
Zpráva o činnosti
Městského muzea a galerie v Hranicích

za rok 2a01

V roce 2001 (stejně jako předchozího roku) ovlivnila činnost muzea a galerie
především pokračující rekonstrukce historické budovy bývalé radnice na Masarykově náměstí
71 (kde má muzeum větší část depozitářů a od léta i sídlo), a to v rovině časové i práce se
sbírkoqými fondy.

Vpruběhu rekonstrukčních prací se opakovala situace zr. 20aa. Protože nebyla
moŽnost přestěhovat fondy do náhradních depozitířů, museli jsme je posfupně sestěhovávat
do jiŽ opravených místností, aby byly další prostory uvolněny pro opravy, důsledkem čehož
byla nemoŽnost s většinou fondů pracovat (z prostoroqých důvodů nebylo možno při
stěhování dodrŽovat tématické celky) a vytůivaí je (s qýjimkou fondu dokumentace -
ťotografie a tiskoviny, jehož studium jsme badatelům mohli umožnit). A rorrněž z uvedeného
vyplývá Časová nároČnost pro pracouríky muzea (stěhování a podle vytíženosti ostatními
pracovními ukoly střídavé hlídání řemeslníků a dodavatelů dalších služeb - /elektronické
zabezpeěovaci zařizeni apad.ljednotlivými pracovníky, tj. ředitelkou, správcem depozitáře
a v krajním případě i pnivodcem,- pokud nebylo možno sbírkové předměty přemístit - např.
k'ihy tzv. GallaŠovy knihovny, abrazy, obsáhlý fond varií). Situace byta o to složitější, že
ředitelka muzeaároveň řídila do 31.10. i městskou knihovnu a svuj pracovni čas musela dělit
mezi obě instituce, což bylo- v období připravy novóho knihovrrického zákona a v souvislosti
s tím řeŠené podoby regionálních funkcí knihoven (doprovázených četqými jednaními) a po
přestěhování muzea i knihovny do budovy na Masarykově náměstí, kdy knihovna měla být
správcem budovy a až do vy,jasnění správcovské funkce Ekoltesem bylo ďeba řešit z této
pozice Četné organizaČní úkoly z toho vyplývající - časově velmi náročné. To vše mělo dopad
na doČasné omezení rozsahu odborné činnosti a poněkud to zpozdilo přípravu muzejní
expozice a znovubudování depoziámiho systému (tématické celky, přesná lokace předmětů
apod.)

Přes qýše popsanou obtížnou se v §ouladu se zakladními úkoly
muzea naše aktivity soustředily do následujících oblastí.

sbírkotvorná činnost
V souladu se ňizovaci listinou se sousťeďuje na teritorium města a obcí

administrativně k němu náležejicich a trojrozměrnými předmě§ i tiskovinami, dokumenty
a fotogtafiemi, příp. dalšimi dokumentačními technikami (diapozitivy, video apod.)
dokumenfuje jejich historii a současnost. V jejím rámci bylo získáno 34 přírůstkových čísel,
tj. 653 ks noqých sbírkoých předmětů, předstawjících fotografie, tiskoviny a dokumen§
kŽivotu města vrazmezi konce l9.st. až 70. let 20. století (z nich je možno seznámit se
vzdělávací Činnosť, kultumím životem města, výstavbou v jednotliqých desetiletích apod.),
dále kompletní sokolslcý kroj a sokolské kroniky ze 30. let. Celkor{ počet sbírkoqfch
předmětů k31.12.20al je 22 913 ks.



Evidenční činnost
PokraČovala PoČÍtaČová katalogizace nejrozsáhlejšího muzejního fondu

numismatikY. V Programu ProMuzeum * modulu Numizmatika bylo zpiacováno 200 ksmincí.

Revize sbírkových fondů
Během uPlYnulého roku byla provedena revize části sbírkových fondů v souvislosti

s PříPravou muzejnÍ,. exPozice. Bylo zrevidovano 226 ks ( nábytek, obrazy. porcelán,
fotografie numizmatika). V race 2a02 bude provedena revize všech fondů, předcházející
záPisu do centrální evidence sbírek ministersiva kultury čn .srd. ;r;;;., stav všechexponátŮ anavrŽena opatření projejich konzervaci a dalši uchování či vyřaeení ze sbírkových
fondů,

Depozitáře

Situace kolem .dePoziář& byla popsána v}še. Po skončení rekonstrukčních praci
grobjhá třidění jednotliqých fondů do temátic§ých celků (zruchž se vychrleí při počítačovó
katalogizaci) a ukládání v regálech, skříních ěi o* volném prostoru podle prostoroqirch
disPozic a qýŠe nastíněného 

-systému, 
kteď umožňuje také dobrou praklickou práci sesbirkami.

konzervační činnost
proběhlo konzervování a restaurování 1? ks sbírkoqých předmětů,
expozice (nábytek, .*r*y, porcelán, cínové a měděné preame6r1 

'

činnost se předpokládá s násfupem konzervátora.

Badatelská, informační a odborná činnost
V Prostorách Tu"el na Masarykově náměstí je jedna z pracoven upravena zároveňjako studovna. Za.lr|lnutÝ rok poskytlo muzeum uuút trte ,t.rzty stujenmm středních

a vYso§fch Škol, ŽákŮm základních škol, pracovníkům jiných múei i zájemcům z řadveřejnosti, Registrovali jsme 12 pravidelnYch badatett a eetno informace portytti pracovnícimuzea v odPovědích na telefonické dotazy či dotazy směřované také z městskéhoinformaČního centra.- PniběŽně byla doplňována odbomá muzejní knihovna. Bylo ziskáno 93noqich PřírŮstkŮ knih a ČasoPisů. MMG 1a!áe spolupracovalo s archeotogicými institucemia Středomoravskou archeologickou komisí, ate átchóologrcké akce byly Ž easowcrr důvodůzajiŠťovánY jen v omezené míře,. V rámci odborné řinnosti byla průběžně prováděna
fotodokumentace změn tvářnosti města.

Yýchovn á a vzdélávací činnost
Trvá sPoluPráce s qýtvarným oborem ZuŠ (ueitelka R. Ambruzová) při pravidelných

studijních návŠtěvách výstav, především v Synagoze, Stale se udržuje návštěvnic Icý zájemoýstavY ze Škol vŠech §pŮ (návštěvnosi šřohích qilprav preástavovala cca třetinunávŠtěvníkŮ), Jako kaŽdoročně, tak i v loňském roce navštívilu'r,, pr,itotu Bělo,tínskóho tvdne

vybraných do muzejní
pravídelná konzervačni
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zpěvu právě proo-íhající výstavu v Synagoze většina jeho účastníků v rámci kulturní části
svého programu. MMG se i v loňskóm roce podílelo společně s odborem školství, kultury,
těloqýchovy a cestovního ruchu MěÚ na zabezpečení Dnů evropského dědictví (Dne
otevřených dveři pamatek). Byly zpřistupněny dostupné historické objekty, V objektech
Synagogy a na Masarykově náměstí byly psané informace doplňovány ústním qýkladem,

Výstavní činnost
MMG uspořádalo v roce 2001 11 výstav, ztoho 8 v Synagoze a3 ve výstavní síni na

Masarykově náměstí (zde vzhledem k termínu ukončení rekonstrukce jsme vystavovali pouze
v měsících říjen až prosinec).

Synagoga

Y Synagoze se uskutečnily výstavy věnované souěasnému ýtvamému a sklářskému
umění. Od začátkv roku to byla výstava Porušení rovnováhy (vernisaž byla
3l12.2000)sklářského qitvarníka A. Vašíčka. Následovala výstava obrazů legendy české
v}tvarné scény V. Komrárka, dáíe výstava obraz:i a objektů N. Armutidise a M. Magniho,
kontroverzní qýstava Odeur sochaře L. Iezbery, instalačně inspirovaná prostorem Synagogy.
V létě proběhla výstava obrazů a maleb na hedvábných svitcích M, Křížové a M, Váwové,
následovala ýstava obrazt a objektů t. Jaroše a abraz:ů R. Hábla s názvem To a ono a
v prosinci byla otevřena výstava obrazů a prostoroqich instalací Z. Hally a A. Pudila
podobnosti a odlišnosti.

Výsíavní síň Masarykovo nám.

, Zde jsme zahájili qistavou obrazů mladého romského výtvwníka z Fkanic Tibora
Cerveňáka Kubizované harmonie. Výstava byla bohužel ukončena 10 dní po zahájení
exekutorem v důsledku neplněni závazkb autora vuči věřiteli. I za krátkou dobu ťvání byla
poměrně dobře navštívená. Následovala ýstava dokumentů věnovaných komunistickómu
režimu v období 1948-1989 Pamět' pro pravdu, uskutečněná ve spolupráci s Vojens§im
sdružením rehabilitovaných v Fkanicích, Poslední výstavou loňského roku v tomto prostoru
byla retrospektivní výstava nestora hranic\ich ť/tvarníku Z. Smejkala Výběr ztvorby,

Koncerty
V Synagoze se v průběhu roku uskutečnil tradiční koncert-smíšeného frveckého

sboru Harmonia. Koncert navštívilo a vyslechlo 250 osob. Další koncert tohoto tělesa
a F{raniokého dětského pěveckého sboru se uskutečnil na Masarykově náměstí v rámci Dnů
evropského kulturního dědictví. Vyslechlo je cca 110 osob.

Spolupráce s dalšími subjek§
Mimo tradiční dobrou spolupráci s odborem školství, kultury, tělouýchovy

a cestovního ruchu (Dny evropského kulturního dědictví, odhaleni bus§ T. G, Masaryka
v budově na Masarykově náměstí) se podílelo mweum spolu s kinem a larihovnou na
organizování dvoudenního listopadového Víkendu parodie. .
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l§ávštěvnost a propagace MMG
O qýstavrrí ěinnosti MMG v obou výstavních sínich pravidelně informoval rnístní tisk,

regionální tisk (olomoucká MF Dnes) a lyšly četné pozvánky, ohlasy a recenze
v regionálnich i celostátnich periodikách (denní ti§k, Ateliér * zde publikoval 2 člárůiy
o výstavách v Synagoze dr. J. Valoch, třetí článek je připraven do tisku, Věstník Asociace
muzeí a galerií). Pozvánka na výstavy v Syrrragoze byla opět prezentována i ve vícejazyčném
nabídkovém katalogu cestovniho ruchu Relax.

Celkem navštívilo výstavní síně (včetně Dnů otevřených dveří památek) 274l osobo
ztoho 798 ze škol. Uvedená čísla vycbázeji zevidence prodaných vstupenek aregistrace
neplaticích návštěvníků (vedoucí oryaruzovanych ýprav, držitelé průkazu Asociace muzeí
a galerií, děti do 6let), vedené v obou ýstavních síních. Běžný počet návštěvníků vernisaží
(nezapočítavaných do přehledu návštěvnosti) se pohyboval v rozmezi 50 150 osob na každou
qilstaw. stále se udržuje dobrá návštěrmost středních azákladrllch škol azákladrn umělecké
školy, Návštěvnost v loňském roce patrně ovlivnil i fak1, že většinu roku fungovala pouze
jedna výstavní síň , Po otevření Masarykova nám. se nepříznivě projevilo ukončení výstavy
T, Červeňáka (během 10 dní ji navštívilo 92 osob) a následná měsíční pavza, než zaéala dalši
připravená výstava.

Lze očekávat, že po otevření stálé muzejní expozice v budově na Masarykově náměstí
(únor 2002) a váledem k ýstavnímu programu , přivážejícímu sem atraktivní muzejní
qilstavy a prezeríujícímu i místní umělce a žáky záHaďni umělecké školy, návštěvnost
vzroste. Ukazuje to vel§f zájem o současně probíhající ýstalrr Leteckó modely.
Návštěvnicky atraktivni v Synagoze bude patrně výstava fotografií J. Štreita, fotografický
cyklus Lidé Hranicka T, Pospěcha a výstava renomovaného skiářského qýtvarníka J. Šuhájka
(dlouhá 1éta byl mj. hlavním ýtvarníkem karlovarskó sklářskó firmy Moser).

V }kanicích7 22aa2 ,Lta*u1 h*"4
PhDr, HanaSvobodová /

ředitelka MMG
Měsbké muzerun a galerie

Masarykovo. r,rrn]Zt
753 0t řlranice
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