
MUZEUM JAKO PROMĚNLIVÁ SCÉNA 
 
Naše doba je plná kontroverzí, paradoxů a ironie. Ani náš obor není výjimkou. 
Muzeum umění vyrostlé na tradici sběratelství je vesměs vnímáno jako metafora 
trvanlivosti, neměnnosti. Muzea nejsou pouze místem, nýbrž způsobem konzervace 
historických kořenů umění, kultury a civilizace, definují oficiální status umění a 
historie nebo na tuto roli přinejmenším aspirují. Současné nároky na práci našich 
muzeí však podstatu těchto tradičních rolí do značné míry relativizují. Logicky si tudíž 
musíme klást otázku, nakolik zůstává idea muzea generovaná v 19. stol. vůbec ještě 
platná?  
 
Odpověď je velmi kompromitující. Podléhat nostalgii však nejspíš nemá smysl. 
Nezbývá, než vzít na vědomí realitu, pokusit se tradiční role muzea poměřovat  
současným metrem a změnu situace přijmout jako fakt, či ještě spíše jako výzvu. Ve 
svém dlouhém vývoji prošla muzea procesem značné demokratizace (1). V jeho 
pozadí je společenský jev, za nímž je postupné rozšiřováním prostoru a vznik nové 
antropologické situace, zvané masová civilizace (2). Model Umberta Eca hovoří 
v souvislostech masové kultury (s níž se my,“strážci svrchovaného království 
hodnot“nechceme kompromitovat) o dvou názorových táborech „skeptiků a těšitelů“ 
stojícíh na opačných stranách pomyslné barikády (3). Rozuměj, skeptikové posedlí 
nesouhlasem vyjadřují názorové postoje kritiků a „zavilých protivníků“ uzavřených do 
svých intelektuálních ulit, těšitelé integrovaní do současné společnosti naopak 
optimisticky vysílají povzbudivá poselství, která lze z této zkušenosti přijmout. 
 
Zatímco v západní Evropě byl proces demokratizace v oblasti muzejnictví postupný a 
relativně pozvolný,, v našich podmínkách jsou devadesátá léta dobou revoluční a 
zlomovou (4). Překotnost a intenzita  změn  způsobily nejen značnou simultánní 
rozkolísanost, nýbrž vysloveně polarizaci  názorových stanovisek, která rozdělují 
nejen odbornou, ale i laickou veřejnost jako konzumentů kulturních požitků odlišující 
se v tom, co od muzeí očekává (příkladem je  např. rozhořčená stížnost starší dámy, 
která hlasitější projevy dětí procházejících jednou z výstav Moravské galerie se svými 
rodiči, vnímala nanejvýš rušivě). V ní se často proti sobě ocitají dvě různé a zcela 
protichůdné představy muzeálního světa – introvertní a extrovertní (elitní a 
demokratická), statická a dynamická. 
 
Odkazovat pouze na generační hlediska tohoto názorového rozkmitu by bylo velmi 
zjednodušující - jsou mnohdy iracionální, emoční povahy a mnohem více se blíží  
náboženskému vyznání či příslušnosti k politické straně. Názorové preference 
managementu  a společenská, služební role institucí podporovaných z veřejných 
zdrojů jsou dvě různé věci, které i bez překročení prahu laciné podbízivosti vytvářejí, 
podle mého názoru, stále dostatečně velký prostor, v němž lze nalézat široké 
spektrum nejrůznějších individuálních modelů a modalit. Tlak společenské 
zodpovědnosti na jedné a omezenost veřejných zdrojů na druhé straně jsou natolik 
pádnými argumenty, že nemůže být pochyb o tom, že v budoucnosti musíme 
očekávat spíše stupňování tohoto tlaku. Domnívám se, že odhlédneme-li od 
notorických nářků finanční povahy,  problémy, s nimiž se dnes v oblasti muzejnictví 
potýkáme, jsou v největší míře způsobeny právě tím, jak úspěšně či méně úspěšně 
dokážeme skloubit tradiční role muzea se současnými požadavky na muzeální práci.   
 



Muzeum nemůže být rezistentní vůči změnám. Žijeme v době, kdy se vývoj všeho 
děje velmi rychle, hekticky, současnost se stává velmi rychle kategorií  minulosti. 
Nepochybně jsme svědky krize jednoho kulturního modelu (5). Ztratit bezprostřední 
kontakt s dobou si však nemůžeme dovolit. Stále více se  zdůrazňuje role muzea 
jako dynamického organismu uvnitř civilizované a, pravda, poněkud neurotické 
společnosti.  A jsme - při vší kritice „skeptiků“ - svědky toho, jak se poměrně statické, 
či přinejmenším klidně a pomale plynoucí muzejní organizace transformují do 
živějších kulturních center, často s multikulturním přesahem (vedle své muzejní 
specializace pořádáme leckde nejen přednášky, ale také koncerty, divadelní 
představení, literární čtení, filmové projekce, organizujeme semináře, konference, 
workshopy, pronajímáme prostory, provozujeme knihovny, čítárny, prodejny publikací 
i doplňkového sortimentu, kavárny  atd.) (6). 
 
Muzea nejsou dnes jen pamětí, hodnotou, entitou sama o sobě, ale neobyčejně 
vlivným artiklem v tržním mechanismu současné globalizované společnosti. I  když to 
doposud naše politické reprezentace patřičně nedocenily, kultura, k jejímž 
významným segmentům muzea patří,  je významným klíčem k turismu, prioritou 
strategickou a ekonomickou a rovněž prioritou,  jež v mnoha zemích (např. 
Portugalsko, Indonésie) dokonce sehrává důležitou roli v rozvoji zaměstnanosti 21. 
stol. (7). 
 
Pokud tedy u nás stále ještě velmi opatrně mluvíme o tom, že na prvním místě je 
ochrana sbírek atd., na mezinárodním poli se zcela otevřeně a jednoznačně na 
prvním místě ocitá veřejný aspekt muzea se vším, co k tomu patří.  Ne že bychom  v 
oblasti ochrany měli  slevovat ze svých požadavků, naopak, stávají se naprostou 
samozřejmou součástí interního provozu muzea podobně jako pravidelné vyplácení 
mezd zaměstnancům. Také hodnocení kvality muzeí se zákonitě odvíjí od jejich 
politiky vůči publiku a její větší či menší úspěšnosti. Bohužel jsme v tomto ohledu 
spíše demotivováni než motivováni a naše praxe je plná nedorozumění. Tlaky 
na úspory finančních prostředků směřované k omezení  hlavni činnosti (jako by se 
jednalo o luxus, bez něhož bychom se snad mohli obejít), jsou útoky na integritu 
muzea, popřením jeho podstaty a role, jakou má v životě člověka na počátku 21. 
století. Ano, muzeum je prvé řadě komunikace, ne izolace. A komunikace není 
jednostranný akt. Na jedné straně komunikačního procesu je muzeum, nejsem si 
však jista, zda víme vždy s jistotou, kdo se nachází na druhé straně tohoto procesu. 
Vedle dobře odhadnuté a jasně definované povahy a psychologie „partnera“ musí být 
však také jasné, co je obsahem komunikace – a to je dobře definovaný koncept 
muzea. 
 Z naznačeného vyplývá, že za otázku dne považuji potřebu modelovat takový 
koncept muzea, který optimálně skloubí a vyváží konstantní a proměnný prvek. 
Kombinace těchto dvou veličin představuje velké dilema. Ernst H. Gombrich, který 
byl zastáncem spíše tradičních pozic muzea, příznačně nazval svou esej prvně 
publikovanou v roce 1968 otázkou, která si zvláště u nás stále zachovává svou 
naléhavost „Musí být muzeum aktivní? (8). S příslušným časovým předstihem 
adekvátním situaci v rozvinutých zemích podrobuje kritice instituci muzea v době 
permanentních změn, technického pokroku a jeho sociálních požadavků. Odkazuje 
na Aristotela a jeho tezi o dvou životních stylech, které klade proti sobě – „vita activa“ 
a „vita contemplativa“. V perspektivě těchto dvou alternativ považuje muzeum za 
místo, kde právě kontemplativní život může nalézt svoje útočiště. Zjednodušíme-li 
tuto tezi, mělo by v podstatě stačit, že muzea prostě jsou, že existují a nemělo by 



vadit, že nemají zpětnou vazbu, že do nich nikdo nechodí. To by byl ovšem projev 
arogance managementu nejen vůči daňovému poplatníkovi, ale i vůči zřizovateli a 
velmi dobře víme, že takový přístup by ve skutečně zdravém konkurenčním kulturním 
prostředí nemohl obstát. 
 
Hans Belting komentuje ironicky tento výše zmíněný rozpor výrokem, že pokud jsme 
dříve chodili do muzea proto, abychom viděli totéž znovu (Gombrich se netajil tím, že 
by nejraději své oblíbené objekty nalézal stále na tomtéž místě, kde je viděl 
naposledy), dnes proto, abychom spatřili něco, co jsme předtím ještě neviděli (9). 
Ano, novým fenoménem je život muzeí v pohybu. Budiž nám oporou či povzbuzením 
objev moderní fyziky, že čas plyne pomaleji pro osobu v pohybu než pro osobu 
v klidu – patrně tím pomaleji stárneme (10). 
 
V těchto souvislostech je na místě si položit otázku, co z toho vyplývá pro naši práci? 
Znamená to zejména vzít na vědomí nové způsoby komunikativnosti příznačné pro  
roztěkanost dnešní doby a učinit z nich stimul a zdroj nových způsobů vyjádření 
šitých přímo na míru. Přestože se dualita konstantní a proměnné kategorie v nějaké 
podobě promítá do dramaturgického programu většiny muzeí, jejich vzájemný poměr 
je velmi labilní veličinou, na kterou nelze uplatnit jeden univerzální vzorec. Toto 
nastavení musí být individuální a vycházet z konkrétních podmínek. Zpravidla zde 
ovšem přežívá mnoho pouček a stereotypů, které musíme mnohdy přehodnotit.  
Zatímco naše generace se např. od starších kolegů ještě učila, že stálé expozice se 
budují na dvacet let (standardní generační míra), dnes se reálný interval evidentně 
zkracuje. Zahraniční kolegové hovoří o 7-8 let životnosti. Poté musejí být většinou 
stálé expozice revidovány, aktualizovány.  Důvody jsou zřejmé – rychlý posun  
odborných poznatků, výstavních, technických a estetických parametrů, provozní 
opotřebování atd. Ve skutečnosti je jen velmi málo muzeí, které dnes vystačí pouze 
se stálými expozicemi. Jsou to pouze instituce světového významu, svázané 
s pozoruhodnými díly a sbírkami či instituce velmi úzce specializované, které 
mimochodem vznikají jako houby po dešti především na privátním základě (muzeum 
hmyzu, hracích karet, vajíček…). V našem případě  těmto kritériím vyhovuje jen 
několik privilegovaných institucí - Národní galerie (i ta, jak víme, v posledních letech 
podobu expozic měnila několikrát), obrazárna Pražského hradu apod. 
 
To ale není všechno. Zvětšuje se množství institucí, zvláště těch mladých, či nově 
vznikajících, které na tvorbu stálých expozic úplně rezignovaly (Bilbao..),  popř. je 
vytvářejí jako polo-stálé prezentace (semi-permanent). Příkladem může být i tak 
exponované muzeum jako je např. pařížské Centre Georges Pompidou, které po 
nedávné rekonstrukci operuje s intervalem 18 měsíců pro jejich obměnu nebo praxe 
Guggenheimova muzea v New Yorku. Postup, který nabízí periodicky nový „koktejl“ 
namíchaný ze svých šedévrů nepostrádá marketingovou rafinovanost, nabízí rovněž 
další varianty, např. možnost shlédnou sbírkovou kolekci ve druhém plánu, v pozadí 
krátkodobých  aktuálních výstav.  
 
Také zkušenost Moravské galerie v Brně je specifická a třebaže je stěží přenositelná, 
nemusí být bez zajímavosti zvláště pro instituce působící mimo hlavní centrum v 
regionech. Tam kde nemůžeme plně spoléhat na prvotřídní kvalitu a světovou 
proslulost sbírek, je nepochybně zapotřebí větší invence a intelektuální vklad. 
Zvláštností brněnského prostředí je poměrně značná koncentrace organizací 
kulturního typu dělících se o své příznivce (Dům umění, Muzeum města Brna, 



Moravské zemské muzeum). Na první pohled sice relativně velké návštěvnické 
zázemí  je proto spíše optickým klamem než pozitivní skutečností. Podobně je to s  
přílivem zahraničních hostů města, z nichž do galerie zpravidla zavítá jen zlomek. Do 
Brna se jezdí především za obchodem. Náš typický návštěvník není turista (i když je 
to zejména v letní sezóně jedna z našich cílových skupin), ale spíše žena nad 40 let, 
student nebo důchodce s bydlištěm v Brně nebo v jeho okolí. Naším dominantním 
zázemím je okruh stabilního publika vracejícího se do galerie opakovaně, školní 
skupiny a návštěvník s obecně kulturními zájmy, který reaguje podle charakteru  či 
atraktivity konkrétní nabídky. Jeho geografický profil je rozmanitější. Statistický 
průzkum provedený v roce 1998 před rekonstrukcí UMPRUM mimoto poukázal na 
poměrně výraznou vnitřní diferenciaci jednotlivých budov Moravské galerie 
oslovujících – vzhledem ke svému konkrétnímu dramaturgickému programu – 
publikum s úžeji zaměřenými preferencemi (zatímco v Pražákově paláci statisticky 
převážilo mladé publikum demonstrující tak vztah k modernímu a současnému 
umění, v UMPRUM  to byly naopak spíše vyšší věkové skupiny).   
 
Naše zkušenost dále ukazuje, že po otevření expozice se návštěvnický potenciál  
poměrně rychle vyčerpává – přibližně po roce klesá a celoroční sumarizace se 
ustaluje přibližně na úrovni srovnatelné s jednou velkou vcelku úspěšnou výstavou. 
Větší procento přitom tvoří organizované školní návštěvy. Otázka po aktivitě, kterou 
si kladl Gombrich, je v našem případě naprosto jednoznačná. Jako návštěvnicky 
úspěšnější se ukazují být výstavy střednědobé či polostálé s konkrétním datem 
ukončení (Pohled Medůsy, Prométheův oheň), jež publikum evidentně mobilizuje a 
motivuje k tomu, prohlídku donekonečna neodkládat. Osvědčeným modelem naší 
práce je dále systém intervence do expozic v podobě menších autorských či 
tematických výstav, které stimulují příležitost k opětovné návštěvě a současně udržují 
kontakt s příslušným zájmovým publikem. 
 
Mimo to jsou zpravidla poměrně značné prostory věnovány proměnným výstavám, 
které jsou pro veřejnost nejatraktivnější a dominují návštěvnické statistice. Tyto 
projekty jsou však současně příležitostí stimulovat odborný a výzkumný potenciál 
k zásadním výkonům. Velké aktuální výstavy (jako ideální model se v našem případě 
ukazují tři tituly v roce pro každou z budov) oslovují nejširší publikum toužící po 
změně, nových zážitcích a jsou současně prostředkem, jak jejich návštěvníka znovu 
přilákat do expozic, popř. mu poskytnout jiný percepční úhel pohledu jak díla 
v expozici vnímat (v jiných historických, významových, materiálových souvislostech).  
 
Naše dramaturgická koncepce přitom počítá se zájmem jak většinového, tak 
menšinového publika. Její nedílnou součástí jsou zejména nízkorozpočtové výstavy 
současné tvorby v Atriu Pražákova paláce a  fotografie v ambitu Místodržitelského 
paláce, adekvátní dramaturgickou linku plánujeme také do budovy UMPRUM.  
Nevyhýbáme se práci ani s tak minoritním a výlučným publikem, jako jsou nevidomí a 
slabozrací (od minulého týdne je jim trvale na podestě UMPRUM k dispozici sbírka 
uměleckých děl, pro ně speciálně vytvořených). Značná aktivita oddělení pro práci 
s veřejností mimoto pokrývá celoroční bohatě strukturovaný doprovodný program,  
oslovující nejrůznější věkové a zájmové skupiny.    
 
Výše zmíněný model aktivit muzea umění s atributy kulturního centra (podílí se na 
tom také veřejná uměnovědná knihovna, jazzová kavárna Podobrazy s letním 
koncertním nádvořím, víceúčelová kavárna v UMPRUM, prodejna publikací…) je 



vzhledem ke struktuře sbírek, charakteru budov a specifickým lokálním podmínkám 
přirozenou a logickou volbou. Pozitivní odpovědí na fungování této strategie je 
ostatně neustále rostoucí okruh veřejnosti, která se kolem našich aktivit soustřeďuje. 
 
Možná má pravdu Hans Belting, který hledá pro tento trend „muzeí v pohybu“ 
následující vysvětlení. Protože se dnes již nemůžeme sjednotit na společné 
představě dějin umění, které bychom bez problémů mohli vystavovat v muzeích, 
věrohodní můžeme zůstat pouze v tom, že se otevřeme nejrůznějším tendencím. 
V muzeu s jeho aktivitami se dnes opravdu vede diskuse o dějinách umění. Stáváme 
se nejen svědky, ale přímo aktivními účastníky diskurzu o uměleckém díle a potažmo 
o muzeu. V tomto procesu nemůžeme zůstat stranou. Jinak riskujeme, že 
nedokážeme udržet krok, že ztratíme svou paměť. „Máme jen takovou kulturu, jakou 
si dnešními otázkami dokážeme osvojit.“ (11) Je naší povinností porozumět 
současnosti prostřednictvím svých výstav, svých sbírek a uchovávat ty formy a 
myšlenky, do nichž se současnost otiskla a na nichž se toto porozumění zakládá. 
 
V květnu tohoto roku na jednání Evropského muzejního fóra v Lucemburku zazněla 
v jednom příspěvku nemilosrdná prognóza budoucnosti muzeí. Autorka referátu 
přirovnala evoluční vývoj těchto institucí k přírodě – ten schopný, kdo je v kondici se 
adaptuje na změnu prostředí a přežije (12). Zdá se, že není jiné alternativy.  Je třeba 
se rozhodnout. 
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	MUZEUM JAKO PROMĚNLIVÁ SCÉNA
	Naše doba je plná kontroverzí, paradoxů a ironie. Ani náš obor není výjimkou. Muzeum umění vyrostlé na tradici sběratelství je vesměs vnímáno jako metafora trvanlivosti, neměnnosti. Muzea nejsou pouze místem, nýbrž způsobem konzervace historických kořenů umění, kultury a civilizace, definují oficiální status umění a historie nebo na tuto roli přinejmenším aspirují. Současné nároky na práci našich muzeí však podstatu těchto tradičních rolí do značné míry relativizují. Logicky si tudíž musíme klást otázku, nakolik zůstává idea muzea generovaná v 19. stol. vůbec ještě platná? 
	Odpověď je velmi kompromitující. Podléhat nostalgii však nejspíš nemá smysl. Nezbývá, než vzít na vědomí realitu, pokusit se tradiční role muzea poměřovat  současným metrem a změnu situace přijmout jako fakt, či ještě spíše jako výzvu. Ve svém dlouhém vývoji prošla muzea procesem značné demokratizace (1). V jeho pozadí je společenský jev, za nímž je postupné rozšiřováním prostoru a vznik nové antropologické situace, zvané masová civilizace (2). Model Umberta Eca hovoří v souvislostech masové kultury (s níž se my,“strážci svrchovaného království hodnot“nechceme kompromitovat) o dvou názorových táborech „skeptiků a těšitelů“ stojícíh na opačných stranách pomyslné barikády (3). Rozuměj, skeptikové posedlí nesouhlasem vyjadřují názorové postoje kritiků a „zavilých protivníků“ uzavřených do svých intelektuálních ulit, těšitelé integrovaní do současné společnosti naopak optimisticky vysílají povzbudivá poselství, která lze z této zkušenosti přijmout.
	Zatímco v západní Evropě byl proces demokratizace v oblasti muzejnictví postupný a relativně pozvolný,, v našich podmínkách jsou devadesátá léta dobou revoluční a zlomovou (4). Překotnost a intenzita  změn  způsobily nejen značnou simultánní rozkolísanost, nýbrž vysloveně polarizaci  názorových stanovisek, která rozdělují nejen odbornou, ale i laickou veřejnost jako konzumentů kulturních požitků odlišující se v tom, co od muzeí očekává (příkladem je  např. rozhořčená stížnost starší dámy, která hlasitější projevy dětí procházejících jednou z výstav Moravské galerie se svými rodiči, vnímala nanejvýš rušivě). V ní se často proti sobě ocitají dvě různé a zcela protichůdné představy muzeálního světa – introvertní a extrovertní (elitní a demokratická), statická a dynamická.
	Odkazovat pouze na generační hlediska tohoto názorového rozkmitu by bylo velmi zjednodušující - jsou mnohdy iracionální, emoční povahy a mnohem více se blíží  náboženskému vyznání či příslušnosti k politické straně. Názorové preference managementu  a společenská, služební role institucí podporovaných z veřejných zdrojů jsou dvě různé věci, které i bez překročení prahu laciné podbízivosti vytvářejí, podle mého názoru, stále dostatečně velký prostor, v němž lze nalézat široké spektrum nejrůznějších individuálních modelů a modalit. Tlak společenské zodpovědnosti na jedné a omezenost veřejných zdrojů na druhé straně jsou natolik pádnými argumenty, že nemůže být pochyb o tom, že v budoucnosti musíme očekávat spíše stupňování tohoto tlaku. Domnívám se, že odhlédneme-li od notorických nářků finanční povahy,  problémy, s nimiž se dnes v oblasti muzejnictví potýkáme, jsou v největší míře způsobeny právě tím, jak úspěšně či méně úspěšně dokážeme skloubit tradiční role muzea se současnými požadavky na muzeální práci.  
	Muzeum nemůže být rezistentní vůči změnám. Žijeme v době, kdy se vývoj všeho děje velmi rychle, hekticky, současnost se stává velmi rychle kategorií  minulosti. Nepochybně jsme svědky krize jednoho kulturního modelu (5). Ztratit bezprostřední kontakt s dobou si však nemůžeme dovolit. Stále více se  zdůrazňuje role muzea jako dynamického organismu uvnitř civilizované a, pravda, poněkud neurotické společnosti.  A jsme - při vší kritice „skeptiků“ - svědky toho, jak se poměrně statické, či přinejmenším klidně a pomale plynoucí muzejní organizace transformují do živějších kulturních center, často s multikulturním přesahem (vedle své muzejní specializace pořádáme leckde nejen přednášky, ale také koncerty, divadelní představení, literární čtení, filmové projekce, organizujeme semináře, konference, workshopy, pronajímáme prostory, provozujeme knihovny, čítárny, prodejny publikací i doplňkového sortimentu, kavárny  atd.) (6).
	Muzea nejsou dnes jen pamětí, hodnotou, entitou sama o sobě, ale neobyčejně vlivným artiklem v tržním mechanismu současné globalizované společnosti. I  když to doposud naše politické reprezentace patřičně nedocenily, kultura, k jejímž významným segmentům muzea patří,  je významným klíčem k turismu, prioritou strategickou a ekonomickou a rovněž prioritou,  jež v mnoha zemích (např. Portugalsko, Indonésie) dokonce sehrává důležitou roli v rozvoji zaměstnanosti 21. stol. (7).
	Pokud tedy u nás stále ještě velmi opatrně mluvíme o tom, že na prvním místě je ochrana sbírek atd., na mezinárodním poli se zcela otevřeně a jednoznačně na prvním místě ocitá veřejný aspekt muzea se vším, co k tomu patří.  Ne že bychom  v oblasti ochrany měli  slevovat ze svých požadavků, naopak, stávají se naprostou samozřejmou součástí interního provozu muzea podobně jako pravidelné vyplácení mezd zaměstnancům. Také hodnocení kvality muzeí se zákonitě odvíjí od jejich politiky vůči publiku a její větší či menší úspěšnosti. Bohužel jsme v tomto ohledu spíše demotivováni než motivováni a naše praxe je plná nedorozumění. Tlaky na úspory finančních prostředků směřované k omezení  hlavni činnosti (jako by se jednalo o luxus, bez něhož bychom se snad mohli obejít), jsou útoky na integritu muzea, popřením jeho podstaty a role, jakou má v životě člověka na počátku 21. století. Ano, muzeum je prvé řadě komunikace, ne izolace. A komunikace není jednostranný akt. Na jedné straně komunikačního procesu je muzeum, nejsem si však jista, zda víme vždy s jistotou, kdo se nachází na druhé straně tohoto procesu. Vedle dobře odhadnuté a jasně definované povahy a psychologie „partnera“ musí být však také jasné, co je obsahem komunikace – a to je dobře definovaný koncept muzea.


