Zpráva o činnosti

Městského muzea a galerie v Hranicích

za rokza0z

V rooe 2002 se již naplno rozběhla činnost muzea a galerie v budově bývalé radnice
na Masarykově náměsti 7I. A to jak v oblasti ýstavní, tak práce s muzejními sbírkami, při
restaurátorském a konzervátorském ošetření a zabezpečení předmětu i při poskytování
badatels§ých služeb. Chtěla bych pouze upozorni| že poté, kdy jsme muselí v květnu opustit
suterénnídepozíámi prostor v Purgešově ul. 1399 a sbírkoqi nábytek odfud přestěhovat do

stávajicích depozitařů na Masarykově náměstí, má sice muzeum všechny sbírkovépředměty
pohromadě (což je nespomou qýhodou práce s nimi), ale do budoucna zbývá i při maximálně
úsporném a efektivním uspořádání depozitařů již jen malá prostorová tezewa pro roznisúíni
rnuzejních sbírek (zvláště v případě ňskántrozměrově větších exponátů),

V souladu §e základními

následujících oblastí.

úkoly muzea §e naše aktivity soustředily

sbírkotvorná činnost
V souladu se ňízovacílistinou se soustřed'uje na teritorium města

do

a

obcí
tiskovinami, dokumenty

administrativně k němu náležejicich a trojrozměrnými předměty i
a fotograflemi, příp. dalšímidokumentačními technikami (diapozitivy, video apod.)
dokumentuje jejich historii a současnost. V jejím rámci bylo získáno 24 novýchpřírŮstkoqých
čísel,tj. 383 ks nových sbírkoqých předmětů, představujících fotografie k ávotu města
v ronneň het 1994-2002, zachycující události, kultumí život i zmény stavební tváře ř{ranic,
dále tiskoviny a dokumen§ se vztahem k hranic§fm firmám Wellart a Kunz a k ObČanské
besedě ,Jurik" či obrazy hranického malíře ing. Jana Jaroše. Celkoqi počet sbírkoaých
předmětů k3l.t2.Z002 je 23 258 ks. Při ziskávání sbírkoqých předrnětů jsme byli limitováni
rozpočtem roku 2002, neboť na nákup sbírkoqich předmětů nám nebyly přiděleny žádné
finančníprostředky. Všechny sbírkovépředmě§ (s 1ýjimkou dokumentŮ k firmě Wellart
vceně 200,- Kč) byly získárry z dar{u občanů,převodem duplicitních materiálŮ ze Státního
okresního archivu v Přerově a vlastní fotodokumentační činnostípracovníkŮ mlJzea.

Evidenčníčinnost
Pokračovala počítačovákatalagizace nejrozsáhlejšího muzejního fondu
numisrnatiky. V programu ProMuzeum - modernizovaném modulu Numizrrratika - bylo
rytacováno 1121 ks mincí.

Revize sbírkových fondů
Během uplynulého roku byla provedena revize sbírkoqých fondů (těch, které nebyly
při pravidelnYch revizích z minulých let) v souvislosti se zápisem do
revidovány
dosud
Centráíní evidence sbírek (CES) ministerstva kultury CR. Bylo zrevidováno 629I sbirkorlých
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předmětů. Jedná se o exponáty archeologické, etnografické, uměleckoprumyslové, předměty
denní potřeby, obrazy, militaria a minerály. Byl zhodnocen stav exponátŮ a 38 ks sbírkouých
předmětů bylo po projednání
schválení Ustřední inventarizačníkomisí vyřazeno
z chronologrcké evidence MMG. V CES je zapsátla sbirka MMG v lkanicích jako sbirka 1
(všechny exponáty, které jsou
majetku města) a jako sbírka 2 je zapsána sbírka
(archeologické
néůezy
ziskané či předanéjinou institucí po roce 1994), neboť
archeologická
podle současnó legislativy jsou archeologické nálezy majetkem státu, nikoli obce nebo jiné
územněsprár.ní j ednotky.

a

v

Depozitáře
Situace kolem depozitařů byla popsána qilše. Stěhování z Purgešovy ul. 1399 pro nás
znamenalo opětovně nové prostorové roářídění jednotlivích fondů. Protože z prostoroqich
důvodůnení možné,aby kažúýfond měl samostatnou místnost, byly dávány dohromady
fondy, které snášejí stejné nebo alespoň v daném rozmezí podobné hodno§ teploty a vlhkosti.
Zvláštéje nutno hlídat a regulovat vlhkost v jarních a podzimních měsících (před a po topné
sezóně). Předměty jsou uloženy v regálech nebo ve skříníc}r, případně stojí volně v prostoru
se snahou po uspořádiní v logic§ých celcích. K uloženíbyly vypracovány lokačnísemamy,
umožňujícírychlejší a efektivnějšívyhledávání exponátů a práci s nimi.

konzeryační činnost
ad 2.4.2002 ptacuje v muzeu

restaurátorka-konzervátorka. Zřízent tohoto pracovního místa
bylo nezbytností, neboť stav sbírkolých předmětů po mnoha stěhovarúch v minulých letech

jů vyžaduje pravidelnó

restaurátorské zásahy a ošetřování. Kvůli
finančnímuomezení byla konzervátorská dílna vybavena jen nejzakladnějšími a nejnutnějšími
pracovními nástroji, prosťedky a mateiéúem,aby mohla zahájit potřebnou čirurost a přesto
dokázala pracovnice ošetřit, zkonzervovat a ztestaurovat 254 sbírkovépředměty(olejomalby,
lidové podmalby na skle, betlémovéfigury, porcelán, vaňa - dřevěné, kovové, kostěné
a koženépředmě§). Ie v zájmu nás všech uchovat historické kulturní dědictvi a navíc
povirrrrosti vlasfrrika i správce sbírek striktně formuluje zákon č. t22l2000 Sb. {o ochraně
sbírek muzejni povahy a změně někteých dalších zákanů).
konzervátorské

a

Badatelskáo informační a odborná činnost
V prostorách muzea na Masarykově náměstí je jedna z pracoven upravena záraveň
jako studovna. Zde poskytlo muzeum badatelské služby sfudentům středních a vysobých škol,
žáktffi základních škol, pracovníkum jiných mvzei i zájemcům zíadveřejnosti, Registrovali
jsme 18 pravidelných badatelů a informace podávali pracovníci muzea také tslefonieky,
případně ve spolupráci s městs§im informačnímcentrem. MMG nadále spolupracovalo
s archeologic§ými institucemi a Sťedomoravskou archeologickou komisí. Archeologiclcý
dohled a výzkum na stavebních akcích ve městě byl zajišťován v menšímíře. V rámci
odbomé činnosti byla průběžně prováděna fotodokumentace výztamných událostí ínrtén
tvářnosti města.

Výchovná

a

vzdělávací činnost

Trvá spolupráce s výtvarným oborem ZUŠ(učitelka R. Ambrůzová) při pravidelných
sfudijnich návštěvách uýstav v Synagoze i na Masarykově náměstí (Stará radnice). S&{le se
udžuje yysory návštěvnicl<ý zájem o qistavy ze škol všech typů (návštěvnost školnich
,qýprav představovala 1179 osob). Přicházeji žácízáhJadrnch škol středoškoláci
a vysokoškoláci
účastníciseminářů estetiky. Jako každoročně,tak v loňském roce
navštívila v pruběhu Bělotínského !ýdne zpěvu právě probíhajícíqýstavu v Synagoze většina
jeho účastníků
v rámci kulturní části svého progftlmu. MMG se i v loňském roce podilelo
společně s odborem školství,kultury, těloqýchovy a cestovního ruchu MěÚ na zabezpečent
DnŮ ewopského dědictví (Dne oteťených dveří památek). Byly zpřístupněny dostupné
historické objekty, V Synagozo a ve Staré radnici byly psané informace doplněny ústním
qikladem. Obě qýstavní síně v tento den navštívily 194 osoby.

i

-

i

Výstavní činnost
Expozice

Ve Staró radnici je od února instaloviána expozice měšťanského pokoje, model hranického
zámkls, a přilehlého historického jádra a fotografická expozice Proměny llranic. Od října je na
ochoze Synagoglz k vidění ýstava Kouzlo hlíny a porcelánu.

Yýstary
V roce 2002 uspořádalo MMG

14 výstav, z toho 7

v Synagoze a7 ve Staré radnici,

Synagoga

Y

Synagoze, jejiž výstavrť program je i nadále věnován modernímu výtvarnérnu
umění, probíhala ještě v průběhu ledna výstava obrazů Zdeřka Hally a Aleše Pudila
Podobnosti a odlišnosti. Následovala výstava kreseb Miroslava Šnajdraml. a po ní představil
svŮj fotograíichý cyklus Cesta ke svobodé márrty fotograf Jindřich Šteit. Výstavní cyklus
pokračoval obrazy Pavla Rudolfa
fotografiemi Tomiáše Pospěch4 nantanými
orOhraničení'o. V létě vystavovala své kresby Marie Filippovová a na podzim abrazy,
skleněnou plastiku a design sklařshý qýtvamík Jiří Šuhájek. Výstavní rok (s přesahem do roku
2003) zakončila výstava grafiky Zbyřka Janáčka.

a

staró radnice
Rovněž zde pokračovala během ledna qýstava obrazů Zdeřlka Smejkala. Vysťídala ji
návštěvnicky nejúspešnějšívýstava Letecké modely. Následovala výstava věnovaná
hranic§ým malířŮm 19, a20. století, jejichž obrazy jsou v muzejní sbírce, Během letní sezóny
měli návštěvníci možrost shlédnout qýstavu z Mlazea obuvi ve ZIiné Boty, botkyo botičky.
Dalšívýstavou z našich rnuzej4ich fondů bylo Kouzlo hlíny a porcelánu. Na podzim
představila své obrazy Tercza Šimonková a dětské práce společná výstava ZUŠFíranice
aPřerov. V prosinci začala vánočni výstava Půjdem spolu do Betléma...(s přesahem do
roku 2003).
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Koncerty
V Synagoze se vprůběhu loňského roku uskutečnilo šest koncertŮ. hžtradičně jarní

vánočníkoncert srníšenéhopěveckého sboru Harmonia, dále slavnostrú koncert řkanického
dětského frveckého sboru k 20. rlýroči založetn ana závět školního roku koncert pěveckého
oddělení ZUŠlkanice. V zářipíi přiležitosti Dnů evropského dědictví se uskuteČnil koncert
židovskéhudby v podání Klezmer Quartet a v prosinci zde zaznéla renesančníhudba v podáni
Rožmberskékapely (pořadatelem byl Kruh přátel hudby, ktený si Synagogu vybral jako
náhradni prostor za rekonstruovaný koncertní sál. v Zé*meckéulici). Koncerty vyslechlo 635

a

osob.

t{ávštěvnost a propagace MMG
O qýstavní činnosti MMG v obou výstavních síníchpravidelně informoval místnítisk

vyšly také pozvánky, ohlasy a íecellze v regionálních i celostatních periodikách (denní tislq
Ateliér, Yěstník Asociace mlszei a galeii), případně regionálních rádiích (Apollo). Pazvánka
na výstavy v Synagoze byla opět prezentována i ve vícejazyčnémnabídkovémkatalogu
cestovního ruchu Relax, stejně jako v Kulturním kalendiťi, vydanóm Asociací muzei
a galerií.
a

Celkem navštívilo výstavní síně (včetrě Dnů oteťených dveří památek) 5392 osob,
ztoha lí79 ze škot. Uvedená číslavychazeji zevidence prodaných vstupenek aregistrace
neplaticích návštěvníků(vedoucí orgarrizovaných výprav, držíteléprukazu Asociace muzeí
a galerii, děti do ó let), vedené v obou výstavních síních.Běžný počet návštěvníkŮ vemisiňi
(nezapačitirlanych do přehledu návštěvnosti) se pohyboval v rczmezí 50 - 90 osob na kaŽdou
výstavu.

Stále se udržuje vysoká návštěr,rrost středních a zákJadntch škol a základrlt umělecké
školy. K nejvíce navštívenýmqýstavám patřily Letecké modely, €oty, botky, botičky
a Půjdem spolu do Betléma ve Staré radnici a fotografické qýstavy J. Streita a T. Pospěcha
a sHářská výstava J. Šuhájka v Synagoze. Pofwdilo se, že vedle Synagogy i qýstavní prostor
ve Staré radnici bude pro návštěvníky zqimaý a díky širšímuspekíru qýstav se zvedla
návštěvnost téměř na dvojnásobek.

V Fkanicích 4.2.2003

Měst§kó nnueun r galerie v

Hnnicích

Masarykovo náměstí č. 71

753 01Hranice
tel,581 601 390,IČo:

PhDr. Hana Svobodová
ředitelka MMG

