ZPRÁVA O PRACOVNÍ CESTĚ NA ZASEDÁNÍ ICOM GLASS V PETROHRADU, RUSKO,
VE DNECH 23. - 15. - 30. ZÁŘÍ 2018
PhDr. Jan Mergl, Ph.D. - Západočeské muzeum v Plzni
přejezd Plzeň – Praha letiště V. Havla
přelet Praha - Petrohrad

23. 9.
24.9.
.

Zasedání ICOM Glass v divadle Ermitáže
- dopolední část přednášek dle programu - příspěvky
zaměřeny na sbírku skla v Ermitáži a dalších ruských
muzeích
- odpolední část přednášek dle programu - příspěvky
informující o sbírkách skla v Rusku, restaurátorské
problematica a ateliérovém skle ruských autorů
- generální zasedání ICOM Glass - informace o
plánovaném zasedání ICOM Glass 2019 v Kjoto,
Japonsko

25:9.

Zasedání ICOM Glass v divadle Ermitáže
- přednášky dle programu - informativní příspěvky o
zaměření a sbírkách evropských muzeí a referáty
věnované tématům čerpajícím z těchto sbírek
- slavnostní zahájení a otevření výstavy Mistrovské
práce ze sbírky skla Ermitáže

26. 9.

Exkurze do sbírek Ermitáže
- komentované prohlídky expozic oddělení
evropského uměleckého řemesla, oddělení ruské
kultury, oddělení antického umění a umění
- studijní exkurze do depozitářů evropského skla
keramiky s možností detailního studia předmětů
českého původu
- volná prohlídka expozic malířství a sochařství,
včetně sbírky moderního umění 20. století v nové
expozici v Hlavním štábu

27. 9.

Exkurze do sbírek Stieglitzovy státní akademie
umění a designu
- komentovaná prohlídka ateliérů školy
- prohlídka přístupné části původního
Uměleckoprůmyslového muzea - muzeum založeno
1878 z iniciativy barona Alexander von Stieglitze,
sbírky dnes převedeny do Ermitáže, expozice skla,
porcelánu, nábytku či kolekce ruských kachlových
kamen v původní instalaci v historických prostorách z
konce 19. století
Exkurze do Ruského muzea
- komentovaná prohlídka monumentání expozice
ruského malířství a sochařství - ikony, ruský
realismus, ruská avantgarda, současné umění
- rozsáhlá expozice uměleckého řemesla, zvláště
uměleckohistoricky velmi zajímavý soubor
avantgardní i sovětské produkce leningradské
porcelánky - N. Suetin, K. Malvič a další

28. 9.

Exkurze do Muzea Carské petrohradské
porcelánové manufaktury
- komentovaná a návazně individuální prohlídka
muzejní expozice a archívu Carské, později Státní
petrohradské porcelánky; obsáhlá expozice s kolekcí
zachycující vývoj produkce od 19. století po
současnost, s těžištěm v porevolučním stolním i
dekorativním porcelánu a výrobou ze socialistického
období
- individuální program - návštěva muzea v
Menšikovově paláci s bohatě uměleckořemeslně
vybavenými barokními interiéry
- individuální program - návštěva Muzea Fabergé s
expozicí historických zlatnických a klenotnických
prací světoznámé petrohradské firmy

29. 9.

Celodenní exkurze autobusem do carské
rezidence v Petrodvorci
- komentovaná prohlídka rezidence - interiérů
Velkého paláce, paláců Marli a Monplaisir i areálu
parku

30. 9.

odlet z letiště Petrohrad- Pulkovo do Prahy

Zpracoval: Jan Mergl, 15. 10. 2018

