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Všeobecně známá nízká profesionalita re-
daktorů českých médií vedla nedávno
k tomu, že Moravská galerie v Brně byla
v Lidových novinách prezentována jako
první tuzemské muzeum, které zavedlo
bezplatný vstup. 

Tento model podpory veřejné dostup-
nosti přitom již od roku 1990 používá jed-
na instituce z 25 členů Rady galerií ČR,
Muzeum umění a designu v Benešově
u Prahy. Z Prahy i z celé republiky sem po
léta proudí stovky návštěvníků na výstavy
významných českých osobností malby,
plastiky, fotografie, architektury, designu

a grafického designu. Muzeum má vedle
stálých expozic soudobé tvorby také roz-
sáhlou  instalaci vývoje české a slovenské
fotografie a zajímavě strukturovanou ex-
pozici designu, které vycházejí ze specifik
benešovské akviziční činnosti. Ve srovná-
ní s Moravskou galerií je zajímavé, že fi-
nanční částky, které Benešov získává na
dobrovolném vstupném v poměru k výši
celkového rozpočtu, odpovídají roční su-
mě, které v Brně vyberou na běžném
vstupném. Proto moravské úvahy o funkci
dobrovolného vstupného u nich v budouc-
nosti se mohou blížit realitě. Diskuse

o bezplatném vstupném se musí v české
veřejnosti vést pozorně a poučeně, neboť
v nich může docházet k účelovému násilí
ze strany zřizovatelů i části veřejnosti.
U Moravské galerie v Brně například pad-
la zmínka, že při zrušení vstupného nemá
právo vyžadovat dorovnání rozpočtu. Je to
při živelnosti postoje ministerstva kultury
i krajů a při neustálém snižování rozpočtů
státních muzeí úsměvná poznámka, která
se míjí s realitou. Mnohem podstatnější
jsou jiné diskusní myšlenky. Opakovaně
se ozývá, že při bezplatném vstupu klesá
v očích veřejnosti hodnota nabízených ak-

cí. Při seriózní analýze a průzkumech se
pak ověří, že tomu tak není, ale při další
výměně názorů se vždy najde někdo ne-
znalý, který problém nastolí znovu a zno-
vu. Zřizovatelům při výhradách k bez-
platnému vstupu většinou nejde o ztrátu
„zisku“, ale o pozbytí možnosti kontroly 
návštěvnosti, kterou při svém nezájmu
o skutečný dopad umění ve společnosti,
chtějí považovat za pohodlné hlavní krité-
rium svého hodnocení. To je důležité mís-
to, kde není radno dělat ústupky. Výše ná-
vštěvnosti patří ve statistikách k údajům,
které mají muzea právo nezveřejňovat, ne-
boť málokdo dokáže tato čísla skutečně
funkčně vyhodnotit. Oblíbená demagogie
vyplývá ze známé, zneužívané formulace
„výstavy, na které NIKDO nechodí, ne-
mohou na veřejnost působit“. Samozřejmě

nejde o výstavy s nulovou, ale s malou
návštěvností. Češi rádi ignorují vrstvení
společnosti, proto jejich slova „nikdo“
a „všichni“ se musí brát s velkou rezervou.
Muzeum umění v Benešově na toto téma
provedlo několik zajímavých výzkumů,
které citlivě analyzují funkci muzeí ve slo-
žité sociální struktuře. Z nich vyplývá, jak
může a jak je naopak velmi normální, aby
účinně sociálně působila kvalitní výstava
s malou návštěvností prostřednictvím růz-
ných elit. A pokud chce někdo finanční
údaje, může použít odborně poměrně ná-
ročnou, ale realistickou metodu, která
hodnotí nepřímý finanční přínos kulturně
vzdělávacích institucí pro jednotlivé sub-
jekty daného regionu.

Tomáš Fassati

Zkušenost s bezplatným vstupem

Podle časopisu Art & Antiques sběratelé
a investoři do umění utratili za rok 2012
přibližně 881 milionů korun; jiné zdroje
uvádějí, že za uplynulých 10 let to bylo
asi 5,4 miliardy korun. Umění se stalo ko-
moditou, dobře uloženými penězi, jisto-
tou ve stáří, ale odborníci varují: každé
čtvrté plátno prodávané v Česku je pod-
vrh! Majitelé padělků pravděpodobně
mají znalecký posudek, který stanoví ce-
nu obrazu, ale přesto nemusí vypovídat
o pravosti díla. Národní galerie v Praze
nejčastěji naráží na falza tak ceněných au-
torů, jako je Emil Filla, František Kupka,
Josef Čapek, Jan Zrzavý nebo Josef Lada,
Marc Chagall, Pablo Picasso, či Henri
Matisse. Pražský obchodník s obrazy
Leonard Adamec například prý prodal 
7 falzifikátů za 17 milionů korun. Mezi
nimi obrazy Jana Zrzavého a Antonína
Slavíčka. Za největší zjevení mezi český-
mi falzifikátory je považován Libor Prá-
šil. Okopíroval na 160 obrazů mistrů 
19. a 20. století tak dokonale, že zmátl
i renomované znalce. „I Kristián Kodet
jako svědek u soudu měl problém roze-
znat, který obraz namaloval on a který je
falzum,“ řekla mluvčí krajského soudu
v Brně Miroslava Sedláčková. František
Horčička byl český restaurátor, znalec
a falzifikátor. Jeho práce spočívala hlavně
v úpravách starších obrazů. Zemřel v roce
1856, ale většina jeho falzifikátů byla od-
halena až ve 20. století. Problém padělku
uměleckých artefaktů vstupuje dokonce
i do historie kolumbijských drogových
mafií. Když v roce 2007 byl v Brazílii do-
paden drogový boss Juan Carlos Ramirez
Abadia (zvaný Chupeta) a jeho pozůsta-
lost byla zkonfiskovaná, kromě zlata za
téměř 20 milionů dolarů, našly se v ní
i plátna od Francisca Goyi, Pierra-Augus-

ta Renoira a Salvadora Dalího. Později se
zjistilo, že všechno to jsou padělky. (Pení-
ze i moc měl, ale v umění byl zranitelný.) 

Aby se padělky nedostávaly na trh
znovu, vstupuje do hry neurověda. V roce
1995 Metropolitan Museum of Art v New
Yorku (Met) uspořádalo kontroverzní vý-
stavu nazvanou Rembrandt / Not Rem-
brandt, na níž byly vedle sebe obrazy, kte-
ré s určitostí namaloval Rembrandt,
a obrazy, které pořídili jeho žáci. Před sto
lety se mu připisovalo asi 700 umělec-
kých děl, v průběhu 20. století se jejich
počet snížil o 50 % tím, že historikové
umění a kritici začali hledat znaky, které
by umožnily rozpoznat rozdíly mezi prací
mistra a pracemi jeho žáků. Toto dělení
mělo veliké finanční důsledky. Zatímco
malba nejlepšího Rembrandtova žáka
Willema Drosta se prodávala za několik
desítek tisíc dolarů, pravý Rembrandt měl
několikanásobně větší cenu. V roce 2009
se málo ceněný Rembrandtův portrét pro-
dal za 33 milionů dolarů. 

Co představují ty ohromující znaky,
jež mají určit podstatné a neomylné rozdí-
ly v určení autorství? Jaké je delikátní dě-
lítko mezi géniem a jeho imitátory, mezi
originály a falzy? Jednou z možností je
cosi mysteriózního, těžko uchopitelného,
co holandský malíř dával svým dílům a co
může být v jeho originálech objeveno 
či identifikováno. I když nejsme schopni
s určitostí definovat tak drobné rozdíly,
zavěšujeme Rembrandta do Metropolitan
Museum of Art a jeho imitátory ukládáme
do suterénu. Veliké umění není náhoda.
Druhá možnost je založena na předpo-
kladu, že naše estetické soudy jsou znač-
ně komplikované. Přestože Rembrandt
byl výjimečně talentovaný umělec, naše
odezva na jeho umění je podmíněna mno-

ha proměnnými, které nemají nic společ-
ného s olejomalbou. Mnohé z těchto pro-
měnných mohou zkreslit naši percepci do
té míry, že si připouštíme rozdíly, které ve
skutečnosti neexistují, čímž se pokřivuje
verdikt historiků umění ve srovnání s tím,
co vidíme. Jinými slovy, váha Rembrand-
tovy osobnosti je neoddělitelná od podsta-
ty, že „to je Rembrandt“! Ten muž je silná
obchodní značka. Vědci z Oxfordské uni-
verzity se rozhodli otestovat obě pro-
tichůdné hypotézy formou jednoduchého
pokusu se 14 dobrovolníky, kteří byli
znalci Rembrandtova díla, ale neměli
vzdělání v historii umění. Každý z dobro-
volníků byl podroben testu s použitím
Funkčního zobrazování magnetickou re-
zonancí (fMRI = functional Magnetic Re-
sonance Imaging je moderní zobrazovací,
potažmo vyšetřovací metoda, pomocí níž
se snažíme zobrazit – mapovat funkční
oblasti mozku aktivované při provádění
určitého úkolu či stimulace buď zazname-
náním změny prokrvení dané oblasti [per-
fúze], nebo na základě změny prokysli-
čení [oxygenace] krve, a nepřímo tak
detekovat ty části mozkové kůry, které se
podílejí na provedení kognitivní, moto-
rické či jiné úlohy vykonávané vyšetřova-
ným subjektem). Před zahájením experi-
mentu byli seznámeni s úkolem: „Při
tomto pokusu uvidíte postupně 50 Rem-
brandtových maleb – portrétů. Než se da-
ná malba objeví na obrazovce před vámi,
budete slovně informováni, zda následná
malba je ,originál‘, anebo ,kopie‘. Po kaž-
dé olejomalbě obrazovka zůstane na ně-
kolik sekund bílá, aby si váš zrak mohl
odpočinout.“ Všechny portréty byly rov-
noměrně rozděleny na opravdové Rem-
brandtovy malby a „Rembrandtovu ško-
lu“. Každá pokusná osoba se mohla dívat

na portrét po dobu 15 sekund, zatímco
skener fMRI zaznamenával změny v pro-
krvení mozkové kůry. V průběhu těchto
15 sekund pokusná osoba musela oznámit
svůj soud. Výsledek byl, že polovina osob
považovala „pravého“ Rembrandta za ko-
pii. Teoreticky takto postavený pokus do-
volil vědcům odlišit neurofyziologickou
odpověď na samotné umění (oko-mozek)
a odpověď jako výsledek přisuzovaných
vlastností malby (oko-úsudek-odpověď).
První závěr tohoto pokusu je, že nebyl
prokázán „zjistitelný“ rozdíl ve vizuál-
ních úsudcích, a to jak při určování pra-
vosti obrazu samotného Rembrandta, tak
obrazů jeho žáků. Důraz byl kladen na
slovo „zjistitelný“; fMRI je robustním ná-
strojem, ale protože nemohl prokázat vý-
znamné rozdíly mezi oběma skupinami
maleb ještě neznamená, že je zatím ne-
použitelný. Rovněž není překvapující, že
hodnocená plátna s minimálními rozdíly
vyvolala téměř identickou senzorickou
(vizuální) odpověď. Závěr: Aby umělecký
kritik mohl spolehlivě rozeznat Rem-
brandtův originál od falza, potřebuje léta
„tréninku“, ale i potom může docházet
k mylným rozhodnutím, jak ukázala vý-
stava v Metropolitním muzeu umění
v New Yorku. Je těžké rozeznat dobrý pa-
dělek od originálu, téměř žádný odborník
nemůže s určitostí říct, který z obou je ori-
ginál. Někdy ani sám autor nepozná svůj
obraz. Nicméně vědci lokalizovali místa
aktivity v mozkové kůře vždy, když daná
osoba považovala malbu za autentickou,
bez ohledu na to, jestli byla nebo nebyla
„pravá“. V takových případech mozek po-
kusné osoby ukázal vrchol (pik) aktivity
v oblasti orbitofrontální oblasti mozku
(hned za očima), která je spojována s vní-
máním odměny, rozkoše, zábavy a peněž-

ního zisku (podle vědců taková mozková
aktivita ukazuje na emoční vnímání hod-
not uměleckého díla). Je zajímavé, že ne-
byl zaznamenán rozdíl v orbitofrontální
odpovědi, když osobě při pokusu bylo fal-
zum Rembrandta představeno jako pravé.
Když ale byl této osobě obraz představen
jako falzum, ukázalo se, že falešný Rem-
brandt vyvolal nejvyšší míru aktivity
mozkové kůry, a to jak ve frontopolární
oblasti, tak i v precuneus (části limbické-
ho systému). Vědci takovou aktivitu moz-
ku vysvětlují tím, že osoby v testu aktivně
a s nasazením hledali chyby v představe-
né malbě. Protože obraz vypadal jako pra-
vý Rembrandt, a v mnoha případech tomu
tak bylo, osoba byla nucena najít vizuální
vady, které by umožnily obhájit její ver-
dikt, že jde o falzum, hledáním takových
znaků (markrů), jež by Rembrandt nikdy
neudělal. Kvalita uměleckého díla zde by-
la irelevantní.

Výsledky těchto testů podpořily před-
poklad, že když mají lidé udělat estetický
úsudek, jsou v zajetí mnoha vlivů. Ne
všechny jsou hned uchopitelné, ve skuteč-
nosti jsou některé nedosažitelné přímému
sebepozorování, ale jejich přítomnost je
odhalena zobrazovací metodou. Svědčí to
o tom, že má-li se udělat komplexní roz-
hodnutí, aktivita různých oblastí mozku je
integrovaná v protikladu k aktivaci jen je-
diné oblasti mozku při estetickém úsudku. 

Závěrem můžeme konstatovat, že
vždy, když máme vyslovit soudy o ně-
čem, co není viditelné na plátně, vypomá-
háme si mentální „berličkou“ a krásu vi-
díme, protože ji hledáme! Dokud tu bude
umění, nezmizí ani padělatelé. 

Michal Giboda

Je možné objektivizovat správnost znaleckého posudku v umění?

anotace publikací
Od žaláře k oltáři

Jan Seidl a kol., Od žaláře k oltáři.
Emancipace homosexuality
v českých zemích od roku 1867 
do současnosti. Grafická úprava
Boris Mysliveček. Host, Brno 2012. 
582 s., obr.

Téma homosexuality v historii českých
zemí je jednou z nejrychleji se rozvíjejí-
cích oblastí bádání českého dějepisectví
a tato kolektivní monografie přináší první
soustavný výklad politicko-společenské
emancipace české homosexuální menši-
ny. Zkoumá společenské procesy, k nimž
došlo v českých zemích od poslední třeti-
ny 19. století do současnosti. Kniha je
rozdělena do 5 oddílů, v nichž je předsta-
veno právní prostředí, které podmínilo
starší fáze emancipačního úsilí, od prv-
ních dokumentů z počátku rakousko-
uherské monarchie do poloviny 20. sto-
letí, přes rané období – v době před 
1. světovou válkou –, kde se rozšířilo po-
vědomí o moderní homosexuální identitě
v českých zemích; úsilí reformně oriento-

vaných lékařů, právníků a samotných ho-
mosexuálů o zrušení trestnosti homose-
xuálního zaměření v kontextu demokra-
tické první republiky. Trestnost byla
zrušena až za komunistického režimu. Od
konce 80. let do současnosti mapují auto-
ři úsilí gay a lesbické komunity o rovno-
právnost s většinovou společností. Mono-
grafie sleduje též sociabilitu – schopnost
začlenit se do společnosti, která se s úsi-
lím o zrovnoprávnění pojila. „Práce Jana
Seidla znamená zásadní přínos v bádání
nejen o homosexualitě v české společ-
nosti, ale i o české společnosti jako takové.
(...) Seidl vytvořil skutečné, souvislé, aka-
demicky relevantní, metodicky konzistent-
ní dějiny (sebe)vyslovování homosexuální
zkušenosti a formování homosexuální ko-
munity, “ podotkl profesor Martin C. Put-
na, vysokoškolský pedagog na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze.

Krásné mosty 

Václav Mošna, Jan Rendek, Krásné
mosty České republiky. Grafická
úprava Šimon Blabla (Ateliér Degas).
Slovart, Praha 2012. 239 s., obr. 

Most není jen konstrukce převádějící
komunikaci nad volným prostorem, ale
také součást krajiny a někdy je i místem
zvláštního symbolického významu. Váž-
nosti se těšil například nejstarší most
starověkého Říma, dřevěný most Pons
Sublicius přes řeku Tiberu, která byla za-
svěcena bohu Tiberovi a pokládána za po-
svátnou, proto se i stavba mostu stala zá-
ležitostí náboženskou. Starala se o ni
skupina hodnostářů tzv. pontifiků (latin-
sky pontifex je stavitel mostu). Pozdější
přenesený význam stavitel mostu mezi
božstvem a člověkem se transformoval
v titul summus pontifex (nejvyšší vele-
kněz), který je dnes vyhrazen papeži. Po-
pulárně naučná kniha obrazem a krátký-

mi texty představuje výběr ze zajímavých
mostů České republiky a jejím svorníkem
je jejich historický příběh i technická
a estetická hodnota. Pozornost je věnová-
na nejstarším kamenným mostům Česka,
středověkým akvaduktům, venkovským
barokním mostům, zastřešeným dřevě-
ným lávkám, tzv. rechlím, inundačním
mostům stavěným v záplavových oblas-
tech, ale stranou nezůstávají ani ovčí
můstky, řetězové lávky vedle kamenných
a ocelových železničních viaduktů či prv-
ních monumentálních oblouků železobe-
tonových mostních konstrukcí. Zmíněna
jsou i zdařilá mostní díla současná, kte-
rá se podařilo harmonicky zakomponovat 
do okolí. 

Sníh na trávě

Jurij Norštejn, Sníh na trávě. 
Ve dvou dílech. Kniha I. , Kniha II.
Překlad Jiří Kubíček. Grafická
úprava Jurij Borisovič Norštejn. 
APZ Production – Nakladatelství
AMU – Jakub Hora, Praha 2013. 
375 s., 1045 obr., 255 s., 706 obr.

Česká edice jednoho z nejvýznamnějších
představitelů animovaného filmu, režisé-
ra, výtvarníka a animátora Jurije Boriso-
viče Norštejna (1941), Sníh na trávě je
prvním zahraničním vydáním tohoto mo-
numentálního literárního i obrazového dí-
la. Kniha, původně vycházející z autoro-
vých přednášek o kontextu animace
a světové kultury, pojednává o propojení
výtvarného umění, pohybu a času ve fil-
mové animaci. Z ruského originálu Sneg
na trave (2008) ji přeložil dramaturg Jiří
Kubíček. Norštejna většina diváků zná
především jako režiséra poetických pohá-
dek, jehož dílo bylo mnohokrát oceněno
v mezinárodních soutěžích. Dvoudílná
publikace poodhaluje animační metody
v ateliéru Jurije Norštejna a jeho ženy
Frančesky Jarbusové, umění vrstvení ob-
razu a použití pohybových fází, názorné
skici a nákresy, to vše je volně prokládá-
no osobními historkami, teoretickými
úvahami, vzpomínkami na dětství a mládí
a přemýšlením o technických metodách
animace. Čtenáři detailně poznají vývoj
páteřních děl světové animace Volavka
a jeřáb, Ježek v mlze, Pohádka pohádek
a především Plášť. První část Fenomén
obrazu je věnována času a prostoru v ma-
lířské kompozici, autor v ní provádí čte-
náře svým poetickým světem prostřednic-
tvím exkurzu do historie výtvarného
umění. Kapitola Volavka a jeřáb (1974)
vypráví nejen o stejnojmenném filmu 
nepříliš šťastného partnerského soužití
dvou ptáků, jenž je ve skutečnosti příbě-
hem dvou bytostí ze světa lidí, které se ne-
mohou shodnout, protože se oba bojí po-
nížení od toho druhého. Kapitola  Ježek
v mlze (1975) je věnovaná  vztahu obrazu
a zvuku, ale také scénáři, kresbě a anima-
ci kultovní pohádky o Ježkovi, který cho-
dí každý večer navštívit svého kamaráda
Medvídka. Jednou se ale dostane do husté
mlhy, setkává se s tajemstvím a objevuje
neznámý svět. Rozbor nejznámějšího
z Norštejnových animovaných filmů Po-

hádka pohádek (1979) čerpající z lidové
ukolébavky o malém šedém vlkovi první
svazek uzavírá. V druhém díle publikace
Sníh na trávě se prolíná výtvarné umění,
architektura a film v jedinečné syntéze,
Norštejn tu znovu detailně přibližuje cha-
raktery, výtvarné techniky a nachází para-
lely v dílech významných postav historie
dějin umění. Hlavním leitmotivem je však
autorovo životní dílo Plášť, toto zpracová-
ní Gogolovy povídky, přestože na něm
pracuje přes 30 let a dosud není dokonče-
no, již patří mezi kultovní počiny. Jedná
se o svého druhu opus magnum světové
animace a výtvarného umění. Norštejn
v knize píše: „Plášť je genofondem lidské
hanby. (...) Chci prostě udělat takový film,
aby se divák zastyděl a aby se zahleděl do
sebe. Přesto nevěřím, že umění může
změnit lidské mravy.“ Sníh na trávě je ji-
stě nakladatelským aktem mezinárodního
významu, vedle umělecké hodnoty po-
skytuje studijní materiál, který využijí ne-
jen teoretici, umělci a studenti umělec-
kých škol současné i budoucí generace.
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