Že bychom se v muzeu nudili? No, ani bych neřekl.
S druhou vlnou epidemie došlo k opětovnému uzavření muzea. Dveře výstavních prostor se pro
návštěvníky uzavřeli 12. října a konec je prozatím v nedohlednu. Výstavní projekty a muzejní práce se
tedy opětovně zabydlely ve virtuálním světě.
Po vydařené sezoně došlo k zahájení dalších dvou výstav. Jedná se o výstavu Třicítka a
Nezapomeneme! Bohužel po pár dnech jejich presentace došlo k uzavření muzeí. Na Galerijní
chodbě na Starém zámku je instalována výstava Malé kýče – obrazy Gabriely Václavkové, která zajisté
stojí za zhlédnutí. V rámci Muzejních čtvrtků zazněla přednáška dr. Petra Bartuška, která nám
přiblížila život a dílo Vlasty Javořické.
Obě výstavy instalované v MMaG jsme po celý říjen a listopad postupně zveřejňovali formou
virtuálních výstav na našich FB stránkách (www.facebook.com/muzeumdacice.cz). Prostřednictvím
výstavy Nezapomeneme! jsme vás vždy v pondělí a čtvrtek seznámili s významnou osobností či
událostí spjatou s naším regionem. Každé úterý a pátek byla možnost zhlédnout novou část výstavy
Třicítka, v rámci které vám zprostředkujeme náhled do tvorby členů Spolku výtvarných umělců
Vysočiny. Po ukončení virtuální presentace těchto výstav vás obdobným způsobem seznámíme také
s výstavou Česko v Arktidě/Arktida v Česku. Středy patří dětem a rodičům, kteří se svými ratolestmi
zůstávají doma. Každou středu zveřejňujeme hravé edukační listy, které si můžete stáhnout na
webových i facebookových stránkách muzea.
Také muzejní noc proběhla v netradičním duchu. Hrané komentované prohlídky muzejních expozic si
můžete užít z pohodlí vašeho domova. Na půlhodinovém snímku, který naleznete na muzejním
Youtube kanále, se podíleli pracovníci MMaG a odboru kultury, místní muzikanti a především
Divadelní spolek Tyl Dačice.
Krom presentace pro veřejnost rovněž pracujeme na reorganizaci odborné knihovny. Cílem této
práce bude kompletní digitální seznam publikací odborné knihovny, která čítá k ca 8500 svazků,
zveřejněný na webových stránkách instituce. Badatel si z pohodlí domova může dle seznamu vybrat
příslušnou publikaci, požádá si o rezervaci badatelny a publikace mu bude předložena. Veškeré
publikace odborné knihovny MMaG jsou půjčovány pouze prezenční formou. Každý měsíc přispíváme
rubrikou Exponát měsíce. Badatelské dotazy jsou, vzhledem k aktuální situaci, vyřizovány zásadně
elektronickou cestou.
Za velmi zdařilý badatelský počin považuji bakalářskou práci slečny Leony Krejčí, která nám
srozumitelnou formou přiblížila osobnost prvního ředitele Městského muzea a galerie, PhDr.
Františka Křížka.
Také v depozitářích práce nikdy nekončí. Muzeum získalo od KD Beseda sbírku loutek, které svým
úžasným zpracováním zrcadlí krásný doklad loutkoherecké činnosti v Dačicích.
Také jsem rád, že se muzeu podařilo získat finanční podporu v rámci dotačního projektu od
Jihočeského kraje v programu Podpora muzeí a galerií 2020. Získané finanční prostředky jsme využili
na tvorbu moderních webových stránek (www.muzeumdacice.cz), nového propagačního letáku a
venkovního poutače, který si můžete prohlédnout na plotě zámeckého parku.

Byl to zvláštní rok. I přes veškerá omezení byl však velmi plodný. Pravdou ale je, že vše bylo nové,
nečekané a málo předvídatelné, a proto se i kultura a muzejní prezentace stala jinou. Ani lepší, ani
horší, ale zkrátka jinou. Pokud to situace dovolí a brány muzeí se opět otevřou veřejnosti, rádi vás
uvítáme na další z našich akcí. Byl bych tomu rád. Nezbývá než vám všem popřát krásný klidný
adventní čas, veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021. Městské muzeum a galerie Dačice je s vámi.
Martin Rychlík

