POŘÁD SE NĚCO DĚJE...
Letní sezona je již v plném proudu. Turisté opět zavítali do Dačic a kulturní život ve městě chytil nový
nádech. Také u nás v muzeu máme pro návštěvníky připraveno několik novinek. V červenci jsme
zahájili tři nové výstavy. První z nich se jmenuje „Koloniál u pana Bajzy“. Jedná se o rodinnou
interaktivní výstavu, která osloví děti i dospělé. Výstava vás zavede do pohody maloměsta 20. a 30.
let minulého století a přiblíží tehdejší živnosti a obchodování. Celá výstava se nese v duchu knižní
předlohy Karla Poláčka „Bylo nás pět“, tedy příběhu, který zná snad téměř každý. / Na tomto místě
bych rád poděkoval členům SDH Dačice, kteří nám s transportem této výstavy pomohli a obětovali
tak vlastní čas pro dobrou věc. Mnohokrát děkujeme. /
Na zrenovované výstavní chodbě lze zhlédnout opravdu fascinující fotografie z cyklu „Kouzelné noci“
od místního fotografa Vojtěcha Lojky. Galerijní chodba MMaG na Starém zámku se může pyšnit díly
autorské dvojice Toman – Bezděčka. Fotografie Pavla Bezděčky z cyklu „Kouzlo koroze“ se dokonale
snoubí se sochařským uměním Pavla Tomana. Jejich společná výstava s názvem Transmutace stojí za
pozornost a neměla by uniknout oku žádného nadšence pro umění.
Pokud patříte k nadšencům virtuálního prostředí, máme pro vás dobrou zprávu. V galerijních
prostorách je instalována interaktivní dotyková obrazovka. Návštěvníci na ní mohou zhlédnout
virtuální výstavy, které se konaly v době uzavření muzeí, či si mohou zahrát muzejní pexesa.
Od počátku léta provádíme pro předem ohlášené skupiny komentované prohlídky města. Zájemci se
během komentované procházky městem seznámí s historií města a poznají naše známé i méně
známé památky a malebná zákoutí. Rovněž jsme rozšířili sortiment nabízených suvenýrů o další
regionální výrobky. C hcete-li svým blízkým přivézt dárek z Dačic a okolí, určitě si u nás vyberete.
Jak již bylo výše naznačeno, naše výstavní chodba prošla renovací. Městskému muzeu a galerii se
opět podařilo uspět v grantovém programu Podpora muzeí a galerií 2021 od Jihočeského kraje, díky
čemuž získalo finanční prostředky ve výši 25 000 Kč, které byly využity na pořízení moderního
multifunkčního závěsného obrazového systému s osvětlením.
Těšit se můžete také na konec léta. Blíží se nám Dačická muzejní noc (28. 8. 2021) a s ní nabytý
program. V odpoledních hodinách můžete navštívit zajímavou přednášku prof. Michala Stehlíka:
„Staroměstská exekuce 1621 – souvislosti, realita a mýtus“. Večerní čas bude časem divadelním.
Ochotničtí herci ze spolku DS Tyl Dačice sehrají na nádvoří Státního zámku Dačice hru „Ženy Jindřicha
VIII. aneb chudák málem králem. Následnou neděli věnujeme dětem. V odpoledních hodinách se
můžete těšit na hravé odpoledne s Péťou Bajzou a jeho kamarády. Pro děti bude připravena zábavná
stezka s úkoly a výtvarnou dílnou. Tak neváhejte a přijďte s námi strávit konec léta.
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