70 

20. 4. Mgr. ing. Ivo Binder: Skupina Linie a její místo v české 
meziválečné kultuře 

15 

11. 5. Mgr. ing. Zdeněk Kazlepka Ph.D.: „Invenit Romae“ 10 
17. 5. Lucie Lendelová: Odkaz Grete Popper současným ženám 

fotografkám 
5 

18. 5. Zdeněk Lhotský: Socha v tavené skleněné plastice 8 
19. 5. Jana Štěpánová: Ženy za kamerou 0 
23. 5. PhDr. Dagmar Koudelková: Nábytek renesance a baroka 10 
15. 6. Mgr. Anna Grossová: Výrobky firmy Mayerhofer & Klinkosch 

ve sbírkách Moravské galerie v Brně (cyklus Zaměřeno na…) 
15 

27. 6. Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.: Hodiny a hodinky v 18. a 
19. století (cyklus O umění a umělcích) 

14 

20. 7. Mgr. Anna Grossová: Würthové a Wallnöferové (cyklus 
Zaměřeno na…) 

8 

22. 9. Prof. Milan Knížák: Příliš mnoho umění – jak vyvinout virus 100 
5. 10. Mgr. Zora Wörgötter: Franz Anton Maulbertsch – Únos, 

kolem 1759 (cyklus Zaměřeno na…) 
14 

11. 10. Mgr. Martina Grmolenská: Vlámský mistr pozdní gotiky 
Rogier van der Weyden – „magno et famoso Flandesco“ 
(cyklus Ve vybrané společnosti – velikáni světového umění) 

19 

23. 10. Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová: Mušle (cyklus 
Skvostné solitéry) 

11 

25. 10. Mgr. Martina Grmolenská: Mistr Theodorik – dvorní malíř 
Karla IV. (cyklus Ve vybrané společnosti – velikáni světového 
umění) 

19 

14. 11. Miloš Florián: Architektura mění formu (přednáška a 
prezentace 4. čísla časopisu ERA 21 věnovaného digitální 
architektuře) 

90 

30. 11. Jindřich Štreit: Vesnice je svět české fotografie (přednáška a 
projekce filmu Mezi světlem a tmou) 

50 

7. 12. Pavel Suchánek: Italský renesanční mistr Michelangelo 
Buonarotti (cyklus Ve vybrané společnosti – velikáni 
světového umění) 

45 

11. 12. Mgr. Martina Straková, Andrea Husseiniová: Zlatem 
protkaná… (cyklus Skvostné solitéry) 

10 

12. 12. Mgr. Martina Grmolenská: Camino de Santiago – středověké 
umění na poutní cestě do Compostely (cyklus Ve vybrané 
společnosti – velikáni světového umění) 

30 

15. 12. Osamu Okamura: Japonská architektura (přednáška a křest 
nového čísla časopisu ERA 21) 

50 
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Odborné výklady ve výstavách, expozicích a depozitářích 
 

Datum Program Počet 
návštěvníků 

5. 3. Sylva Tománková – Dialog obrazu a těla (Avantgarda o 
mnoha médiích - Josef Bartuška a skupina Linie 1931–1939) 

28 

23. 3. PhDr. Antonín Dufek Ph.D. – Avantgarda o mnoha médiích – 
Josef Bartuška a skupina Linie 1931–1939 (se zaměřením 
na fotografii) 

40 

13. 4. Mgr. Jiří Pátek – Avantgarda o mnoha médiích – Josef 
Bartuška a skupina Linie 1931–1939 

25 

14. 4. Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová – prohlídka depozitáře 
skla 

2 

17. 4. Mgr. Jiří Pátek – Avantgarda o mnoha médiích – Josef 
Bartuška a skupina Linie 1931–1939 

28 

27. 4. Mgr. Zuzana Kopecká – Grete Popper 10 
5. 5. Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová – prohlídka depozitáře 

skla 
7 

22. 5. Odborná neděle k Mezinárodnímu dni muzeí 141 
1. 6. Mgr. Jiří Pátek – Grete Popper 4 
2. 6. Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová – prohlídka depozitáře 

skla 
5 

2. 6. Mgr. Anna Grossová – Užitečné a okouzlující 15 
4. 6. Mgr. Anna Grossová – Sobotní siesta na stříbře (Užitečné a 

okouzlující) 
20 

21. 7. Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová – prohlídka depozitáře 
skla 

10 

27. 8. Mgr. Anna Grossová – Sobotní siesta na stříbře (Užitečné a 
okouzlující) 

20 

25. 8. Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová – prohlídka depozitáře 
skla 

10 

31. 8. PhDr. Jiří Valoch – Milan Knížák 22 
11. 9. PhDr. Hana Karkanová – Listování nejkrásnější knihou 

(Nejkrásnější české knihy roku 2004) 
15 

18. 9. Mgr. Jiří Pátek – Peter Finnemore 15 
22. 9. Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová – prohlídka depozitáře 

skla 
1 

25. 9. Mgr. Anna Grossová – Užitečné a okouzlující 7 
2. 10. Mgr. ing. Ivo Binder – Václav Špála. Mezi avantgardou a 

živobytím 
36 

9. 10. PhDr. Jiří Valoch – Milan Knižák 15 
13. 10. Mgr. Markéta Tronnerová-Vejrostová – prohlídka depozitáře 

skla 
13 

6. 11. PhDr. Antonín Dufek Ph.D. – Jindřich Štreit 17 
13. 11. PhDr. Ludmila Horáková – Václav Špála. Mezi avantgardou 

a živobytím 
55 

4. 12. Gabriela Imreczeová – Skála v Morgalu 10 
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Filmové projekce 
 

Datum Program Počet 
návštěvníků 

6. 4. Avantgardní večírek – promítání filmů 8 
29. 4. Avantgardní večírek – promítání filmů 11 
30. 4. Avantgardní večírek – promítání filmů 6 
24. 5. Něco z Alenky 30 
25. 5. Otesánek 30 
14. 7. Via imperialis I., II.,  ČR 2001 20 
10. 8. Via imperialis III., ČR 2002 12 
24. 8. Modrý samet (Blue Velvet) USA, 1986 25 
12. 10. Animovaný film a … hudba (cyklus Ozvěny AniFestu) 60 
16. 11. Animovaný film a … reklama (cyklus Ozvěny AniFestu) 45 
14. 12. Animovaný film a … humor (cyklus Ozvěny AniFestu) 46 
 
 
Koncerty, operní vystoupení 
 

Datum Program Počet 
návštěvníků 

24. 4. Trio Uhlíř – Helešic – Jurkovič – Jazzový koncert 15 
19. 5. Brněnský akademický sbor, Komorní orchestr Czech Virtuosi 100 
24. 6. The Glass Onion – Beatles Revival 300 
13. 7. Vít Zouhar: Coronide – opera na vernisáži výstavy Aspirace 

na věčnost, soubory Musica Figuralis a Ensemble Damian 
260 

22. 9. Ze skladeb Milana Knížáka – Kvartet Apollon 30 
27. 9. Vít Zouhar: Torso – opera – Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík a 

Ensemble Damian 
110 

15. 10. Esszencia (Miszkolc) – koncert kytarového tria – ve 
spolupráci se Svazem Maďarů Brno v rámci Maďarských 
kulturních dnů 

100 

27. 11. Od zralosti k pramenům, komorní koncert z díla Vítězslava 
Nováka ke 135. výročí jeho narození – ve spolupráci se 
společností Vítězslava Nováka (derniéra výstavy Václav 
Špála. Mezi avantgardou a živobytím) 

40 

 
 
Architektonické procházky 
 
Datum Program Počet 

účastníků 
30. 4. Ivan Wahla, Simona Juračková: Bezúčelná procházka 10 
18. 10. Osamu Okamura, Simona Juračková: Areál koupaliště na 

Kraví Hoře (atelier D.R.N.H.) 
120 

22. 11. Simona Juračková, Osamu Okamura: Kavárny ateliéru RAW 
– exkurze po realizacích architektů Tomáše Rusína a Ivana 
Wahly. Kavárny Onyx, Blau, Steiner, Fischer 

100 
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Tématické zájezdy 
 

Datum Program Počet 
účastníků 

1. 4. Rakousko – po stopách Franze Antona Maulbertsche 45 
27. 4. Za krásou českého skla – prohlídka Studia tavené skleněné 

plastiky – Lhotský s.r.o., prohlídka muzea v Železném Brodě 
30 

25.–28. 
5. 

Maďarsko – po stopách Franze Antona Maulbertsche 20 

25.–29. 
10. 

K Bodamskému jezeru – po stopách Franze Antona 
Maulbertsche 

20 

 
 
Besedy, autorské večery, literární pořady, divadelní vystoupení, kombinované 
pořady, akce zaměřené na integraci zdravotně handicapovaných, společenské akce  
 
Datum Program Počet 

návštěvníků 
27. 2. Střihoruký Edward ve stylu secese – derniéra výstavy 

Vídeňská secese a moderna 1900-1925 
400 

5. 3. PhDr. Jiří Valoch: Pocta panu Hadlízovi – čtení poezie, 
projekce 

35 

15. 3. Petr Skácel (1924–1933) – Ivan Pekárek, Martin Zálešák, 
Pavel Hayek –  vzpomínkové setkání žáků 

45 

1. 4. Přijďte nám popřát aneb Moravská galerie v Brně slaví 44. 
narozeniny 

50 

9. 4. Ladislav Lakomý: Všechno krásné upotřebím – čtení textů 
skupiny Linie 

10 

17. 4. Nikdo nic nikdy nemá (míti za definitivní) – literárně 
hudební podvečer ke 100. výročí narození Jana Wericha – 
prof. Miloš Schnierer a studenti Státní konzervatoře v Brně  

70 

4. 5. PhDr. Jiřího Valoch: In modo classico, autorské čtení 20 
18. 5. PhDr. Jiřího Valoch: Cvičení ze sémiotiky, autorské čtení 25 
20. 5. Muzejní noc v Moravské galerii v Brně 8.700 
15. 7. Peter Finnemore – Zen Gardener – setkání s autorem  30 
8. 9. Setkání s Janem Mertou na jeho výstavě 95 
19. 9. Místa setkávání – projekt k humanizaci areálu Kociánka 100 
4. 10. Setkání s Milenou Dopitovou – beseda s autorkou 6 
6. 10. Módní přehlídka – ukázky z tvorby Milana Knížáka 85 
4. 11. Odhalení obrazu, dramatická skica – posluchači 

Cyrilometodějské střední školy pedagogické ve spolupráci 
s občanským sdružením Manus  

55 

4. 11. František Skála v Morgalu – beseda s autorem výstavy 200 
21. 11. Jindřich Štreit – beseda s autorem výstavy 45 
25. 11. Flourish – setkání s autory a kurátory výstavy 45 
8. 12. Tros Sketos / František Skála, Jaroslav Róna, Aleš Najbrt – 

divadelní představení 
230 

8. 12. František Skála a Martin Souček – křest knihy Františka 
Skály Cestovní deníky Praha – Venezia 1993   

60 
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Akce pro děti a mládež 
 
Nabídka pořadů pro děti a mládež se orientuje dvojím směrem – jako doplňková 
výuka a dále jako možnost zájmového využití mimoškolního času. Doplňková výuka 
je určena především základním školám a víceletým gymnáziím a zahrnuje 
doprovodné programy k výstavám a expozicím. Jejím úkolem je přitažlivou formou 

doplňovat poznatky, které žáci získávají při studiu odborných předmětů (výtvarná 
výchova, vlastivěda a dějepis, literární výchova apod.). Sobotní dopolední ateliéry 
navazují svým obsahem na právě probíhající aktuální výstavy a vedou děti k úvahám  
o umění i k samostatné tvůrčí činnosti odrážející dojmy z instalace. 
V prázdninových měsících se konaly tři týdenní výtvarné kurzy. Tentokrát nebyly 
určeny jen dětem, které přes léto zůstávají v Brně, ale zapojily se do něj i 
handicapované děti z Denního stacionáře sv. Damiána ve Znojmě. Kurzy byly 
tématicky zaměřeny na barokní umění. Návštěvy výstav a kulturních památek měly 
děti motivovat k vlastní výtvarné činnosti, na programu byly také hry a výlety do 
přírody. Výsledky tvůrčí práce dětí představila výstava Čas iluzí a zázraků, 
uspořádaná v klášteře Louka u Znojma. 
 
Akce pro děti a mládež 
 
Odborné výklady ve výstavách a expozicích 
 
Program Počet 

pořadů  
Počet 

návštěvníků 
Gesto a výraz 3 54 
Prométheův oheň 9 188 
Václav Špála. Mezi avantgardou a živobytím 6 120 
Vídeňská secese a moderna 1900–1925 12 240 
Místo paměti, prostor orientace 10 325 
X let tavené skleněné plastiky Lhotský – Pelechov 4 122 
Skála v Morgalu 2 39 
Pohled Medúsy 19 310 
Avantgarda o mnoha médiích. Josef Bartuška a skupina 
Linie 1931–1939 

13 300 

Flourish / Současné umění z Walesu  16 286 
 
 
Doplňková výuka 
 
Program Počet 

pořadů 
Počet 

návštěvníků 
Body, čtverce, kruhy 8 160 
Jan Švankmajer uvádí:  20 434 
Deset malých černoušků  6 99 
Celý svět mám rád (Václav Špála) 11 220 
Radost z barev (Václav Špála) 8 156 
Tváře 1 17 
Hledání ornamentu 5 95 
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Secese a příroda 31 575 
Život v době hradů, klášterů a katedrál 39 699 
Kouzla se sklem 6 100 
Trpaslíci Milana Knížáka 33 435 
V hloubi lesa 13 201 
Historie kultury odívání 1 16 
Stromy jsou nejkrásnější sochy 15 353 
Příběh skla 12 249 
Podle starých pověstí 10 202 
Morava v době baroka 5 84 
Oblečení, které udělá dojem 8 172 
Příběh člověka, tvář krajiny  1 20 
Stínohrátky 7 138 
Dialog obrazu a těla 4 78 
Sny Štěpána Malovce 10 254 
Proměny přírody na plátnech malířů 1 17 
Uprostřed přepychu 6 135 
Rodinné stříbro 5 92 
Copak dělá andělíček? 8 201 
Tvář barokní doby 3 40 
V přírodě 6 106 
Příběhy v obrazech 1 20 
Co je gotika? 8 188 
Se vším všudy 16 354 
 
 
Dětský ateliér 
 

Datum Program Počet 
návštěvníků 

8. 1. Secesni si něco I. Secesní židlička u secesního stolečku 
– Mgr. Alice Stuchlíková 

15 

22. 1. Secesni si něco II. Secesní hrneček a secesní vázička – 
Mgr. Alice Stuchlíková 

14 

5. 2. Secesni si něco III. Secesní šátek – Mgr. Alice 
Stuchlíková 

34 

19. 2. K užitku a potěšení – Mgr. Hedvika Chmelíčková (pro 
Sdružení pěstounských rodin) 

15 

5. 3.  „Kouzelný pavouk přede krajinu z hedvábí“ (J. Bartuška, 
Stínohra 1, 1930) – Gabriela Imreczeová 

5 

24. 3. Příběh Velikonoc – Markéta Skotáková 14 
25. 3. Příběh skla – Mgr. Alice Stuchlíková 6 
9. 4. Inspirace z Pelechova – Mgr. Alice Stuchlíková 17 
16. 4. Deset malých černoušků – Petra Hlaváčková 6 
7. 5. Sny Štěpána Malovce – Lea Biberlová, Veronika 

Kovářová 
9 

28. 5. Venku pod širým nebem – Gabriela Imreczeová   9 
11. 6. Stříbrné království  – Mgr. Alice Stuchlíková 8 
27. 7. Raníček: Říkadla a kecadla – Gabriela Imreczeová   4 
17. 8. O Sasance – Gabriela Imreczeová   20 
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10. 9. E. T. a jeho kamarádi – Mgr. Alice Stuchlíková 9 
24. 9. Raníček: Říkadla a kecadla – Gabriela Imreczeová   9 
8. 10. Fantaskní odysea – Mgr. Alice Stuchlíková 12 
22. 10. Vějíř krásné paní – Mgr. Hedvika Chmelíčková 4 
17. 12. From Wales – Dana Trávničková 17 
23. 12. Vánoční sen 98 
 
 
Letní výtvarné kurzy  
 
Datum Program Počet 

účastníků 
18.–22. 7. Čas iluzí a zázraků – Mgr. Eva Strouhalová, Bc. 

Markéta Skotáková 
17 

17.–19. 8. Svět jako jeviště – Mgr. Eva Strouhalová, Bc. 
Markéta Skotáková 

8 

22.–26. 8. Tajemství a neskutečno – Mgr. Eva Strouhalová, Bc. 
Markéta Skotáková 

27 

 

 

Pořady pro děti a mládež v roce 2005 navštívilo 8.469 návštěvníků, akcí pro dospělé 
se zúčastnilo 13.910 návštěvníků, celkově tedy uvedené kulturně vzdělávací akce 
pro veřejnost zaznamenaly zájem 22.379 návštěvníků. 
 

 
SLUŽBY VEŘEJNOSTI 
 
Kromě výstavní a kulturně-vzdělávací činnosti se snažíme poskytovat našim 
návštěvníkům kvalitní servis v oblasti odborných informací spolu s nabídkou 
příjemného prostředí v prostorách galerie. 
 
Knihovna Moravské galerie v Brně 
Veřejně přístupná knihovna se nachází ve 3. poschodí Pražákova paláce. Je 
otevřena po celý pracovní týden (pondělí, středa, čtvrtek 10.00–17.30 hod., úterý, 
pátek 10.00–15.30 hod.) a nabízí široký výběr odborné literatury se zaměřením na 
české a světové výtvarné umění včetně početně zastoupených katalogů výstav, a to 
jak z produkce Moravské galerie v Brně, tak i jiných domácích a zahraničních 
galerijních institucí.  
Knižní fond zahrnoval k 31. 12. 2005 celkem 125.145 knižních jednotek, přírůstky za 
rok 2005 činily 940 svazků, z toho nákupem bylo získáno 417 titulů, darem 267 a 
výměnou 256.  
V knihovně bylo v tomto roce zaregistrováno 541 čtenářů, počet čtenářských návštěv 
dosáhl 7.838, přitom se uskutečnilo 39.071 prezenčních i absenčních zápůjček, 
z toho 112 požadavků bylo vyřízeno v rámci meziknihovní výpůjční služby. Naše 
pracovnice poskytly návštěvníkům celkem 6.244 odborných bibliografických a 
faktografických porad, zhotovily pro čtenáře 10.200 xerokopií a 259 skenů.  
Probíhající jmenná katalogizace knih obsáhla 1.707 titulů (zaneseno do programu T-
series), ať už se jednalo o knižní přírůstky a přípisy periodik, nebo o rekatalogizaci 
živého knižního fondu. Předmětná katalogizace zahrnula 516 hesel, v rámci 



 43 

analytického popisu článků bylo zpracováno 407 našich i zahraničních periodik a 
sborníků a vyhotoveno 758 analytických záznamů článků.  
Jedním z nejdůležitějších úkolů knihovny je budování její komplexní informační 
soustavy. Osvědčilo se zpřístupnění nejnovější odborné literatury v elektronické 
podobě na galerijních internetových stránkách. Záznamy knihovny MG jsou 
pravidelně odesílány do Souborného katalogu ČR Caslin, ať už se jedná o nové 
katalogizační záznamy, nebo o záznamy z rekatalogizace či o údaje za období, která 
dosud digitálně zpracována nebyla (v roce 2005 tak bylo retrospektivně zpracováno 
období let 1996–2000).  
Na základě grantového programu Veřejné informační služby knihoven 6 (VISK 6) 
Memoriae Mundi Series Bohemica, kterou poskytuje Odbor umění a knihoven MK 
ČR, se realizovala digitalizace pozdně gotického iluminovaného rukopisu knih 
hodinek ze sbírky starých tisků. 
 
 
Agenda povolování vývozů uměleckých předmětů do zahraničí 
 
Agendu povolování vývozů uměleckých předmětů do zahraničí podle zákona 71/94 
Sb. ve znění pozdějších předpisů zajišťovali v roce 2005 pověření odborní pracovníci 
– PhDr. Kateřina Svobodová a PhDr. Miroslav Ambroz. Bylo vydáno celkem 20 
osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty. 
 
 
Fotografický ateliér 
 
Potřebám Moravské galerie v Brně, ale také zájemcům z řad veřejnosti poskytuje své 
služby fotografický ateliér, v němž působili v roce 2005 Michaela Dvořáková a 
Gabriel Dvořák. V průběhu roku bylo v tomto ateliéru pořízeno 10.132 fotografických 
záběrů, 1.704 velkoformátových reprodukcí uměleckých předmětů, 25 provedení 
kompletní dokumentace výstav a 25 provedení reportážní dokumentace akcí 
Moravské galerie v Brně, dále pak bylo zhotoveno 2.684 fotografií a 5.639 digitálních 
snímků. Pro potřeby mikrogalerie, webových stránek, pro badatele i pro publikační 
činnost galerie se náš ateliér věnoval i skenování tištěných materiálů (4.652 skenů). 
V roce 2005 bylo uzavřeno celkem 83 smluv o poskytnutí fotomateriálu nebo o 
povolení k reprodukci (týkalo se snímků 647 sbírkových předmětů). 
 
 
Kavárny a prodejny Moravské galerie v Brně 
 
K pohodě návštěvníků se snaží přispět i galerijní kavárny a prodejny, a to Café 
Respirium a prodejna v Uměleckoprůmyslovém muzeu, dále pak Galerijní prodejna u 
Theophila Hansena, umístěná ve vstupních prostorách Pražákova paláce a konečně 
Jazzová kavárna Podobrazy v budově Místodržitelského paláce. Galerijní prodejny 
nabízejí zájemcům o výtvarné umění výběr publikací o umění, historii, filozofii, 
kompaktní disky z oblasti vážné hudby, videokazety, plakáty, reprodukce, pohlednice 
i drobné umělecké předměty z tvorby současných výtvarných umělců. V budově 
Uměleckoprůmyslového muzea mají návštěvníci navíc možnost využít připojení na 
internet a podobně jako v Místodržitelském paláci se zde nabízí i místo k odpočinku a 
malému občerstvení. Moravská galerie v Brně využívá prostředí svých kaváren i při 
tiskových konferencích a kulturních akcích. Jazzová kavárna Podobrazy navíc usiluje 
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také o vlastní nabídku komorních uměleckých aktivit. V roce 2005 byla spolu 
s Moravskou galerií v Brně spolupořadatelem již 5. ročníku hudebního festivalu Jaro 
na nádvoří, věnovanému jazzu a etnické hudbě.  
 
Společnost přátel Moravské galerie v Brně  

 
K hlubšímu zapojení zájemců o výtvarné umění do aktivit Moravské galerie v Brně 
byla v roce 1998 založena společnost přátel. Její činnost je zaměřena na pořádání 
tvůrčích i teoretických sympozií o výtvarném umění, studijních zájezdů, výstav a 
jiných akcí. Členům jsou pravidelně zasílány informační materiály o dění v galerii, 
pozvánky na aktuální výstavy, přednášky a kulturní akce. Mají nárok na volný vstup 
do všech výstavních prostor Moravské galerie v Brně, zvýhodněné vstupné na 
vzdělávací pořady i slevy na nákup katalogů a publikací.  
Společnost vypisuje soutěž o Cenu Michala Ranného, která je určena k podpoře 
tvůrčího snažení umělců a zároveň je připomínkou významné osobnosti českého 
výtvarného umění 60. a 70. let 20. století – Michala Ranného. Cena je udělována 
jednou za dva roky, a to formou čestného diplomu spolu s finanční částkou, která 
odpovídá výši dvouletého úroku ze základního vkladu vázaného pro tyto účely. 
Držiteli ceny se dosud stali Dalibor Chatrný, Miroslav Šnajdr st. a Stanislav Kolíbal.  
 
Moravská galerie v Brně jako poskytovatel veřejných standardizovaných 
služeb 
 
Ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 483/2004 Sb., se muzea zřizovaná 
Ministerstvem kultury České republiky stala poskytovali standardizovaných veřejných 
služeb. Na základě této zákonné normy zajišťuje Moravská galerie v Brně veřejnosti 
poskytování těchto standardů: 

- standard časové dostupnosti 
- standard ekonomické dostupnosti 
- standard fyzické dostupnosti. 

Otevírací doba MG je od středy do neděle vždy od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek jsou 
výstavy přístupny až do 19 hodin. Návštěvní doba expozic a výstav, kterými 
Moravská galerie v Brně zpřístupňuje své sbírky, popřípadě umělecké předměty 
z výpůjček,  stejně jako pořádání programových akcí, čerpajících z vlastních 
sbírkových předmětů nebo uměleckých předmětů vypůjčených, se veřejně oznamuje 
vývěskami na výstavních budovách, zprávou na internetových stránkách a tištěnými 
programy, v případě změny otevírací doby také prostřednictvím denního tisku. 
Průběžný a živý kontakt s veřejností je udržován propracovaným systémem 
propagace našich akcí. Informace o chystaných výstavních akcích a kulturně-
vzdělávacích pořadech nabízíme médiím ve standardní osvědčené formě, a to 
jednak prostřednictvím tiskových konferencí, jednak tiskovými zprávami, rozesílanými 
elektronickou poštou. Systematický kontakt udržujeme s řadou časopiseckých a 
novinových redakcí, s rozhlasovými i televizními stanicemi. Podle potřeby využívá 
Moravská galerie v Brně k šíření informací o svých aktivitách také tištěných plakátů a 
pozvánek. 
Tiskovými zprávami a informacemi na internetových stránkách je veřejnost dále 
informována o vědeckých, odborných či populárních publikacích vydaných 
Moravskou galerií v Brně včetně katalogů a průvodců po expozicích a výstavách. 
Bilance činnosti je veřejnosti předávána cestou výroční zprávy, která je publikována 
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na internetových stránkách Moravské galerie v Brně, a to vždy v termínu do 30. 6. 
následujícího kalendářního roku. Ve zkrácené podobě pak bývá zpráva o činnosti 
zařazována do nejbližšího čísla Bulletinu Moravské galerie v Brně. Zájemci se mohou 
na Moravskou galerii v Brně obracet se svými žádostmi o odborné konzultace, 
expertízy a stanoviska nebo pojednání v oboru působnosti galerie (tuto činnost 
vykonává Moravská galerie v Brně za úplatu).  
 
Pro zabezpečení standardu ekonomické dostupnosti má Moravská galerie v Brně 
propracovaný systém zvýhodněného vstupného. Bezplatnou návštěvu umožňuje 
dětem do 6 let, pedagogickému doprovodu školních výprav, po předložení platného 
průkazu pak také pracovníkům tisku a veřejnoprávních médií, studentům všech 
středních a vysokých škol s výtvarným zaměřením, držitelům průkazu ZTP-P včetně 
jejich doprovodu a členům odborných a zájmových sdružení či některých 
partnerských institucí a organizací. Vybraným skupinám návštěvníků pak nabízí 
možnost slev – poloviční vstupné platí pro občany ČR starší 60 let, žáky základních 
škol, učně, studenty středních a vysokých škol a ostatních školských zařízení, 
držitelům průkazu Karta mládeže ČR, ISIC, ITIC, IYTC, KPVU a některých smluvních 
partnerských institucí. 
Každý první pátek v měsíci je do všech stálých expozic volný vstup. Příležitostně pak 
vyhlašuje galerie v průběhu roku volné vstupy i do jednotlivých výstav, a to jako 
dárek návštěvníkům pro sváteční dny nebo coby připomínku zajímavých kulturních 
výročí.  
 
Velkou pozornost věnuje Moravská galerie v Brně zdravotně handicapovaným 
občanům. Kromě toho, že pravidelně zařazuje do své programové nabídky pořady 
věnované speciálně jim a problémům, spojeným s jejich začleněním do společnosti 
lidí, kteří tyto problémy neznají, usiluje v maximální míře o dosažení plné fyzické 
přístupnosti svých budov i pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Budovy Pražákova paláce a Uměleckoprůmyslového muzea pro ně mají 
vyčleněn bezbariérový služební vchod, umožňující použití výtahu do ostatních 
poschodí budov. Historické prostory Místodržitelského paláce bohužel prozatím 
v plné míře tuto možnost neposkytují – bez problémů je osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace přístupno pouze přízemí budovy. Moravská galerie 
v Brně ovšem nabízí handicapovaným návštěvníkům možnost poskytnutí osobního 
doprovodu, který by jim pohyb a orientaci po budově usnadnil. Tato služba je 
poskytována na základě předchozí domluvy. Dořešení bezbariérového přístupu do 
všech prostor určených veřejnosti Místodržitelském paláci je v plánu v souvislosti 
s předpokládanými stavebními úpravami této budovy. 
 
 
VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST 
 
Civilizace a umění na Moravě doby barokní  
(grant GA ČR, registrační číslo: 408/03/0656) 
Projekt je vypracováván ve spolupráci se Seminářem dějin umění Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity. 
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. 
Spoluřešitel: Mgr. Zora Wörgötter 
Doba trvání projektu: 2003–2005 
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Výzkumem barokního umění na Moravě se naše instituce zabývá intenzivně již po 
několik let. Na přelomu let 2002–2003 se uskutečnila v Rennes reprezentativní 
výstava La Moravie à l’âge baroque. Dans le miroir des ombres. Doprovázel ji 
obsáhlý vědecký katalog. Také pro Moravskou galerii v Brně se připravuje uvedení 
široce koncipované výstavy věnované této problematice. Odborný katalog k této 
výstavě má být výstupem výzkumného úkolu Civilizace a umění na Moravě doby 
barokní. 

 
Ikonografie perspektivy – perspektiva a reprezentace  

(grant MK ČR pro vědu a výzkum, identifikační kód projektu: DA04P01OUK004) 
Řešitel: Mgr. Petr Ingerle 
Doba trvání projektu: 2004–1. 2006 
Projekt je zaměřen na problematiku perspektivy a jejího uchopení ve výtvarném 
umění zejména na přelomu 17. a 18. století a s následným přesahem až do 
současnosti. Dílčí výsledky studia byly publikovány na stránkách Bulletinu Moravské 
galerie v Brně i prostřednictvím příspěvků přednesených na tématických sympoziích. 
Finálním výstupem bude připravovaná výstava, provázená katalogem. 
 
Poselství barev, tvarů a myšlenek… 

„Nechť Maulbertschova skvělá díla ochrání Vaši zemi“ (Jakob Smutzer, 1796).  
Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji – příspěvek k péči o kulturní krajinu a evropskou 
integritu (grant Evropské komise z programu Culture 2000, projekt finančně podpořilo 
rovněž Ministerstvo kultury ČR) 
Hlavní řešitel: MG, odborný garant: Mgr. Zora Wörgötter / Mgr. Petr Tomášek 
Spoluřešitelé: Národní galerie v Budapešti, odborný garant: Dr. Anna Jávor 

Spolkový památkový ústav ve Vídni, odborný garant: Doz. Dr. 
Manfred Koller 

Doba trvání projektu: 1. 11. 2004–31. 10. 2005 
Náplní projektu se stala záchrana a obnova unikátního kostela Bičovaného Spasitele 
v Dyji u Znojma. Tento jedinečný doklad výjimečné tvůrčí invence F. A. Maulbertsche 
a umělců jeho okruhu byl pro svůj havarijní stav již několik desetiletí nepřístupný. Do 
mezinárodního projektu se zapojili odborníci z řad pracovníků muzejních institucí, 
památkové péče i vědeckých pracovišť. Program jeho obnovy zahrnoval podrobný 
stavebně-technický průzkum památky a provedení první etapy restaurátorských 
prací, věnovaných obnově freskové výzdoby kostela i řady obrazových děl, spjatých 
s kostelem a pocházejících od F. A. Maulbertsche a jeho současníků. Projekt se stal 
příležitostí k mnoha setkáním, diskusím a výměnám zkušeností. Vyvrcholením bylo 
slavnostní otevření kostela pro veřejnost v neděli 21. srpna 2005, kdy byla poprvé od 
roku 1941 v chrámu sloužena poutní mše svatá. Návštěvníci měli možnost seznámit 
se s historií stavební památky, jejími uměleckými poklady i náročným programem její 
obnovy. Doprovodné výstavy se konaly přímo v interiéru kostela, dále pak v areálu 
kláštera v Louce u Znojma a v prostorách Moravské galerie v Brně i Masarykovy 
univerzity. Problematika barokního malířství byla nosným tématem řady přednášek a 
doprovodných kulturně-vzdělávacích pořadů pro dospělé i pro děti. Výsledky 
vědeckého výzkumu představila mezinárodní konference Barokní nástěnná malba ve 
střední Evropě, která se konala v Brně a Praze ve dnech 27. září – 1. října 2005. 
Odborná veřejnost měla možnost sledovat průběh projektu i na vědeckých 
sympoziích, pořádaných partnerskými institucemi v zahraničí jako byla mezinárodní 
vědecká konference Barokové umenie, Generácie – Interpretácie – Konfrontácie 
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(20.–22. 4. 2005, Bratislava) nebo mezinárodní pracovní setkání Discover Baroque 
Art (13.–18. 11. 2005, Budapest, Magyar Nemzéti Galéria).  
Restaurátorské práce v kostele v Dyji budou pokračovat dále v roce 2006. 
Doprovodným výstupem projektu je vícejazyčná monografie zařazující památku do 
širších evropských souvislostí.  
 
Vznik a formování sbírek Moravské galerie v Brně 

(grant VaV, identifikační kód MKO0009487102) 
Institucionální výzkumný záměr Moravské galerie v Brně 
Doba trvání projektu: 2005–2011 
Projekt se zaměřuje na průzkum provenience uměleckých předmětů, jež jsou dnes 
součástí sbírkového fondu Moravské galerie v Brně. Snaží se obsáhnout dosud zcela 
nedostatečně zpracované otázky soukromého sběratelství a jeho podílu na 
formování sbírek a výtvarné kultury v Brně a okolí, věnuje se historii sbírek i kritériím, 
podle nichž bylo v minulosti přistupováno k akvizicím. Chce rovněž upozornit na 
výrazné osobnosti, které se na správě utváření sbírek dnešní Moravské galerie 
v Brně podílely. Výzkum by měl vést ke zhodnocení postavení galerijní instituce ve 
společnosti – ať už v minulosti, či v současné době – a přispět i k ujasnění 
metodologie správy a prezentace sbírek. Výzkumný záměr souvisí úzce s ediční 
činností Moravské galerie v Brně, jejíž prioritou je vydání doposud chybějících 
katalogů sbírek. Veřejnost má být s výsledky výzkumu seznamována sérií výstav, 
které budou příspěvkem k šedesátiletému výročí trvání Moravské galerie v Brně 
v roce 2011. V prvním roce řešení bylo v rámci programů institucionálního grantu 
rozpracováno devět dílčích podúkolů: 
- Benátské obrazy 16.–18. století na Moravě a ve Slezsku. Benátské obrazy 16.–

18. století jako podstatná součást historie i budoucnosti utváření sbírky starého 
umění Moravské galerie v Brně – řešitel: Mgr. ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D. 

- Historická a moderní knižní vazba ve sbírkách Moravské galerie v Brně – 
řešitelky: PhDr. Judita Matějová a PhDr. Hana Karkanová 

- Moravské sklářství druhé poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století – řešitelka: 
Mgr. Markéta Tronnerová 

- Sběratelství orientálního umění v brněnském regionu – řešitel: PhDr. Filip 
Suchomel 

- Vznik a historie sbírky moderního umění, významné osobnosti sbírky kresby a 
grafiky 20. století – řešitel: Mgr. Petr Ingerle 

- Fond umění 19. století Moravské galerie v Brně a jeho formování prostřednictvím 
soukromých sbírek. Bedřich Silva Tarouca, sběratel a mecenáš – řešitelka: PhDr. 
Kateřina Svobodová 

- Kolekce a významní mecenáši sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Brně: 
Sbírka uměleckého řemesla malíře a architekta Bedřicha Wachsmanna (1820–
1897) v kontextu českého sběratelství druhé poloviny 19. století a Jan II. 
z Liechtenštejna, sběratel a mecenáš – řešitelky: Mgr. Anna Grossová, Mgr. 
Martina Straková 

- Průzkum technik a materiálů malby, plastiky a užitého umění – řešitel: ak. mal. 
Igor Fogaš 

- Vznik a formování fotografické sbírky Moravské galerie v Brně se zřetelem 
k nepublikovaným akvizicím a proměnám hodnocení fotografie – řešitelé: Mgr. Jiří 
Pátek, PhDr. Antonín Dufek, Ph.D., Pavlína Vogelová 

- Dvacet Bienále Brno 1964–2002 – řešitelky: PhDr. Marta Sylvestrová, Mgr. 
Marika Kupková 
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Rozpracované projekty jsou ve stadiu heuristické práce, získávání komparačního 
materiálu a umělecko-historické analýzy. Zároveň byly vytipovány sbírkové předměty, 
které jsou nejvíce ohroženy, a přistoupilo se k jejich restaurování. V prvním roce 
řešení byly publikovány dva kratší články, které se dotýkají zvolených témat a 
publikují dílčí výsledky badatelské práce. 
 
 
Sympozia, semináře, konference  
 
Barokní nástěnná malba ve střední Evropě 
Mezinárodní vědecká konference 
Brno – Praha, 27. 9.–1. 10. 2005 
Konference byla součástí projektu „Poselství barev, tvarů a myšlenek“, podpořeného 
grantem Evropské komise Culture 2000, a konala se v pořadatelské spolupráci 
Moravské galerie v Brně s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR v Praze a 
Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Její první část proběhla 
v prostorách Moravské galerie v Brně, druhá pak v Akademii věd ČR a obě byly 
doplněny řadou tématických exkurzí. Své příspěvky na konferenci v Brně přednesli: 
Mgr. Marcela Vondráčková (ČR), Vladan Antonovič, Ph.D., Dr. Andreas Gamerith, 
Ao. Prof. Dr. Monika Dachs a dipl. rest. Jörg Riedel (Rakousko), Mgr. et Mgr. Art. 
Barbara Balážová, Ph.D. (Slovensko), Barbara Murovec, Ph.D. (Slovinsko), 
Katharina Herrmann, M. A. (Spolková republika Německo), Prof. Thomas DaCosta 
Kaufmann (USA).  
Počet účastníků brněnské části: 80 
 
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ  

 
Periodikem s již dlouholetou tradicí je v Moravské galerii v Brně její Bulletin. Snaží se 
přinášet příspěvky čerpající nejen z oblasti výstavní či sbírkotvorné činnosti, ale klade 
si za cíl i řešení mnohem širších a obecnějších problémů uměnovědných či 
muzeologických.  
Členy redakční rady v roce 2005 byli: 
 
Ladislav Daněk, Muzeum umění v Olomouci 
Ing. Marie Kočařová, MG  
PhDr. Alena Krkošková, MG  
Prof. PhDr. Jiří Kroupa, FF MU  
Doc. PhDr. Alena Křížová, PhD., FF MU  
PhDr. Marcela Macharáčková, Muzeum města Brna 
PhDr. Miroslava Pluháčková, MG  
PhDr. Alena Pomajzlová, FF MU  
Marek Pokorný, MG  
PhDr. Filip Suchomel, MG  
PhDr. Kateřina Tlachová, MG  
Jiří Valoch, Brno 
 
Bulletin Moravské galerie v Brně č. 60  

(ISBN 80-7027-133-7) 
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60. číslo bulletinu, nesoucí letopočet 2004, vyšlo z technických důvodů až počátkem 
roku 2005, představilo se ovšem v praktičtějším zmenšeném formátu a pozměněné 
grafické úpravě. A protože šlo o číslo jubilejní, bylo věnováno právě historii, významu 
a proměnám této galerijní tiskoviny, která se z jednoduchých informačních listů 
z roku 1963 postupem času vypracovala v reprezentativní ročenku. 
Odborná redakce: PhDr. Alena Krkošková, 396 s. 
 
Bulletin Moravské galerie v Brně č. 61 
(ISBN 80-7027-143-4) 
61. ročník bulletinu, dedikovaný dlouholeté pracovnici Moravské galerie v Brně PhDr. 
Vlastě Kratinové CSc., která se už bohužel jeho vydání nedočkala, zaměřil svoji 
pozornost na dlouholetý vývoj obrazárny od samotných počátků, kdy působila v rámci 
Zemského muzea, až po současnost. Průvodci po historii této významné součásti 
dnešní Moravské galerie v Brně byli mimo jiné i bývalí ředitelé PhDr. Jiří Hlušička a 
PhDr. Jaroslav Kačer. Nechyběly samozřejmě úvahy nad směřováním současného 
výtvarného umění ani příspěvky připomínající výstavy, jež Moravská galerie v Brně 
uvedla v uplynulém období. V plném znění pak bulletin přinesl přetisky některých 
přednášek, jež zazněly během mezinárodní konference Barokní nástěnná malba ve 
střední Evropě, která se konala v Brně a Praze ve dnech 27. září – 1. října 2005. 
Odborná redakce: PhDr. Alena Krkošková, 359 s. 
 

 
Další okruh publikační činnosti představují katalogy jednotlivých výstav. Prakticky 
každá z nich je opatřena vlastní doprovodnou tiskovinou, jejíž podoba odpovídá 
rozsahu a závažnosti toho kterého výstavního projektu – od nejjednodušších 
informačních katalogových listů až po obšírné katalogy splňující kritéria vědecké 
studie. Důraz je přitom kladen jak na textovou stránku, tak na kvalitní grafické 
provedení i bohatou fotografickou přílohu. Jako novou edici založila Moravská galerie 
v Brně v roce 2005 řadu Ambit, která bude v jednotné úpravě doprovázet výstavy 
grafického designu v Ambitu Místodržitelského paláce. 
 
Katalogy výstav a publikace vydané Moravskou galerií v Brně v roce 2005  
 
Vídeňská secese a moderna 1900-1925. Užité umění a fotografie v českých 
zemích  

(ISBN 80-7027-131-0, německá verze – CD – ISBN 80-7027-132-9) 
První souborné zpracování tohoto tématu, které znovu objevila úspěšná výstava. 
Mimořádně zdařilá publikace získala 1. cenu v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 
2005, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR spolu s Památníkem národního 
písemnictví, a to v kategorii Knihy o výtvarném umění a obrazové publikace. 
Texty: Miroslav Ambroz, Antonín Dufek, Aleš Filip, Rainald Franz, Anna Grossová, 
Pavel Jirásek, Astrid Lechner, Andrea Pauchová-Březinová, Martina Straková, Marta 
Sylvestrová, Petr Štembera, Petra Trnková, Jiří Uhlíř, Eva Uchalová, Markéta 
Tronnerová-Vejrostová, Jindřich Vybíral, 381 s. 
 
Grete Popper. Fotografie mezi dvěma světovými válkami / Photographs from 
the inter-war period 
(ISBN 80-7027-134-5) 
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Katalog stejnojmenné výstavy, texty v češtině, němčině a angličtině. Knize byl 
časopisem Magazín fotografie udělen čestný titul „Fotografická publikace roku“ ve 12. 
ročníku této soutěže.  
Texty: Antonín Dufek, Zuzana Kopecká, Petra Trnková, 113 s.  
 
 
Užitečné a okouzlující. Stříbro ve Vídni a habsburské monarchii v letech 1780–
1920 
(ISBN 80-7027-135-3) 
Katalog výstavy vídeňského stříbra v česko-anglické verzi. 
Texty: Anna Grossová, 232 s. 
 
Franz Fiedler – Fotografie / Photographs / Fotografien 

(ISBN 80-7027-136-1) 
Katalog výstavy Franze Fiedlera vyšel v češtině, angličtině a němčině. Publikace 
úspěšně reprezentovala naši galerii v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2005, 
kde postoupila do užšího výběru v kategorii katalogů, a časopis Magazín fotografie jí 
udělil čestný titul „Fotografická publikace roku“ ve 12. ročníku této soutěže. 
Texty: Antonín Dufek, 169 s. 
 
Jan Merta. Obrazy 1985-2005 
(ISBN 80-7027-138-8) 
Monografie věnovaná osobnosti současného výtvarného umění. 
Texty: Marek Pokorný, Karel Císař, 136 s. 
 
Flourish. Současné umění z Walesu / Art from Wales 

(ISBN 80-7027-141-8) 
Katalog výstavy soudobých umělců z Walesu, texty v češtině a angličtině. 
Texty: Gordon Dalton, Tim Davies, Eve Dent, David Edwards, Meriel Herbert, 
Richard Higlett, Angharad Pearce Jones, Marek Pokorný, Sara Rees, Debra Savage, 
Anthony Shapland, Bedwyr Williams, Craig Wood, 64 s. 
 
Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji  
(ISBN 80-7027-137-X, německá verze 80-7027-139-6) 
Publikace, připravená ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, představila 
výsledky výzkumu vzácné umělecké památky, k jejíž záchraně přispěl projekt 
Moravské galerie v Brně.  
Texty: Petr Arijčuk, Monika Dachs, František J. Holeček, Thomas DaCosta 
Kaufmann, Manfred Koller, Jiří Kroupa, Michaela Loudová, Radka Miltová, Jana 
Oppeltová, Jörg Riedel, Lubomír Slavíček, Miloš Stehlík, Zora Wörgötter, 167 s. 
 

Michal Cihlář. Se vším všudy / All Inclusive 

(ISBN – 80-7027-140-X) 
První svazek nové edice Ambit, v češtině a angličtině. 
Texty: Marta Sylvestrová, 22 s.  
 
Katalogy výstav, pořádaných v atriu Pražákova paláce (tato ediční řada byla pod 
názvem Atrium 2005 přihlášena do soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2005, kde 
získala 1. cenu v kategorii katalogů):  
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Dobré zprávy. Slabikář 

text Petr Ingerle, nestr.  
Michal Kalhous – Nemaluju  

text Yvona Ferencová, nestr.  
Barbora Klímová – SLIders 

text Petr Ingerle, nestr.  
Denisa Lehocká 

text Yvona Ferencová, nestr.  
Jan Šerých – Abbey Road 2:45 

text Petr Ingerle, nestr.  
 
Doprovodné a informační tiskoviny: 
Program výstav, doprovodných akcí a kulturních pořadů Moravské galerie v Brně na 
dva měsíce: 6 vydání, z toho jedno v anglické mutaci 
Katalogový list k výstavě: Jiří Valoch. Dvě instalace a několik projektů 
Tiskoviny pro dětský ateliér: Gotika (ISBN 80-7027-142-6), Baroko (ISBN 80-7027-
144-2) 
 
 
PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ MORAVSKÉ 
GALERIE V BRNĚ  
(knihy, studie, texty katalogů výstav, články v odborném tisku) 
 
PhDr. Miroslav AMBROZ 
Interiér jako Gesamtkunstwerk. In: Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité 
umění a fotografie v českých zemích, katalog výstavy MG, 2005, s. 296–319 
Vídeňská secese a moderna. In: Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité 
umění a fotografie v českých zemích, katalog výstavy MG, 2005, s. 12–23 
Vídeňská secese a moderna v Moravské galerii v Brně, Bulletin Moravské galerie 
v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, s. 298–299 
 
Mgr. ing. Ivo BINDER 
Bridget Riley: Grafické dílo 1962–2002, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, 
Brno 2005, s. 305–306 
 
PhDr. Antonín DUFEK, PhD. 
Fotografie mezi internacionálním stylem a regionálními inspiracemi. In: Vídeňská 
secese a moderna 1900–1925. Užité umění a fotografie v českých zemích, katalog 
výstavy, MG 2005, s. 238–245 
Franz Fiedler. Fotografie / Photographs / Fotografien, katalog výstavy MG, Brno 2005 
Nejistý svět jistot. In: Grete Popper. Fotografie mezi dvěma světovými válkami / 
Photographs from the inter-war period, katalog výstavy MG, Brno 2005, s. 7–10  
Vladimír Jindřich BUFKA, František Drtikol, Karel Novák, Josef Anton Trčka. In: 
Francis Ribemont, Patrick Daum (ed.), La photographie pictorialiste en Europe 1888–
1918, Katalog Musée des Beaux-Arts de Rennes 2005, s. 315, 318  
 
Mgr. Yvona FERENCOVÁ 
Denisa Lehocká, katalog výstavy v Atriu MG, 2005, nestr.  
Hruška orální řitní poševní, Ateliér 2005, č. 19, s. 4  
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Jemné vnímání diferencí. Kolekce uměleckých děl Moravské galerie v Brně pro 
nevidomé a slabozraké, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, s. 
191–197 
Ladislav Jezbera – Zlatá žíla, Ateliér 2005, č. 1,  s. 4. 
Michal Kalhous – Nemaluju, katalog výstavy v Atriu MG, 2005, nestr. 
Strechomluvy, Ateliér 2005, č. 3, s. 5 . 
Václav Cigler, katalog výstavy v Galerii Sokolská 26, Ostrava 2005  
 
Ak. mal. Igor FOGAŠ 
Restaurátorský průzkum výtvarných děl, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 60, 
2004, Brno 2005, s. 159–170 
 
Mgr. Anna GROSSOVÁ 
Kov. In: Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité umění a fotografie v českých 
zemích, katalog výstavy MG, 2005, s. 126–139 
Nestejné dvojice, Ateliér 2005, č. 3, s. 6 
Poznámka k historii vzniku a trvání Stálé galerie umění firmy Baťa ve Zlíně v letech 
1936–1953. In: Sborník konference muzeí, konané 6.–7. října 2004 u příležitosti 100. 
výročí založení Muzea města Brna, Muzeum města Brna, 2005, CD 
Restaurování a konzervace stříbra pro výstavu „Užitečné a okouzlující", Bulletin 
Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, s. 149–156  
Šperk. In: Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité umění a fotografie 
v českých zemích, katalog výstavy MG, 2005, s. 140–149 
Užitečné a okouzlující. Stříbro v habsburské monarchii v letech 1780–1920, katalog 
výstavy MG, 2005. 

Vídeňské stříbro, Art  Antiques, 2005, č. 6–7, s. 80–83. 
 
Mgr. Petr INGERLE 
Barbora Klímová – SLIders, katalog výstavy v Atriu MG, 2005, nestr.  
Dobré zprávy. Slabikář, katalog výstavy v Atriu MG, 2005, nestr.  
„Ikonoklastická redukce v podání Jana Šerých“, Jan Šerých: Abbey Road 2:45, 
katalog výstavy v Atriu MG, 2005, nestr.  
Poznámky k ikonografii perspektivy a roli perspektivního traktátu ve struktuře 
barokního „obrazu světa“, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, 
s. 95–111 
Poznámky k ikonografii perspektivy II. Personifikace perspektivy (dokončení z 60. 
čísla), Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, s. 89–96 
 
PhDr. Hana KARKANOVÁ 
Břetislav Benda. In: Biografický slovník českých zemí, seš. 3, Praha 2005 
Bulletin Moravské galerie v Brně. Bibliografie 1969–2003, Bulletin Moravské galerie 
v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, příloha na CD (spoluautorka Judita Matějová) 
Eliška Čabalová. Vyhynulé formy, úvod katalogu výstavy GVU Ostrava, 2005 
Nejnovější projekty knihovny Moravské galerie v Brně. In: Duha, informace o knihách 
a knihovnách  z Moravy 2005, č. 3, s. 11–14 
 
Mgr. ing. Zdeněk KAZLEPKA, Ph.D. 
Disegno veneto. Benátská kresba 16.–18. století v českých, moravských a slezských 
sbírkách, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, s. 340–342 
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Dvě kresby od Giovanniho Lanfranco v Moravské galerii v Brně, Bulletin Moravské 
galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, s. 115–122 
Virtu et Fortuna. Tištěná genealogie italského šlechtice Antonia Rambalda hraběte 
Collalto e San Salvatore, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, s. 
105–114 
 
PhDr. Alena KRKOŠKOVÁ 
Bohuslava Olešová. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia 
Praha, Dodatky 2005 
Dana Chatrná. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha, 
Dodatky 2005 
Ke sbírce Mojmíra Helceleta v Moravské galerii v Brně, Bulletin Moravské galerie 
v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, s. 71–86 
Mikrogalerie jako multimediální průvodce sbírkami Moravské galerie v Brně, Bulletin 
Moravské galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, s. 181–190 
Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, editorial, s. 9 
 
Mgr. Marika KUPKOVÁ 
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Bulletin Moravské galerie v Brně, 
č. 60, 2004, Brno 2005, s. 344–345 
 
Lukáš KŮRA DiS 
Zpráva o restaurování tulipánové vázy, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 60, 2004, 
Brno 2005, s. 171–175 
Model reliéfu pro pomník „Josefa II. orajícího na poli u Slavíkovic“ ze sbírek 
Moravské galerie v Brně. Zpráva o konzervaci reliéfu pro pomník „Josefa II. orajícího 
na poli u Slavíkovic“, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, s. 137–146  
(spoluautorka Mgr. Martina Straková) 
 
PhDr. Judita MATĚJOVÁ 
Bulletin Moravské galerie v Brně. Bibliografie 1969–2003, Bulletin Moravské galerie 
v Brně, č. 60, 2005, příloha na CD (spoluautorka Hana Karkanová) 
Zpráva o mikrofilmování a digitalizaci muzejního časopisu Mitteilungen des 
Mährischen Gewerbemuseums in Brünn z knihovny Moravské galerie v Brně, Bulletin 
Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, s. 309–310 
 
Mgr. Jiří PÁTEK 
Analogový a digitální – analogový nebo digitální? Reflexe technického obrazu v teorii 
přelomu století, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, s. 87–94 
Daniela Dostálková, barevně od reklamy až k genderu, IM6 I, 2005, č. 4, s. 9–12 
Dodatky k surrealistické inscenované fotografii Františka Povolného, Bulletin 
Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, s. 259–270 
Jan Juránek, dezert s Estradou, IM6 I, 2005, č. 5, s. 10 
Jde to i tak. In: Vojtěch Sláma. Vlčí med, katalog výstavy Galerie Měsíc ve dne, 
České Budějovice 2005  
Jiří Šigut – Záznamy 1999–2003, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 
2005, s. 342–344 
Missions by Alena Dvořáková and Viktor Fischer, Imago, winter 2005, č. 19, s. 52–53 
Nepřestávejte skórovat!, Ateliér, 2005, č. 14, s. 7 
Ženy Alžběta Rubešová, IM6 I, 2005, č. 6, s. 11–13  
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Mgr. Andrea PAUCHOVÁ-BŘEZINOVÁ 
Keramika a porcelán. In: Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité umění a 
fotografie v českých zemích, katalog výstavy MG, 2005, s. 94–125 
 
Marek POKORNÝ 
A na co myslím já. In: Marek Pokorný (ed.), A na co myslíš ty. And what are you 
thinking about: Tomáš Císařovský, Jan Merta, Petr Nikl, Antonín Střížek, katalog 
výstavy Galerie hlavního města Prahy, 2005, nestr. 
Art in Nature’s Mirror. In: Marek Pokorný (ed.), Nature’s Mirror – Contemporary 
Czech Art, katalog výstavy, Praha 2005, s. 15–19 
Banální úvaha o švestkách, Host, 2005, č. 7, s. 2 
Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, editorial, s. 8 
Hodně (i) málo. Umění a/nebo architektura, Era 21, 2005, č. 2, s. 56–58 
Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji, Moravská galerie v Brně, Brno 2005, úvod, s. 9 
Když obsah vyprovodíme dveřmi, vrátí se oknem/ Throw the Content out through the 
Front Door and it Comes Back through the Window. In: Marek Pokorný (ed.), Jan 
Merta. Obrazy 1985–2005, katalog výstavy MG, 2005, s. 11–25 
Model of the World / Quadrophonia. Česko-slovenský pavilon, katalog výstavy 51. 
bienále mezinárodního umění v Benátkách, Bratislava 2005, s. 5–8 
Model of the World / Quadrophonia, Praesens, 2005, č. 2, s. 83–85 
Ryan Mendoza, Tema Celeste, leden–únor 2005, č. 107, s. 75–76 
Netečnost a Bospor, Host, 2005, č. 9, s. 2 
Skupinový portrét umělců jako Flourish. In: Flourish. Současné umění z Walesu / Art 
from Wales, katalog výstavy MG, 2005, nestr. 
Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité umění a fotografie v českých zemích, 
katalog výstavy MG, 2005, úvod, s. 7  
Že by zase něco zůstalo na mně?, Host, 2005, č. 8, s. 2 
 
Mgr. Martina STRAKOVÁ 
Design proutěného nábytku ve střední Evropě v letech 1900–1925, Bulletin 
Moravské galerie v Brně, č. 60, 2005, s. 123–132 
Model reliéfu pro pomník „Josefa II. orajícího na poli u Slavíkovic“ ze sbírek 
Moravské galerie v Brně. Zpráva o konzervaci reliéfu pro pomník „Josefa II. orajícího 
na poli u Slavíkovic“, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, s. 137–146 
(spoluautor Lukáš Kůra DiS) 
Nábytková tvorba. In: Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité umění a 
fotografie v českých zemích, katalog výstavy MG, 2005, s. 162–173 
Kníže mecenáš. Jan II. z Liechtenštejna a jeho podpora uměleckoprůmyslových 
muzeí na Moravě a ve Slezsku. In: Přelom 19. a 20. století – období vzniku 
městských muzeí a jejich vývoj ve 20. století. Sborník konference muzeí konané 6.–
7. října 2004 u příležitosti 100. výročí založení Muzea města Brna, CD-ROM, 
Muzeum města Brna 2005. 
 
PhDr. Filip SUCHOMEL 
Art and Crafts. (recenze výstavy International Arts and Crafts ve Victoria and Albert 
Museum v Londýně). In: Art and Antiques, červen 2005, s. 97 
Japanese Art at Castles and Chateaux in the Czech Republic. In: Kreiner, Josef (ed): 
Japanese Collections in European Museums II. Bonn 2005, s. 199–201 
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Japanese Lacquerware from the Main Czech Collections from the 17th and 18th 
Centuries, Part II. In: The Role of Urushi in International Exchange. Tokyo 2005, s. 
47–61 
Odrazy Orientu na českém porcelánu a kamenině. In: Art and Antiques, duben 2005, 
s. 108–114 
Orientální umění – marginálie nebo perla muzejních sbírek? (Oriental art – Marginalia 
or Pearls of Museum Collections?). Muzeum města Brna, 6. 10. 2004. Vydáno v 
červnu 2005 na CD ROM. 
 
PhDr. Kateřina SVOBODOVÁ 
Fond umění 19. století Moravské galerie v Brně a jeho formování prostřednictvím 
soukromých sbírek, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, s. 49–
60 
Krajinou duše Antonína Hudečka. Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác 19. 
6.–14. 9. 2003, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, s. 339–340 
Umělecké památky města Dačic. In: Vlastivěda moravská, Dačicko, Slavonicko, 
Telčsko, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2005, s. 533–536 
 
PhDr. Marta SYLVESTROVÁ 
Americký historický a současný plakát, katalog výstavy Unie výtvarných umělců 
plzeňské oblasti, Plzeň 2005 
Michal Cihlář. Se vším všudy / All Inclusive, katalog výstavy MG, 2005, nestr.  
Ohlasy Vídně v plakátové tvorbě v Čechách a na Moravě. In: Vídeňská secese a 
moderna 1900–1925. Užité umění a fotografie v českých zemích, katalog výstavy 
MG, 2005, s. 220–237 
 
Mgr. Petr TOMÁŠEK 
Zdroje nákupů německého a nizozemského malířství ve sbírce Heinricha Gomperze, 
Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, s. 61–70 
 
Mgr. Markéta TRONNEROVÁ-VEJROSTOVÁ 
Česká loutka, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, s. 338 
Firma Lötz ve sbírce skla Moravské galerie v Brně, Bulletin Moravské galerie v Brně, 
č. 60, 2004, Brno 2005, s. 133–142 
Sklo. In: Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité umění a fotografie v českých 
zemích, katalog výstavy MG, 2005, s. 54–93 
 
Pavlína VOGELOVÁ 
Vědecký svět fotografie a filmu profesora Jaroslava Boučka. In. Kinematografie a 

mě sto. Studie z dě jin lokální filmové kultury. Sborník prací Filozofické fakulty 

brněnské univerzity O2, Brno 2005, s. 143–166 
 
Mgr. Zora WÖRGÖTTER 
Barokní nástěnná malba ve střední Evropě, Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 
2005, Brno 2005, s. 193–196 (spoluautoři: Mgr. Michaela Šeferisová-Loudová, Ph.D. 
a Mgr. Martin Mádl, Ph.D.) 
K jubileu PhDr. Vlasty Kratinové, CSc., Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, 
Brno 2005, s. 167–176 
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Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji – chronologický přehled nejvýznamnějších 
událostí. In: Zora Wörgötter, Jiří Kroupa (ed.), Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji, 
Brno 2005, s. 158–160 
Poselství barev, tvarů a myšlenek… In: Zora Wörgötter, Jiří Kroupa (ed.), Kostel 
Bičovaného Spasitele v Dyji, Brno 2005, s. 161–164 
Utrechtská krajinomalba ve sbírce Moravské galerie v Brně, Bulletin Moravské 
galerie v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, s. 143–158 
…z lásky k umění a sobě pro radost… Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843–
1894), Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 61, 2005, Brno 2005, s. 299–302 
 
Marie ZMYDLENÁ 
Zpráva o restaurování obrazu Františka Kalába Blíženci, Bulletin Moravské galerie 
v Brně, č. 60, 2004, Brno 2005, s. 176–180 
 
 
Mnozí odborní pracovníci MG jsou kromě svých povinností na půdě mateřské 
instituce také členy nejrůznějších odborných poradních sborů jiných institucí, 
nákupních komisí, redakčních rad, odborných profesních sdružení, věnují se 
pedagogické činnosti atd.  
 
 
EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ ROKU 2005 
Stručné zhodnocení finančního hospodaření za rok 2005 (v tis. Kč): 
 

Výnosy celkem 79.715 

z toho: příspěvek na činnost od MK ČR 
            grant z EU 
            Grantová agentura ČR 

65.043 
    1.647 

      70 

            tržby a výnosy   12.955 

                                   z toho tržby z prodeje zboží a služeb     4.147 

                                               z toho vlastní zboží a komisní prodej katalogů     1.696 

                                                          prodej vstupenek      1.150 

                                                          reklama                                                        360 

                                                          nájem 587 

                                                          vývozní povolení          8  

                                                          tržby knihovny, foto, reprodukční práva                                                        346  

                                              nedokončená výroba     0 

                                              aktivace materiálu     3.527 

                                              ostatní výnosy     5.281 

                                                                     z toho: použití finančních fondů     3.625 

                                                                                 z toho RF        0 

                                                                                            FRIM - opravy     3.625 

                                                                                 jiné výnosy     1.536 

                                                                                 sponzorské příspěvky       120         

   

Náklady celkem   79.708 

z toho spotřeba materiálu      5.398 

           spotřeba energie     6.659 

           služby   18.072 
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           osobní náklady celkem   35.124 

                                                z toho mzdové náklady   24.593 

                                                           ostatní osobní náklady        732 

                                                           sociální zabezpečení     8.803 

                                                           sociální náklady        535 

                                                           ostatní sociální náklady         461 

           odpisy HIM a DHIM     6.738 

           daň z příjmu 430 

           opravy a udržování     4.221 

           cestovné     832 

           náklady na reprezentaci        188 

           náklady na prodané zboží     1.681 

           ostatní náklady          365   

  

Hospodářský výsledek        7 

  
Z celkových nákladů tvořily náklady na : výstavní činnost                                   11.927 
                                                                 restaurování sbírkových předmětů       1.218 
                                                                 nákup knih                                               677 
                                                                 nákup sbírkových předmětů                 2.716 
  
Zřizovatel (MK ČR) poskytl v rámci příspěvku na činnost tyto účelové dotace 
neinvestičního charakteru: 
  

EZS, EPS – ISO     977 

kulturní aktivity     1.846 

Institucionální výzkum a vývoj     2.226 

Výkup předmětů kulturní hodnoty -- ISO     2.068 

Celkem   7.177 

  
 
 Investice (v tis. Kč) 
  
 Systémová investiční dotace     675 

                                               z toho – institucionální výzkum a vývoj          270 

                                                           - ISO                                       405  
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