kdo / co / proč / pro koho / s kým / za co / jak / kde / kdy

jak se dělá (moje) výstava

tiráž)
tirážní tabule se umisťuje na počátek výstavy
a jsou zde uvedeni lidé a instituce, kteří se na výstavě podíleli

kurátor)

architekt)

graﬁk)

produkce)

propagace)

aktivní program)

ediční činnost)

instalace)

sponzor)

poznámka)
někteří členové týmu mohou spojovat více rolí, je ovšem nezbytné, aby celý tým
pracoval společně a navzájem se doplňoval, nutné je rovněž jasné vymezení rolí, aby
se nepřekrývaly a současně nevznikl hluchý prostor
i v muzeích je toto spojování rolí časté, protože každé muzeum má trochu odlišnou
skladbu (strukturu) zaměstnanců dle velikosti instituce a jiných speciﬁk

blok 2)1 – tým

už víš, jaký je námět výstavy, její název a rozsah
promysli si, kolik členů realizačního týmu výstavy potřebuješ
a společně si rozdělte role v týmu

pořádající instituce)

název výstavy)

námět výstavy)

blok 2)2 – kurátor
co tě nemine viz blok 1)10

kurátor
má na triku

—námět výstavy
—název výstavy
—obsahový scénář výstavy
—rozsah výstavy
—pojetí výstavy (pouze exponáty,
nebo další materiály...)
—výběr exponátů a jejich seznam
—textový podklad k popiskám exponátů
a informačním tabulím ve výstavě
—katalog výstavy a odborné články

připrav si popisku exponátu
název exponátu, vročení, autor, příp. výrobce, materiál, příp. způsob
zhotovení, majitel, příp. způsob jeho získání, inventární číslo
interpretace)
vysvětlující výklad, postup, jakým se určité téma, skupina předmětů či předmět prezentuje
poznámky)
nezapomeň, že:
—méně je někdy více
—schopnost člověka vnímat je omezená (pozor na délku popisek a textů)
—důležité je členění výstavy na jednotlivé celky
—vstřícnost k návštěvníkovi
—interpretace výstavy v duchu současného myšlení
—jednoduchý a srozumitelný orientační systém
pro návštěvníka je příjemné, když se hned na začátku výstavy dozví:
—čím se výstava zabývá
—jak je organizovaná
—co může jejím shlédnutím získat

zkus si nakreslit orientační plánek výstavy
připrav si textové podklady k výstavě
vyber si exponát, který budeš pozorovat

další otázky
jak to voní?
jak to zní?
jakou to má barvu?
z čeho je to vyrobené?
je to přírodní nebo umělý
materiál?
je exponát kompletní?
bylo to změněno, opraveno?
je to opotřebované?

je to ručně nebo strojově
vyrobené?
bylo to vyrobené ve formě
nebo po částech?
jak byly části spojeny?

jak byl předmět používán?
změnil se nějak způsob
využití?

hlavní oblasti k zamyšlení

fyzické vlastnosti
jak to vypadá?
jaké to je?

konstrukce
jak to bylo vyrobeno?

funkce
k čemu to bylo vyrobeno?

věci objevené pozorováním

věci ke zkoumání

blok 2)3 – kurátor – pozorování exponátu

pozorování exponátu)
tabulka převzata z manuálu pro učitele Učení z předmětů

plní předmět dobře funkci,
pro niž byl navržen?
byly použity vhodné materiály?
je předmět zdobený?
jak je zdobený?
líbí se ti, jak předmět vypadá?
líbil by se předmět dalším
lidem?

pro lidi, kteří to vyrobili?
pro lidi, kteří to používali?
pro lidi, kteří to vlastní dnes?
pro tebe?
pro banku?
pro muzeum?

design
je předmět dobře navržen?

hodnota
jakou to má hodnotu?

vymysli si příběh exponátu,
který jsi právě prozkoumal,
nebo si ho nakresli

další otázky

hlavní oblasti k zamyšlení

věci objevené pozorováním

věci ke zkoumání

blok 2)4 – kurátor – pozorování exponátu

pozorování exponátu)
tabulka převzata z manuálu pro učitele Učení z předmětů

blok 2)5 – kurátor – ukázka katalogového listu exponátu
exponáty jsou v muzeu evidovány formou katalogových listů a fotodokumentace
podívej se na ukázku katalogového listu exponátu UPM v Praze

rozměry) výška: 33 cm
průměr: 18,5 cm

váza ve stylu art deco
foukané, vrstvené, broušené
a pískované sklo
masivní váza baňatého tvaru s patkou
a rozšířeným horním okrajem
ve svrchní vrstvě z transparentního
modrého skla jsou propískovány
a probroušeny geometrické motivy:
3 vertikální řady drobných čoček,
šikmé pásky, polokruhy
neznačeno

autor a datace) prof. Alexander Pfohl, 1930, Bor u České Lípy (Haida)
původ) Státní odborná škola sklářská, provedlo oddělení prof. Bönische
stav) 1 – bez poškození

umístění) UPM, dep.
1/II, skříň 7

způsob a doba získání)
dar dr. J. Palmera, Praha 6, 1996
číslo jednací (administrativní) 1640/96, číslo přírůstkové 73/96

kupní cena) dar
odhadní cena) 75000 Kč
kurátor) MH

vyplň si svůj katalogový list exponátu
inventární číslo)

rozměry)

autor a datace)
původ)
stav)

umístění)

způsob a doba získání)

kupní cena)
odhadní cena)
kurátor)

*ISO – integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

inventární číslo) 99.195
záznam ISO*
inventura 2000

blok 2)6 – kurátor – ukázka katalogového listu exponátu
ukázka druhé strany katalogového listu exponátu UPM v Praze

Haida neboli Bor u České Lípy (dnešní Nový Bor) je tradičním místem výroby skla, odkud vzešla řada
technologických a uměleckých podnětů k tomuto významnému výrobnímu odvětví. Váza ve stylu art
deco, který byl velice populární zejména ve 20. letech 20. století, je ukázkou meziválečné produkce
tamní Státní odborné školy sklářské. Autor jejího návrhu prof. Alexander Pfohl (1894 – 1953) na škole
působil od roku 1928 do poloviny 40. let jako profesor výtvarných oborů. Vázu provedlo oddělení
prof. Bönische. Při výrobě bylo využito pro oblast typických výrobních postupů.
vyobrazení předmětu)
Práce čs. státních odborných škol sklářských. Album fotograﬁí, knihovna UPM, č. B 1879.
Langhamer, A.: VOŠ a SPŠ sklářská Nový Bor. Nový Bor 2000, obr. 23.
Uchalová, E. a kol.: Přírůstky sbírek UPM v Praze v letech 1992 – 2002. Praha 2003. – katalog výstavy
o autorovi návrhu)
Messner, W., Ricke, H., Scharnowski, S.: Alexander Pfohl. Der Glasgestalter und Maler. Rheinbach
1994.
vystaveno)
České sklo od renesance po současnost. Riga, Uměleckoprůmyslové muzeum, 24. 4. – 15. 6. 2003.
Přírůstky sbírek UPM v Praze v letech 1992 – 2002. Praha, výstavní sál UPM,
18. 12. 2003 – 29. 2. 2004.

vyplň druhou stranu katalogového listu svého exponátu jeho historií či příběhem, který si vymyslíš

blok 2)7 – architekt
co tě nemine viz blok 1)11
architektonické řešení prostoru)

promysli si:
—v čem nebo na čem budou umístěny exponáty?
—budou vystaveny samostatně nebo ve skupinách?
—budou kromě exponátů výstavu doplňovat i další prvky, jakou jsou
písemné materiály – obrazové materiály – fotograﬁe – hudba?

nakresli si výstavní prostor a rozmístění exponátů v něm
nakresli svou představu architektonického řešení expozice včetně použitých materiálů jako
podklad pro instalaci
vyrob si maketu svého řešení

blok 2)8 – produkce
co tě nemine viz blok1)12

spolu s ostatními členy týmu si připrav technický scénář výstavy
a dohodněte si místo a čas, kdy se k realizaci výstavy budete scházet

poznámka)
zájmena kdo, co, kdy v písemné podobě, která doplníš konkrétními členy týmu, ti mohou hodně
usnadnit přípravu výstavy
produkční má na triku i provoz výstavy, proto si promysli:
—jak budeš výstavu průběžně kontrolovat a udržovat
—koho pověříš prací kustoda
—jak zabezpečíš exponáty
—jakou bude mít výstava otevírací dobu
rozpočet)
zdroje rozpočtu (ﬁnanční i materiální)
—odkud vezmeš peníze?
—oslovíš případné sponzory?
—co pořídíš z domácích zdrojů?
členění rozpočtu
—architektonické a výtvarné řešení výstavy
—doprava a pojištění exponátů jsou nejdůležitějšími položkami výstavy
—vlastní realizace výstavy
—vernisáž
—propagace
—ediční činnost
—aktivní program
—provozní náklady

sestav si rozpočet výstavy

detaily, bez kterých se výstava neobejde)
—otevírací doba
—místo pro odložení věcí návštěvníků
—toaleta
—
—
—
—
—
—
(doplň na základě vlastní zkušenosti)

blok 2)9 – propagace
co tě nemine viz blok 1)13
—propagační materiály k výstavě (leták, plakát, pozvánka na vernisáž)
—kontakt s novináři
—příprava tiskové konference
—příprava vernisáže
—shromažďování ohlasů z tisku pro portfolio výstavy

moje návrhy textů
tiskové zpravodajství)

text letáku)

text pozvánky)

text plakátu)

poznámka)
až vytvoříš texty, předej je graﬁkovi ke zpracování

jak bude vypadat tvá vernisáž?
—kde se bude konat?
—koho pozveš?
—kdo bude výstavu zahajovat?
—zajistíš ve spolupráci s produkční/m nějaký kulturní program?
—bude součástí vernisáže občerstvení?

—vytvoř si svou návštěvní knihu
(můžeš použít obyčejný nelinkovaný sešit se silnějšími deskami, který si výtvarně upravíš koláží
z papíru, textilu či jiného materiálu)

blok 2)10 – muzejní pedagogika
co tě nemine viz blok 1)14
muzejní pedagog
připravuje aktivní program ke krátkodobé výstavě
aktivní samoobslužný program ke krátkodobé výstavě
je v našem muzeu součástí každé výstavy a je určen všem návštěvníkům

tvoje výstava bude určitě zajímavá, ale nemusí být jen na koukání
zkus vymyslet nějakou zajímavou činnost, která by její návštěvníky zaujala
a umožnila jim seznámit se s výstavou ještě jinak – např. hmatem, sluchem, manipulací s předměty,
srovnáváním materiálů, objevením zajímavých souvislostí, nebo je podnítila k výtvarnému,
literárnímu či jinému počinu – dílku, které si třeba odnesou i domů a bude jim připomínat návštěvu
právě tvojí výstavy
svůj nápad zkonzultuj s kurátorem a realizaci s architektem výstavy, aby s aktivním program
počítal při řešení výstavy

co může být např. samoobslužným aktivním programem:
—jednoduché pracovní listy
—manipulace s k tomu určeným exponátem či jeho replikou
—anketa
—vlastní tvůrčí činnost návštěvníků
—seznámení s technologií
—hra pro rodinné týmy
—výtvarný nebo divadelní happening
logo aktivních programů
proč jsme si vybrali ruku jako logo programu Dotkněte se muzea UPM v Praze?
tento piktogram symbolizuje
—lidskou ruku jako otisk v čase
—předměty jako otisky člověka
—dotek a dotýkání v širším slova smyslu

zkus si vymyslet své logo

interaktivní)
vzájemně působící

<

<

předměty

návštěvníci

podívej se na blok 1)12 – při realizaci programu se ti určitě budou hodit pojmy
fundreising
grant
sponzor

blok 2)11 – tým – ediční činnost, instalace, provoz a ukončení výstavy
co vás nemine viz blok 1)15
ediční činnost)

k výstavě si můžete připravit i minikatalog exponátů se základní informací o výstavě,
případně seznam vystavovaných exponátů

instalace výstavy)
na instalaci výstavy může u malých výstav spolupracovat celý tým

dohodněte se, co – kdo – kdy z vašeho týmu při instalaci udělá

provoz výstavy)

podle délky trvání výstavy rozdělte služby kustodům, které si vyberete
dohodněte se, kdo bude provádět výstavou

ukončení výstavy)

nezapomeňte si exponáty pečlivě uložit a popsat, ať je můžete opět použít
v případě, že máte exponáty zapůjčeny, pečlivě je zabalte a dodete správnému majiteli
nezapomeňte na důkladný úklid výstavního prostoru

blok 2)12 – hodnocení a portfolio výstavy
co tě nemine viz blok 1)16
hodnocení výstavy)

připravte si hodnocení výstavy
poznámka)
aby mělo hodnocení smysl, nestačí jen konstatovat, že se výstava povedla či nepovedla,
podstatné je deﬁnovat příčiny úspěchu či neúspěchu a opatření do budoucna
—co se nám povedlo:

—co bychom příště udělali jinak:

—na co bychom se příště zaměřili:

—koho za co chválíme:

portfolio výstavy)

vytvořte si portfolio výstavy
naše portfolio bude obsahovat:
—
—
—
—
—
—

blok 2)13 – slovníček pojmů
slovníček pojmů, se kterými ses potkal/a)

pokud tě nějaký zaujal, najdi si jeho význam

anketa

evidence

akvizice

exponát

atribut

fundraising

autenticita

grant

depozitář

galerie

dekor

happening

design

haptický

corporate identity

chronologie

edukativní

kabinet

expozice

komunikace

estetika

kontext

blok 2)14 – slovníček pojmů
slovníček pojmů, se kterými ses potkal/a)

pokud tě nějaký zaujal, najdi si jeho význam

kurátor

propagace

kustod

public relations

libreto

replika

logo

restaurátor

média

sbírka

management

sponzor (mecenáš)

marketing

umělecké řemeslo

muzejní pedagogika

užité umění

muzeum

vernisáž

portfolio

výstava

produkce

blok 2)15 – moje poznámky

moje poznámky)
…

blok 2) 16 – fotograﬁe 1

fotograﬁe z mé výstavy)

blok 2) 17 – fotograﬁe 2

fotograﬁe z mé výstavy)

blok 2) 18 – literatura, tiráž

literatura)
Beneš, Josef: Muzeologický slovník. NM Praha 1978.
Beneš, Josef: Proměny muzea ve službách společnosti. Poznámky 02/98. Architekt.
Edgar, Emil: Výstavnictví živnostenské a průmyslové, praktická příručka „drobného umění“, Praha 1921
(*zdroj citací v úvodu stránek)
Durbin, Gail a kol.: Manuál učitele pro Učení z předmětů. English Heritage 1990.
Kesner, Ladislav, ml.: Muzeum umění v digitální době. Argo a NG Praha. 2000.
Waidacher, Friedrich: Príručka všeobecnej muzeológie. SNM Bratislava 1999.
tiráž)
autorka) Vladimíra Jinochová
spolupráce) Hana Pfejferová, Štěpán Sekera
graﬁcké řešení) Ondřej Zámiš
odborná konzultace) Milan Hlaveš (kurátor), Klára Vorlíčková (propagace), Jana Skálová (produkční),
Eva Matyášová (editorka), Petr Špaček (restaurátor)
tisk) Trico Praha
poděkování)
Tereze Typoltové za námět
Alexandře Brabcové za trpělivost
vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze v rámci programu Dotkněte se muzea
za ﬁnanční podpory programu Brána muzea otevřená Open Society Fund Praha v roce 2003

