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Četba rozhovoru o převozu obrazu Apolon a Marsyas z Kroměříže do 

Olomouce / čerstvý článek z denního zpravodajství 

Četba starověké antické báje Apolon a Marsyas 

Informace o Tizianovi 

Pozvánka na výstavu v olomouckém Arcidiecézním muzeu / říjen 2012  - 

březen 2013 / 



 
 

 

Tizianův obraz Apollo a Marsyas je v Olomouci, 

přivezl ho obrněný vůz 
22. října 2012  13:42 

V Olomouci bude od čtvrtka k vidění jeden z nejcennějších obrazů, kterými se podle odborníků může Česká republika chlubit. 

Zřejmě nejslavnější tuzemský obraz Apollo a Marsyas od Tiziana převezl do krajského města z Kroměříže obrněný vůz chráněný policisty. 
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:TItian_-_The_Flaying_of_Marsyas.jpg&filetimestamp=20051213113238 

 
 

Skvostné dílo s názvem Apollo a Marsyas od italského malíře Tiziana (Tizian Vecelli) bude od čtvrtka až do konce března k vidění i v 

Arcidiecézním muzeu na Václavském náměstí v Olomouci. Poté se na sezonu vrátí domů, do obrazárny kroměřížského Arcibiskupského 

zámku. 

"Převáželi jsme ho za nadstandardních bezpečnostních opatření," potvrdil vedoucí uměleckohistorického oddělení Arcidiecézního muzea v 

Kroměříži Ondřej Zatloukal. "Víc o nich ale mluvit nemohu," řekl stroze. 

Můžete tedy aspoň naznačit, jaká jsou ona "standardní opatření"? 

(smích)Ani to ne. K mlčenlivosti mě zavazuje smlouva mezi muzeem a majitelem sbírky, tedy Arcibiskupstvím olomouckým. 

Dobrá... Na jakou částku je ten obraz pojištěný? Při minulé výpůjčce to bylo přes miliardu korun. 

Ta částka je vysoká, mimořádně vysoká. Jde řádově o stamiliony korun. Ale i tady platí, že k tomu nic víc říct zase nemohu…….. 

Jak často se kroměřížský Tizian půjčuje? 

Řekl bych, že výjimečně vzhledem k tomu, jak je žádaný. Jakákoliv tizianovská výstava bez něj je nemyslitelná, my však odmítáme menší 

akce a půjčujeme ho jen na ty velké a reprezentativní, jako byly třeba výstavy v Benátkách, Vídni nebo Paříži. Nebo jako bude v sezoně 2013 

- 2014 výstava v Římě. V takovém případě je pro nás samozřejmě čest, že tam bude obraz z České republiky……..do PCpro i 

 

http://olomouc.idnes.cz/slavny-obraz-tiziana-v-olomouci-da2-/olomouc-zpravy.aspx?c=A121022_1844134_olomouc-zpravy_kol 

Marsyas je v řecké mytologii jedním ze Satyrů. Satyrové byli napůl lidé a napůl kozli, měli malé rohy a dlouhé špičaté uši. Byli oškliví, 

břichatí a jezdili na oslech. Milovali víno, tanec, sex a hudbu. 

Počátkem jeho příběhu v bájích bylo to, že nalezl flétnu. Tu předtím měla bohyně Athéna, ale když zjistila, že při hře je její tvář znetvořená, 

flétnu zlostně zahodila. Přitom řekla: „ Ať je krutě potrestán ten, kdo zvedne tuto flétnu.“ Marsyas ji zvedl, naučil se na ni hrát, a když ho 

všichni chválili, zpychl a ve své pýše vyzval k soutěži ve hře samotného boha Apollóna – ochránce hudby. 

Apollón výzvu přijal, ale byl troufalostí Marsya uražený a rozzlobený. Před soutěží si vymínil, že vítěz smí poraženému stáhnout zaživa 

kůži. Apollón se na vyzvání objevil v dlouhé, nádherné říze, s vavřínovým věncem a se zlatou lyrou v ruce. O vítězi měl rozhodnout král 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:TItian_-_The_Flaying_of_Marsyas.jpg&filetimestamp=20051213113238
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/pochutejte-si-na-tradicni-moravske-kuchyni-pivnice-u-capa-v-brne/11032953?rtype=V&rmain=7836678&ritem=11032953&rclanek=13807933&rslovo=431995&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nejlevnejsi-povinne-ruceni-se-slevou-az-70-1438760/1438760?rtype=V&rmain=7853557&ritem=1438760&rclanek=13807933&rslovo=472799&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/usetrete-az-45-za-dovolenou-dovolena-pres-letuskacz/10833803?rtype=V&rmain=7835169&ritem=10833803&rclanek=13807933&rslovo=420132&showdirect=1
http://olomouc.idnes.cz/slavny-obraz-tiziana-v-olomouci-da2-/olomouc-zpravy.aspx?c=A121022_1844134_olomouc-zpravy_kol
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Satyr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoll%C3%B3n


 
 

 

Mídas / do krále Mídase vmaloval Tizian svou vlastní podobu, tím zdůraznil svůj osobní vztah k obrazu a jeho obsahu /. Zprvu se zdály síly 

vyrovnané, potom však Apollón lyru obrátil a stále na ni hrál a k tomu ještě zpíval. To Marsyas s flétnou samozřejmě nedokázal a v soutěži 

prohrál. 

Apollón, přesně podle dohodnuté podmínky, pověsil Marsya na strom a stáhl mu zaživa kůži. Marsyův přítel přinesl ve vědru vodu k omytí 

těla. A vítězný bůh pokračoval ve hře. Tak zaplatil Marsyas za svou smělost. 

Tiziano Vecelli, stručně Tizian  byl proslulý italský renesanční malíř, mistr vrcholné benátské renesance. Narodil se asi roku 1477 a zemřel 

téměř stoletý roku 1576 při morové epidemii v Benátkách.  Maloval portréty, krajiny a náboženská i mytologická témata. Maloval často 

rozměrná plátna, Apollo trestá Marsya má rozměry 213 x 207 cm . Tiziana proslavily zářivé barvy, především  modravě zbarvená červeň / 

mluví se o tzv. tizianovské červeni /.  

Mnohými je považován za největšího malíře všech dob. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance

