
Zájezd do Vídně na výstavu "Der Preis der Schönheit. 100 Jahre Wiener Werkstätte"
Vídeň, 24.-25.3.2004

Pro velký zájem muzejní a galerijní obce se Český výbor ICOM rozhodl uspořádat jednoapůldenní 
zájezd na výstavu Der Preis der Schönheit do vídeňského Muzea užitého umění. Výstava byla 
uspořádána ke 100. výročí založení Vídeňských dílen.

Dva plně obsazené autobusy vyrazily ve středu odpoledne za nevlídného počasí směr Mikulov. 
Jeden autobus byl vypraven už z Plzně pro účastníky ze severozápadních Čech a druhý pro 
pražské severočeské účastníky. Někteří přistupovali ještě v Brně nebo přímo dojeli do Mikulova. 
Po ubytování jsme měli objednanou prohlídku mikulovského zámku a návštěvu sklípku u pana 
Solaříka. Bohužel prohlídka zámku se nekonala, expozicí vinařství nás provedla ředitelka 
Regionálního muzea v Mikulově PhDr. Dobromila Brychtová. Ti z nás, kteří šli do „sklépku“, 
rozhodně nelitovali. Dobré víno, dobrá večeře a vtipné glosy majitele sklípku pana Solaříka spravily 
všem trochu pokaženou náladu z nevlídného počasí a z neochoty paní ředitelky umožnit prohlídku 
zámeckých expozic. I přednáška o pěstování vína a jeho konzumaci byla pro nás, kteří máme víno 
rádi, velmi zajímavou.

Druhý den po snídani jsme vyrazili směr Vídeň. V muzeu jsme byli ohlášeni na 11. hodinu. Díky 
péči a ochotě tajemnice ČV ICOM paní PhDr. Pavle Seitlové, která písemně vyřídila s paní Dr. 
Fabiankowicz z MAKu vstup zdarma, nám ubyly starosti s placením vstupného. Někteří z nás 
muzeum po dobu pobytu ve Vídni neopustili a udělali dobře. Jednak výstava byla  rozsáhlá a 
doprovázela ji pečlivá  a zajímavá  dokumentace, dále pak v areálu muzea bylo možné navštívit 
kavárnu a potom všechny expozice, které stály rozhodně zato. A vzhledem k deštivému počasí to 
bylo řešení ideální. V 16 hodin jsme se plni dojmů  setkali u autobusu a odjeli zpět domů.

Chtěla bych poděkovat paní PhDr. Seitlové, tajemnici ČV ICOM  za organizační pomoc a paní 
PhDr. Haně Dvořákové za  zprostředkování  kontaktů na ubytovací možnosti v Mikulově. Velký 
podíl na  zajištění zájezdu má sekretářka Krajského muzea Cheb paní Simona Hámková, která 
evidovala přihlášky, byla v kontaktu se všemi účastníky , kterým telefonicky i emailovou poštou 
ochotně podávala informace, a odpovídala na všechny možné dotazy účastníků.

PhDr. Eva Dittertová
Krajské muzeum Cheb


