
strana 4rozhovor | zajímavosti

Nejdříve nám řekněte něco o sobě. 
Chtěl jste vždy být historikem umě-
ní a pracovat v galerii?

Pocházím ze Sušice, ale na gymná-
zium jsem šel do Plzně, na matema-
tickou třídu na Mikulášském náměs-
tí. A po maturitě jsem logicky pokra-
čoval na Fakultě jaderné a  fyzikál-
ně inženýrské ČVUT v Praze. Ale už 
na gymnáziu jsem se zajímal o umě-
ní, chodil na výstavy a četl odbornou 
literaturu.  Jenže v  té době bylo pro-
blémem studovat dějiny umění. Obor 
se neotvíral každým rokem a přijíma-
lo se jen kolem pěti studentů. Když se 
to po revoluci změnilo, využil jsem 
toho, že jsem v Praze a mohu chodit 
studovat do sbírek Národní galerie 
a  do specializovaných knihoven. Po 
dvou letech na ČVUT jsem v přijíma-
cích zkouškách na dějiny umění uspěl 
hned na první pokus. 

Existuje v rámci studia nějaká spe-
cializace na práci v galeriích? 

V rámci dějin umění nikoliv, člověk 
si jen vybírá příslušné semináře pod-
le toho, čím se chce zabývat. Já si zvolil 
umění 20. století podobně jako velká 
část studentů, protože tady je – ved-
le památkové péče - i  největší šance 
na uplatnění. Moderna mě zajímala 
od počátku a současné umění člověka 
snadno vtáhne. Už během studií jsem 
založil studentskou alternativní gale-
rii, to byla velká praxe. Když jsem pak 
před koncem studia objevil inzerát, že 
Galerie Klatovy/Klenová hledá histo-
rika umění, neváhal jsem. Byla to osu-
dová náhoda, šel jsem vlastně domů, 
rodiče bydlí ve stejném okrese.

Po letech ale zřizovatel klatovské 
galerie usoudil, že kunsthistorika 
nepotřebuje.

Laik se diví, odborník žasne, ale ne-
ní jim to nic platné... Ty peripetie mé-
ho odchodu bych nikomu nepřál, ale 
jinak to docela stálo za to. V roce 2000 
jsem se stal nejmladším ředitelem 
muzea umění v  republice a  těch de-
set let ve funkci uteklo v  jednom zá-
přahu neuvěřitelně rychle. Podařilo se 
nám vytvořit vynikající tým mladých 
odborníků, a když pak v roce 2009 pa-
ní profesorka Bartlová, předsedkyně 
Uměleckohistorické společnosti, pro-
hlásila v  hlavních zprávách, že jsme 
nejlepší regionální muzeum umění 
v Čechách, tak to dodnes to beru ja-
ko největší ocenění mé práce. Krátce 
jsem pak zvažoval, že se budu živit ja-
ko kurátor na volné noze, ale když se 
pak uvolnilo místo v Chebu, tak jsem 
to zkusil. 

Mají galerie v  Klenové a  v  Chebu 
podobné zaměření?

Společná je především poloha u ně-
meckých hranic. I  v  Klatovech jsem 
byl zvyklý spolupracovat s  německý-

mi výtvarníky a muzejníky, mám řadu 
kontaktů nejen na jihu v Pasově a Re-
gensburgu, ale i  v Norimberku, Wei-
denu nebo Schwandorfu, německy ta-
ké umím lépe než anglicky. 

V  čem se chebská galerie od ji-
ných regionálních galerií liší?

Většina z českých muzeí umě-
ní – a  těch státních a  krajských 
je kolem dvaceti – má podobný 
výstavní a sbírkový program, ori-
entovaný na české umění 20. sto-
letí. Jen několik těch větších - Pl-
zeň, Brno, Olomouc, Litoměřice či 
Hluboká nad Vltavou - má k tomu 
ještě staré umění; Cheb k  nim patří 
také díky prestižní sbírce gotiky a  to 
samo o  sobě už zakládá výjimečnost 
zdejší galerie. Stejně jako to, že 
se vždy snažila o  mezinárodní 
program, což se jí zejména v še-
desátých letech a pak po roce 1989 
dařilo. 

Jaký je váš názor na otevírání ga-
lerie současnému umění, kte-
ré má často šokující podoby?

Současné umění vnáší do 
galerie život, energii, odezvu 
mezi výtvarníky 

i kritikou... Mnohé regionální galerie 
s ním ale neumí pracovat a tudíž se za-
bývají jen tím, co je prověřené a ustá-
lené, což je škoda. Vždy se totiž dá na-
jít cesta, jak z té široké škály projevů, 
z  nichž některé jsou opravdu někdy 
trochu „ulítlé“, vybrat něco, co je ade-
kvátní danému místu, prostoru a po-

učenosti místního publika. Já sem chci 
pouštět i tuto avantgardu, samozřejmě 
vyváženě s těmi tradičnějšími projevy, 
abych lidi neodradil. V přízemí jsme 
zřídili prostor pro videoart, také Malá 
galerie bude vyhrazena současné mal-
bě. V  druhém patře zůstane klasika, 
dokonce jí bude svým způsobem více 

než dosud. 

To jsme se dostali ke 
změnám, které jste 

v  galerii už usku-
tečnil.

První měsí-
ce jsem se „roz-
koukával“ a  pře-

mýšlel, před 
koncem ro-
ku jsem ty 
změny za-
čal poma-
lu uskuteč-
ňovat. Dů-
ležitou ro-

li v mé kon-
cepci hraje 

právě komuni-
kace s návštěv-
níky, kterou po-

važuji za velice 
důležitou sou-

část práce kaž-
dého muzea. 

Každou středu 
ve čtyři hodiny 

jsem připraven návštěvníky osobně 
provést expozicemi, změnili jsme naši 
webovou prezentaci a zřídili si vlastní 
facebookový profil. Upravili jsme také 
kavárnu v přízemí tak, aby tu vzniklo 
místo pro setkávání lidí, kde se budou 
cítit příjemně, mohou si prolistovat 
časopisy o umění a obrazové publika-
ce; také jsme tu začali pořádat praktic-
ky každý týden přednášky, což je dal-
ší důvod k  setkávání. Zkrátka bych 
chtěl dosáhnout toho, co se mi poda-
řilo kdysi v Klatovech, tedy aby kolem 
galerie vznikl stabilní okruh přízniv-
ců, kteří tu galerii opravdu potřebu-
jí k životu.

Už byla zmínka o  videoroomu 
a  kavárně, přízemí galerie se ale 
změnilo daleko více.

Pro mne je důležité, aby prostředí 
galerie a  její vizuální styl odpovídal 
alespoň těm základním standardům, 
jak se s nimi setkáváme v každém mu-
zeu na Západě, u  nás však zatím jen 
zřídka. Přízemí a chodby stačilo zba-
vit vizuálního balastu, nejrůznějších 
koberců, kytek a vitrínek a najednou 
se ten barokní prostor ukázal v  plné 
kráse. A  trochu jsme upravili Malou 
galerii v přízemí, ale tam si těch změn 
nejspíš ani nevšimnete, protože také 
směřovaly k odstranění rušivých prv-
ků: zaslepili jsme dva průchody, aby 
bylo vůbec kde vystavovat, a vytvořili 
naprosto neutrální pozadí, jak to v ga-
lerii má být. 

Zbývá dokončit šatnu a dětský kou-
tek, pro který jsme našli krás-

ný prostor přímo v  expozici, 
předtím využívaný - nebo 

spíš nevyužívaný - ja-
ko šatna pro hudeb-

níky. Oslovil jsem 
známé nakladatel-
ství Baobab, které 
programově spo-
lupracuje s  nej-

lepšími ilustrá-
tory dětské knihy. 
Doufám, že tu brzy 
vznikne další pří-
jemné místo, kte-
ré vyzdobí jeho 
výtvarníci, kde si 
děti budou moci 
malovat i číst.

V  čem tato 
koncepce nava-
zuje na práci va-

šeho předchůdců 

ve funkci ředitele galerie?
Doktoru Vykoukalovi se podařilo 

galerii dostat na výsluní, dostával sem 
významné výstavní  projekty, z nichž 
některé byly koncipovány přímo pro 
galerii. To byla třeba řada historických 
výstav českých Němců, z níž se stal vý-
věsní štít galerie, stejně jako výstavy ze 
zahraničních sbírek. To byly „pecky“, 
které i  publikum kvitovalo s  povdě-
kem. Já chci tuto koncepci zachovat, 
první projekty už mám promyšlené. 
Chceme pokračovat i v česko-němec-
kých uměleckohistorických sympozi-
ích v rámci festivalu Mitte Europa. 

Chloubou galerie je sbírka české-
ho výtvarného umění 19. a 20. stole-
tí a jeho stálá expozice v prvním pat-
ře. Máte i s ní nějaké plány?

Stálá sbírka je koncepčně i instalač-
ně naprosto zastaralá a reinstalaci nut-
ně potřebuje už jen proto, že tu je do-
statek prostoru, aby se vystavilo mno-
hem víc děl než dosud, která jsou za-
tím v  depozitáři. Ze tří Zrzavých vi-
sí jeden, expozice končí v 60. letech... 
Přitom by stačilo udělat to tak, jako to 
běžně mají v  jiných muzeích, napří-
klad Národní galerie ve všech svých 
historických palácích, tedy zřídit kva-
litní paneláž.

Radniční palác samozřejmě nebyl 
postaven jako galerie a vystavovat jen 
na stěnách mezi okny mi přijde tak 
trochu mrhání jeho potenciálem, stej-
ně jako poklady, které tu máme. Záro-
veň by se to dalo udělat mnohem za-
jímavěji, dávat díla do souvislostí, po-
hrát si s typografií a s osvětlením, vy-
tvořit prostor, kde se budou dělat mi-
nivýstavy z  depozitáře, aby ta sbírka 
žila a byl důvod se do ní vracet. Zkrát-
ka s tou sbírkou se dá pracovat fantas-
tickým způsobem, ale bez té základní 
architektonické kostry se nemá cenu 
do nějaké reinstalace pouštět.

Myslíte, že to je reálné? 
  Samozřejmě vše stojí peníze, které 

dnes chybí, také evropské fondy jsou 
už v podstatě vyčerpané... Kdyby nám 
zůstal zachován standardní rozpočet, 
tak bych si troufl na to i ušetřit. Příští 
rok budeme mít výročí padesát let od 
vzniku galerie, kdyby se podařilo sbír-
ku nově představit, byl by to jedineč-
ný dárek k jubileu. Dříve nebo pozdě-
ji se to stejně bude muset udělat, jinak 
ztratíme kontakt se špičkou v oboru. 
Chci galerii táhnout vzhůru, ne sledo-
vat, jak se propadá do průměru.    

Chci chebskou galerii více otevřít veřejnosti
Galerie výtvarného umění v Chebu oslaví příští rok padesátiny. O to, aby 
jubileum uvítala v  důstojném kabátě, se už několik měsíců s  nadšením 
stará její nový ředitel Marcel Fišer. Jak chce navázat na své předchůdce 
v čele unikátní instituce, významem daleko přesahující rozměry okresní-
ho města, jaké změny už stačil uskutečnit a jaké ještě plánuje, prozradil 
v rozhovoru pro Krajské listy.

Marcel Fišer
Narodil se v roce 1969 v Sušici. Studoval na Mikulášském gymnáziu v Plzni v třídě se spe-
cializací na matematiku. Následovaly dva roky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské 
ČVUT, poté přešel na dějiny umění na Filosofické fakultě UK (absolvoval 1996), kde nyní 
dokončuje doktorandské studium. Od roku 1996 pracoval v Galerii Klatovy / Klenová, v le-
tech 2000 - 2009 jako ředitel. Od roku 2010 je ředitelem Galerie výtvarného umění v Che-
bu. Byl a je členem mnoha odborných grémií (grantová komise ministerstva kultury, ná-
kupní komise NG v Praze a ZG v Plzni, výběrová komise pro čsl. pavilon na bienále v Be-
nátkách, porota ceny Grafika roku atd.). Na víkendy se vrací z Chebu do Klatov, kde žije 
s manželkou Alicí a dvěma syny Adamem (16) a Mikolášem (13 let). 

Soutěžte s Karlovarským krajem 
a ČD o unikátní jízdu vlakem 
• Soutěžíme o 100 vstupenek na 
cestu parní lokomotivou „Šlechtič-
na“, která se uskuteční 21. 5. 2011 
u příležitosti 950 let od první pí-
semné zmínky o městě Chebu. 
• Pojede se z Karlových Varů do 
Chebu a zpět, přistoupit bude mož-
né v Chodově, Sokolově a Kynšper-
ku. 
• Soutěž potrvá od 28. března do 
30. dubna 2011.
• Přesné jízdní řády zveřejníme za-
čátkem května.

Šanci uspět v soutěži má každý, 
kdo správně zodpoví níže uve-
dené otázky a své odpovědi zašle 
buď emailem na adresu andrea.
bockova@kr-karlovarsky.cz nebo 
poštou na adresu: 

Krajský úřad 
Karlovarského kraje
Andrea Bocková
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Heslo: Soutěž 
Každý týden bude vylosováno 

a zveřejněno 5 výherců, kteří zís-
kají rodinné jízdenky.

Soutěžte s Karlovarským krajem a ČD
o rodinné jízdenky na unikátní vlak

Evakuace je při povodni krajním 
opatřením a její nařízení nesmí být 
v žádném případě podceňováno. 
Každý občan by měl nařízenou eva-
kuaci plně akceptovat! Je třeba do-
držovat několik zásad, aby proběhla 
rychle, bez ohrožení životů: 

• Jednejte v klidu a s rozvahou.
• Dodržujte pokyny povodňových 
orgánů, policie a záchranářů.
• Pomáhejte sousedům, dětem, sta-
rým a nemocným lidem.
• Zbytečně neriskujte. Pokud možno 
nevstupujte do míst, která jsou zato-
pená, nechoďte do blízkosti rozvod-
něných toků. Neriskujte a nesjíždějte 
na lodích rozvodněné vodní toky.
• V případě potřeby může povodňo-
vý orgán i od vás požadovat osobní 
a věcnou pomoc.
• V případě zaplavování domu, kdy 
už nezvládáte svou ochranu vlast-
ní silou a prostředky, včas požádejte 
o pomoc povodňový orgán obce.
• Nezůstávejte v místě, kde byste 
mohli ohrozit život svůj a svých blíz-
kých, včas se přesuňte na místo, kte-
ré nebude zatopené vodou a buďte 
připraveni k evakuaci.

Konkrétní informace o postupu 
při ohrožení i evakuaci získají obča-

né u povodňového orgánu své obce. 
Při vlastní evakuaci je pak nutno do-
držet mnoho zásad opuštění objektu 
při povodni.

Jak správně postupovat při
krátkodobém opuštění objektu? 

Pokud lze předpokládat, že návrat 
do vašeho domova bude možný již za 
několik hodin, postup je takový: 
• vypněte všechny plynové a elek-
trické spotřebiče, které jsou v pro-
vozu
• elektrické spotřebiče odpojte ze zá-
suvky (mimo ledničky a mrazničky)
• uhaste otevřený oheň (krb, kam-
na, svíčky...) 
• vypněte topení (plynový kotel - 
HUP) 
• zhasněte před odchodem všech-
na světla 
• vezměte s sebou i domácí zvířata 
• uzamkněte byt či dům 
• ověřte, zda i ostatní v budově 
a v okolních domech vědí o evakuaci
• opusťte budovu podle únikového 
značení nebo podle pokynů povod-
ňového orgánu.

Po opuštění budovy se shromážděte 
na místě určeném k evidenci evakuo-
vaných - shromaždiště a zaeviduj-
te všechny evakuované osoby do evi-
dence evakuovaných.

Jak správně postupovat při 
dlouhodobém opuštění objektu? 

Při dlouhodobém opuštění domác-
nosti je nejdůležitějším úkolem sba-
lit evakuační zavazadlo. Pokud má-
te sbaleno evakuační zavazadlo a byl 
dán pokyn k opuštění domácnosti, 
postupujte tak, jak je uvedeno v před-
chozí části. 

Mimo to ale při dlouhodobé evaku-
aci také vypněte i hlavní uzávěr ply-
nu, vody i elektřiny a na vchodové 
dveře domu umístěte zprávu o tom, 
kdo, kdy a kam se evakuoval a kon-
takt, na kterém budete k zastižení. 
Toto platí zejména pro případ, kdy 
hodláte pobývat mimo oficiální místa 
určená k nouzovému ubytování eva-
kuovaných (např. na své chatě, u pří-
buzných apod.). 

Platí zásada, že každá osoba by mě-
la mít jen jedno zavazadlo, ideální je 
kufr na kolečkách (dobrá skladnost, 
snadná manipulace), se kterým lze 
manipulovat jen jednou rukou nebo 
batoh (obě ruce volné). V mnoha do-
mácnostech je také domácí zvíře, kte-
ré je třeba vést (nést) s sebou.

Příště probereme obsah evakuační-
ho zavazadla.

Odbor životního prostředí a země-
dělství krajského úřadu KK, oddělení 

vodního hospodářství a havárií

Povodně 5: Evakuace a zajištění nemovitostí

Soutěžní otázky
1. Z kterého roku pochází první pí-
semná zmínka o Chebu? 
2. Jmenujte alespoň tři slavné cheb-
ské rodáky.
3. V jaké chebské budově byl za-
vražděn Albrecht z Valdštejna? 
4. Přibližně kolik obyvatel má 
v současné době město Cheb? 
5. V jaké nadmořské výšce leží ná-
dražní budova v Chebu?
6. Kdy bylo zahájeno železniční 
spojení Karlovy Vary - Cheb? 
7. Co to je tzv. taktová doprava?
8. Ve kterých městech Karlovarský 
kraj buduje dopravní terminály?
9. Co to je a kdy byl spuštěn tzv. 
EgroNet?
10. Kolik stojí jízdenka EgroNet?
11. Ve kterých železničních sta-
nicích Karlovarského kraje České 
dráhy 1. 4. otevřou půjčovny kol?
12. Jak se nazývají motorové jed-
notky, které provozují České dráhy 
ve spolupráci s německým doprav-
cem Vogtlandbahn na Chebsku?
13. Co znamená „K-3“?
14. Co je „IDOK“?


