
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Západočeská galerie v Plzni získala cenu v Národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis za výstavu maorských portrétů Gottfrieda Lindauera 

Západočeská galerie v Plzni opět získala ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis. 
V XIV. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR, jí 
tentokrát byla udělena Cena Českého výboru ICOM (The International Council of Museums – 
Mezinárodní rada muzeí) za výstavu Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř 
novozélandských Maorů. Výstava tvořila stěžejní součást programu Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015 a probíhala ve výstavní síni Masné krámy od května do září loňského roku. 
Při slavnostním vyhlášení vítězů v Obecním domě v Praze cenu převzal od ředitelky Českého 
výboru ICOM Martiny Lehmannové ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil. 

Roman Musil uvádí: „Před naší výstavou byl Gottfried Lindauer pro širší a možná i pro část 
odborné veřejnosti prakticky neznámým autorem. Těší mě, že nyní je tomu zcela naopak a 
zvláště pro Plzeňany se stal tento umělec původem z Plzně, který dosáhl velkého respektu a 
uznání ve své druhé vlasti na Novém Zélandu, další takřka ikonickou osobností, na kterou 
mohou být právem hrdí, stejně jako na jiné své slavné rodáky Ladislava Sutnara a Jiřího Trnku.“ 

Výstavu autorsky připravil Roman Musil společně s Alešem Filipem působícím na Masarykově 
univerzitě v Brně. Kurátorkami výstavy byly Eva Reitspiesová a Petra Kočová, architektonickou 
podobu expozice vytvořil Zbyněk Baladrán a grafické řešení bylo dílem Roberta V. Nováka. 
Výstava byla s téměř 17 tisíci návštěvníků jedním z nejúspěšnějších projektů v historii 
Západočeské galerie. 

Odborná porota hodnotila 80 soutěžních projektů přihlášených 72 muzei a galeriemi z celé 
České republiky. Západočeská galerie byla oceněna již počtvrté – ocenění v soutěži získala již 
v letech 2011, 2012 a 2013. 

  
Záběr do expozice výstavy v Masných krámech                         Obecní dům, Praha, slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. 

Zleva: člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury,  
památkové péče a neziskových organizací Jaroslav Šobr,  

ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil,  
spoluautor výstavy Aleš Filip, kurátorky výstavy  

Eva Reitspiesová a Petra Kočová, ředitelka Českého výboru  
ICOM Martina Lehmannová, která cenu předávala. 
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