
 

Rudolfinum – expozice 
Výstavní prostor Rudolfinum, levý rizalit a vstupní foyer 

Anotace Rudolfinum je výjimečná stavba, která sehrávala a sehrává zásadní roli          
v českém kulturním i politickém životě. Od svého otevření v roce 1885          
sloužilo dílo architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze jako koncertní síň,           
obrazárna, konzervatoř a umělecko-průmyslové muzeum. V roce 1896 zde        
zazněl vůbec první koncert České filharmonie. Po vzniku republiky se          
Rudolfinum stalo sídlem československého parlamentu, nicméně během       
druhé světové války bylo přestavěno zpět na koncertní sál. Od roku 1946            
je stálým sídlem České filharmonie. Hudbě, výtvarnému umění i         
společenským a politickým událostem je Rudolfinum zasvěceno dodnes. 

Expozice nabídne několik vhledů do historie budovy, jejíž osudy svědčí o           
významu mecenášství, kráse a účelnosti architektury, síle hudby a obrazů,          
ale také o soužití a soupeření Čechů a Němců, budování parlamentarismu           
a střetu demokracie s diktaturou. A pochopitelně také o dějinách i          
současnosti České filharmonie. 

Témata 

 

o Výročí založení České spořitelny a její rozhodnutí o výstavbě 
Rudolfina, architektonická soutěž, vítězové Josef Zítek a Josef Schulz, 
ředitel spořitelny Wenzel Worowka, zahraniční inspirace pro stavbu, 
představení budovy a její výzdoby, sochy umělců na atice, pojetí 
Rudolfina jako „chrámu umění“ 

o Slavnostní otevření 1885, uživatelé budovy (obrazárna, konzervatoř,       
umělecko-průmyslové muzeum, koncertní produkce), nacionalismus,     
kosmopolitismus a česko-německá identita budovy 

o Česká filharmonie 1896–1918, zakládací koncert v Rudolfinu, Antonín        
Dvořák 

o Poslanecká sněmovna Národního shromáždění, přestavba budovy,      
významné politické události (volby prezidenta) 

o Válka a okupace, přestavba zpět na koncertní dům, německé akce a           
koncerty 

o Česká filharmonie 1919–1989, Václav Talich a jeho pokračovatelé, ČF a          
rok 1989, Pragerova rekonstrukce 

o Po roce 1989: Havlův rudolfinský projev, současnost budovy, Česká         
filharmonie dnes 

o Urbanistický vývoj: mapy okolí Rudolfina 
Exponáty, 
prostorové a 
výtvarné řešení 

Expozice bude postavena především na fotografiích a dokumentech, které         
doplní krátké kurátorské texty. Zvažujeme využití trojrozměrného       
exponátu, to ovšem závisí na realizovatelnosti zápůjčky. Kromě toho bude          
součástí prostoru také přehrávač se sluchátky, v nichž by kromě současné          
produkce České filharmonie mohly zaznívat zvukové nahrávky spojené        
s historií budovy (např. úryvky z Beethovenova „K svěcení domu“, které          
zaznělo při otevření Rudolfina; úryvky z Dvořákova „Z nového světa“,         
které bylo na programu prvního koncertu ČF; úryvek z Weilova románu          
„Na střeše je Mendelssohn“; parlamentní projevy včetně např.        
rudolfinského projevu Václava Havla apod.). Expozici je nutné řešit včetně          
osvětlení. Zároveň je nutné dbát na provoz expozice, který bude probíhat           



bez kustodů – expozice proto musí být odolná vůči případnému          
poškození. 

Výtvarné a prostorové řešení je možné pojmout výrazně autorsky.         
S dobovými fotografiemi a dokumenty je možné v návrhu pracovat        
tvůrčím způsobem. Cílem není tradiční panelová výstava, i když pokud          
bude nejlépe sloužit obsahu právě ona, nechť tomu návrh odpovídá. 

Texty CZ a ENG, předpokládaný rozsah max. 10 NS v každém jazyce (úvodní text            
+ odstavcové texty uvádějící jednotlivá témata + popisky); texty velmi          
stručné, živý interpretační styl 

Fotografie a 
dokumenty 

Předpokládáme využití cca 25 fotografií a dokumentů; typově je materiál          
představen v přiložené prezentaci. 

Otevírací doba, 
provoz, 
technické řešení 

Expozice je zamýšlena jako stálá. Bude přístupná celodenně a večer          
během koncertů. Obsluha by měla pouze zapnout a vypnout světla a           
přehrávač audionahrávek, jinak nejsou kustodi nutní. Dohled bude řešen         
formou videokamer. 

Cílové skupiny Zahraniční i tuzemští turisté (náhodně i cíleně vstupující do budovy);          
návštěvníci koncertů v Rudolfinu (před koncertem a během přestávky). 
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