fieťm rokem existence MMG. Naše činrrost - v souladu
s koncepci" předloženou MR v riraoru 199ó - se týkala jak oblasti muzejni, tak seleriiní

Rok 1996

M

(výstarmí), resp. koncerbí.

Muzejní oblast

V rácrci akvizičDi §bírlrotrlomé) činnosti ínuea by}y dskany pfirůstlry do
fondu dietriclxůEirxké keramiky (miska), fondu etnografie (cecbovní koroubve)
a archeologie (rrálezy z výzkumů v Zárrecké a Jiráskově ulici), fondu dr:krunentace
Sísernrré mate,rialy z ponisialosť pnof. Novotného) a byly qrtvořeny átdady fondu
mode,rního výivamébo uměn{ zastoupeného dily autorů rysiavujicieh v qynagoze
(o. Zoubka, E. Ovčačká,J. Pďicorrc, F[ l\rrtaábkové a J. I{arnpla). Htběžně

probíbala katalogizace tbndu rrrrm:ismatiky a ukládáni dat do přislušnéhopoěitaěového
progranu e byly vytvoftny podlr]ady pro pďiiačavé 4pracovani fonďu archeologie.
Bylo revidováno 408 ku§ů sbirkových 1lředmětů a konzervováno 13 nejvíce
poškozených fi grrr betlému.

Na ochore

Ema8o&y b5rla

rrmáeckohistrxického zameeni.

MMG

nadále

archarlogické pamótkove peě€

v

lednu oterře,l:a §tálá mrrzejni expozice

lo s Pamáikovým rtstal,em v Olomouci a Ústar,,em

v

Bnrě

av

ramci činrrosti Středorrroravské

arcbeolagictré komise pncvádělo archeologickÝ dobted při stavebrrich akcích ve irrěstě
(oikopy karralizace, vodovodr1 p}ynovodu, telefonních kabelů a $i stavbách rodinných
domtnl),

Muzerrm se podíleio - zapůjčmíme4ponáúl, odbornou radou v oblasti
instalace a při zhotovováni informalhtch texhl - na v5rťvořeni §ině tradic 1. a ž. odtr.oju
v bj.rrale Vojenské ůadeíililii.
Badatelskýeh slrřeb pos§rtovanýcb mrrzeem. vyrĚili ŤÁc;. a sfudenti všech §pů
jednotlivci
z řad vďejnosti Ěpadne pracrrrmíci některých odboŇ Iúěei§kého
§kol i

rťadu.

Prc

žáky paÝch tfid ákládfri §kily Norna

archeologicko-hi§t§rická

N§ášk&

ul. byla

rrspořár{ánn

doplněná ukar.kami e4ponátrr z mrrzejnich sbinek,

Ve spolupraci s Odborern školsM, kulhry a cestormiho nrchu Městského
rlřadu proběhly v z&ii,,Dny oůevřerrých ďvďi parnát§k'. Návštěrmici měli možnCI§t

prohlédnout si kapli sv.Barbory a Zrcadlový sál v bývalé Yojenské akedemii, ádavslcý
břbitov, Kosteliček e rÁalfra, shlédnout pnobibajíci rýstary ve výstarmích sínich
MM§. Této moánsti vyžilo přes 400 občarrů.

Galerijní (výstavní) oblast
gotického sálu íadnice, noše
Pro ť§tJB\mi čiíno§t MMG nadále vyrřívalo
§yne8oga, celke,m bylo
mofuosti však podstatrrě rozšiřila ákonstnrovane
9 v s5magoze, V
uskrrtečněnovl§ce ilso ri*y§t&v, zt§h§8vgotickémlďeradnicea
v gotickém sale mrrzejni a komorni
souladu , too*.p"iúrá.^i'ri"""sti prouinal,y
ťaby vetky, fotografie J, Andrýska
rýtvamé Ýstary (,o,rcileologie z.ptaěi ň*p"t*iw
ríeigela, v3tvarné práce současrrých
a p. Witmarr.se, ,b*"y ď rrilt-*" * s_
vysLva k 10, víročispeleologické
sfuťlerrtrr sr§názig te izs. výrďi srenázi,q
yýstarmí program §yneg§gy mh za
a vánočni výstava betlémrr),
2o,století, Po uvodni
"rg*t""ďA*gonit
cil pŤedstavovat *"a"*i českéa slovenské r,yt"ar"e uněni
strlédnout obfa2 J, a K, Vďových,
výstavě soch o. Zoubka mě§ nav§těrmici *ozoo*t
n, štorka a J, pďicové,
E. ovčBěte, marrželůKlimovýeh a I. orrhela, sr*hy a Ňrazy
purkrabkov*, iite kobz" J, }Iaíopla a skleněné
sochy a lcresby K. pauzera l H.
kladné §htra§y návštěvnilď na rrýstarmí
objekty a kre§by v. tiď;. Ve valné většině
(eji irrteriér,9".p.i zprrsob rekonstnrkce) plně
samotnýŇ;;*'a*"s,
i
on§gram
lze konstatovat v souvislosti
opodsatruji jeji vd;;Ň Ě Ňt *il tĚelům_ Totež
pevecté koncerty (smišený sbor
s budeb,niini akc€mi. y synagoze se uslnrtečnily č§ři
koncert Tria Camerale z3,m4
řIarmonia rr*i"tý aetsty"pe*,ect y sbor) a komomí
shlédnout
"
*Ú-* g00 posmenartr (1dďi měli zÉrroveň mofuiost
které ryslechlo
nadšeT é,
byly
p*t n"ry běbem lýstav obrazri) a ohlrnry
i vjivarul arr", o*Ň-too"*ry -zitz*mL,"áuor
v současnédobě je kaw kogc*.t §pojen
Ke škodě věci je neexiste*ce
mobé usHadnit v qrnagoze ani
s úvojim stěbor,,ánim ádlt Hefé neni v současnédobě
do budoucua se jeví pfipadoé
v jiných služrbníÁprorto*"nn,íMc. Idesl§im fu§€nim
zistani pnostonr v @ní čásii domu Janáěl*ova 728,

Návřtěvno§t, propflgace

MMG

OkoncertechasstarntěinnostiMMGvobousstarmicbsinícbbyly
dni, prostonr

Moravskoslezském
uveřejněny člárkY;Hr."i"Ú* týdnrr, Svobodě,
osbavském rysíltnl
zlín, poamnka na výstavy byla prezentovana i v regionáln{m
ruchu
o" **iu"yr*e* nabidkovém katalogp cesto'miho
českétetevize
"i*
Relax.

Á*"á

gotickém sale (vČetně DnŮ
Celkelrr nnvštivilo akce }víMG v §}:nagoze a
toh* 1886 ze Škol.Zisk ze vstqpurého
otevře,ných o*ri pu*tt"k) 5941 návštěrmikŮ,,
36,000,_ Kč,
dosáhl lg.otro,_ Ér,otto.ry zisk ze áHadnt činrrosti

v

Y

stejným zan§e,nim
roce 199? bude ťstarmíčilrrosi MMG probíhat se

obou výstarmtcb sinlch.

V řIranicích 10. února 1997

PhDr. Hana fuabodová
ředitelka

MMG

-*ffi**#.

