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Exhibition of National Technical Museum
in cooperation with National Museum of Agriculture
and National Heritage Institute
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Zlaté řemeslo
24. května – 18. září 2022

Člověk zpracovává a využívá kovy tisíce let. Předměty s magickou či estetickou funkcí byly
Odvážní Argonauti vedení hrdinou Iásonem podstupovali na svých dobrodružných cestách
nebezpečenství při honbě za zlatým rounem. Podle zeměpisce Straba nešlo o skutečnou
vyráběny z hlíny, kostí a jiných organických materiálů, v oblastech nalezišť zlata či mědi vznikožešinu ze zlata, ale o obyčejnou kůži z berana. Její drahocennost však spočívala ve znalosti
kaly i amulety a šperky z kovů. Nejstarší zlatnické výrobky na světě nacházíme ve východním
jak s ní pracovat. Pokud se přes ni totiž promývala voda ze zlatonosné řeky, zachytával se
Středomoří a Černomoří, v Přední Asii a severní Africe. Starověké kultury rozvíjející se na
těchto územích nám zanechaly doklady o svém duchovním světě i uměleckém cítění v podopísek se zrníčky zlata mezi srstí. A když se rouno spálilo, zlato neshořelo, ale zůstalo v popelu
bě artefaktů určených k ozdobě těla, oděvu či k vykonávání kultovních rituálů nebo reprezena získat jej už tak bylo snadnější. Nikoli ten, kdo vlastnil rouno, ale ten, kdo věděl, jak jej potaci svého majitele. Kovy jako impulzy technologického pokroku a kulturního rozvoje dávají
užít, byl bohatý. Starověká báje je tak možná prvním dokladem technologické špionáže. My
pojmenování důležitým epochám lidských dějin. V době měděné, na konci pozdní doby
už dnes nemusíme kvůli znalostem a novinkám procházet jako Argonauti smrtelným rizikem.
kamenné, je zpracovávána měď, která s ohledem na své vlastnosti ještě nenachází tak široké
Naše cesty a způsoby práce jsou vlastně obyčejné, stojí jen čas strávený v muzejních depouplatnění jako později slitina mědi a cínu v době bronzové, nebo ještě pozdější kov doby
zitářích, laboratořích a restaurátorských dílnách. A pak je potřeba už jen tří věcí: trpělivosti,
železné. Souběžně vznikají zlatnická a šperkařská díla na vysoké uměleckořemeslné úrovni.
touhy poznávat a týmové spolupráce. Náš projektový tým pod vedením Aleny Selucké je
Jejich dokonalé opracování v podmínkách z dnešního pohledu primitivních, bez výdobytků
tvořen pracovníky Technického muzea v Brně, oddělení Dokumentace vědy a techniky a Memoderní civilizace a znalostí vědy, v nás vzbuzuje úžas, jejich krása je dechberoucí. V kulturtodického centra konzervace. Odborným garantem projektu a jeho iniciátorem je Andrej
něhistorické terminologii doba zlatá nikdy nenastala, ale možná spíše nikdy neskončila…
Šumbera. Díky za pomoc a průběžné připojování se k našim cestám patří také celé řadě
Výstava je výstupem výzkumného projektu
Zlato, další drahé kovy a kameny, jež se s ním nerozlučně pojí, jsou materiálem, o který
kolegů a kolegyň z partnerských institucí, kteří se podíleli na přípravě či realizaci experimenUměleckořemeslné techniky zlatnictví
člověk nikdy neztrácí zájem. Stále znovu opakuje úkony – techniky, kterými se jich zmocňuje
tů a analýz, výběru a umožnění zápůjček předmětů pro výzkum a prezentaci, koncipování,
– identiﬁkace, ochrana a zpřístupnění,
a beztvarou materii proměňuje v umělecká díla. Zlatnickými technikami, kterými jsou vytváformulování a odborném posouzení textových podkladů, foto a videodokumentaci a dalších
podpořeného z programu NAKI II
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Zlato, další drahé kovy a kameny, jež se s ním nerozlučně pojí, jsou materiálem, o který
člověk nikdy neztrácí zájem. Stále znovu opakuje úkony – techniky, kterými se jich zmocňuje
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