
Zpráva o činnosti
lVlěstskéhó nruzea a galerie v Hranicích

za rok 199S

Vsouladusplatntukclncepcísenašeaktivit..v.s**střeďqjidonásl*dujicic}:otllasť,

sbírk*tvorná činnoxt
Vje.l{mrártreibvlozískáno389ksn*výchsiiír.ktivýchpředrrrětů'předevšimfrCIasáŽe

L. Nováka, grafiky L,Vlodka, kotáž V. Jan,:ušková a archeol0gi*ká nále?: e t-lrln1,

a_lednotlil}ch Ďásti á*;',lstátivně k t{ra*icinr nál*ž*jicich (Svrčav, Rybáře1 a z{Jstí"

eoiosrun*í.y b.vly dokurnentovány stavebni prorněrry města,

Evidenční činnost
FokraČ*valapeŇÍtačovákatalogizaceťorrdununrismatiky'

pro počitačové zprÁváni části fondu varii fiedná se {) předrněty

sakralia}.

Revize strírkových fondrri

Během roku byla provedena revize 7a65

části fondu variii.

íJyly připrfi.volly podktraciy

s xáb*ženskau tématikou -

ks sbírkových předurětů {archeoiogie, minci,

Depozitáře
V souvislcsti s pr*dejem domu na Masaryk*vě ná*n,

Mh,{G část depozitaiů, r:lytó zahájeno v prr:sinci !!ěh9ť:i
i*at do depozitáře v Puigešově ul, 1399 ibývalý KAVRI§)
v historické irud,ově raclnice, Masarykcrvo nárn, 7l ,

konzervační činnost
Ve spi:luptáci s externi k*rrzerr,átorkou rrylo konzen'ováno S slrírk,t:v-vclt PŤedrnětŮ

(2 ks nábytku a -{ obrazy),

Badatelská a informační činnost
v prostoráclr rnuzea na zámecké rri. l l 8 je jed_na rnístn*st tlrxavena jakg studovna, zde

poskytlo r"ni}zgulll badatelsk* siužby stuclentům stiednich a ljsokiý,ch škoi, žákům zakladnich

škal. pracavnikůrn jin}ch muzeí i zájernoťrrn z řad veř*jntrsti, Fr&běžrrě byla r}cpliována

odborná muzejni kniňo".oa. MMG naciále spolupractlval* s ar*heclogickýrrr oddČlenim

památkového ústar,,rr v olom*uci a v rámci §Ňo*ioraoské arche*logické komise Pr*váděio

archeologický dohted na stavebnich akci{rh ve městě {stavby rr:di*nrch dornků, výkcrp3' pro

kanalizaci, nuo*"oá, plyn, úprar,y terenu apod.), Ředrte}ka muzea 
,byia jmenována členkau

r*;rr.e aÁheotogict* ťo*u* ,* iídl** v ],ámátkovérrr ústar"* v olorrlouci,

73 {bývalá radnice}, kde rněl*

zde depcn*vaných sbirkorych
a do rlově přidělených prostot

l



.̂A

Výchovná a vzdělávací činnost
pro žaky 7.tříd ZŠ na Nové ul" byla v květnu připravena prohtidka vYstaly

v synag§zg s odbornl;m výkladerrr, zahrnujícím také historii muzea, §ynagogY a sbírkových

ro"oa.t*á spoluprá." , "uytou.ným oborem ZUŠ (učitelka R.Ambruzovái Při Pravidelných
strrddních navstevacn výsáv y §ynagsz§. MMG s,e i v loňském roce PodÍlelo sPolďně

s odfiorem školství, kultlrry a cestovního ruchu MěÚ na zabezpeČení Dne otevřen}ch dveří

památek. Byly zpřísfupněny dostrrpné historické objekty a moŽnasti prohlédnout si je vYtlŽilo

3S0 návštěvníků.

Výstavní činnost
MMG uspořádalo yfgce 1998 1? výstav, zto}ro 11 vsynagoz§ a 6 vgoti*k*m sátre"

V synagoze u* $ř*d*tunili svými so*hami V. Janoušková a M" Chlupáč, obraeY J. SoPko,

o. l,aicňatek, R. Konvička,lv{_ Šnajdr, F. Ronovský 
" 
D. Balabán a tapiseri*mi E. Bradská- Na

cchoze §ynagCIgy se uskutečnily 2 výstavy, zníchž pruni- Ml*dé sÉJo- Předvedla tvorbu

studeníů inar.řeno učiliště vNovém Boru a druhá- Řady, meckfile {Á vyznúřrrenánÍ, zr sbirkY

L, Sukenika byla věnována 80. qýročí vzniku čs. stáfu. Vý§arné výstavy v gotickérn sále

zabáj1| srtumi tbrazy L. Hubeňák. Nasledovaly fotcpafie Hany E{amPlové, kerar*ika

B, podmolové, grafilry Z. Iarráók4 fotograťre M. Hořínka a prŮřezová qistava Výběr z dil*,

realizována k 85. narozeninám hranického výtvarníka Z. Smejkala.

Koncerty
y květrru loňského roku se uskutečnil v synagoze recitál M. Š*eitové * přiČná fiétna-

při příieát*sti vernis..iže tapiserií E, Brcdské. V prosinci byt uspořádán ve sPoluPráci se

sdruxením Jóga v denním životě a s Městskou knihorrrrou v sále na Zámecké ul. 112 VánoČní

koncert meditativní akustické hudby I. a V. Havlových, doplněný ukázkarni indické lrudbY.

Obě hudební akce vyslech}o 150 lidí.

Návštěvno§t a propagače $fifslG

o výstavní činnosti MMG v obou qýstarnich síních pravidelně irrformoval rníStrd tisk

a vyšty četne pozvánky, ohlasy a rec§fize v regionálních i celosátních peri*dikách (denni tisk,

atónei, Věstník Asociace mweí a galerií, Antique}. PozváŇa na rrystavy i exPozici

v §ynag6u§ byla apet prezentována i ve vicejazyčném nabidkavém katalogrr cestovníhO ruchu

Reiax,-stej"É 3uú v Kulturním katendáři, vydaném Asopiaci mueei a galerii- Celkem

navštívilo akce v synegffee a v g*tick*Nn sále {včetn* Dnťr otevřeaých dveří Památek} 4371

osob, z toho to9d zá st<o!. Uvadená čísla vycházejí z evidence prodan;ých vsttrpenek

a registrace neplatícich návštěvrriků {vedoucí orgarriztvaných vyprav, drŽitetré PrŮkazu
Asociace muzei a galerií, děti do 6 let), vedené v oborr qýstavních sínich. Fakťclrý P6Čťt
návštěr,rríků je poditatně vyšší o účas§ťky vernisáĚi" kterých přicháei 5ů-90 na každou

qistavu"

V F{ranicich 24.2.1999
'k ,r^__ hr-rr+ť

Pb§r. Esns St,Ob*ď§r,Éí

řadk*t*a MfuI{;


