MUZEUM A ROK 2021 – CO VÁS ČEKÁ A SNAD NEMINE
Rok se s rokem sešel a v muzeu bude opět živo. Začátek roku sice nevypadá pro muzea příznivě,
nicméně pevně věříme, že se situace zmírní a nastane doba pocovidová. Doba, která bude sice svým
způsobem jiná, ale stane se dobou opětovného setkávání a renesancí kultury. Plánování akcí a
sestavování výstavního programu v nejisté době je vždy velmi složité. Z tohoto důvodu je nutno brát
ohled na přesunutí či zrušení některých akcí, zvláště akcí hromadných. Kulturní život nadále řídí
tabulky opatření a změny jsou na denním pořádku.
Výstavní prostory MMaG zahájí rok 2021 výstavou děl žáků ZŠ a DDM (2.2. – 24.2.). Následně nám
Eva Turnová a Martin Frind představí svou tvorbu na výstavě s názvem Deníky. Výstavní prostory se
také otevřou umělcům, kterým minulý rok vzhledem k opatřením byla výstava odložena. Můžeme se
tak těšit na Josefa Duspivu a jeho malby (11.4. – 16.5.). Patříte-li k oblíbencům nestárnoucího
Poláčkova románu Bylo nás pět, zajisté vás potěší naše hlavní výstava. Koloniál u pana Bajzy je
rodinná interaktivní výstava pro děti i dospělé, ve které se také dozvíte o historii obchodování.
Pojďme společně nasát atmosféru první republiky hravou interaktivní formou. S příchodem
podzimních měsíců se můžeme těšit na duo Jana Vičara a Jaromíra Švaříčka. V této výstavě se
vzájemně snoubí kouzlo grafik, obrazů a sochařského umění (5.9. – 10.10.) U prostorové tvorby a
krásy sochařského umu zůstaneme díky Lukáši a Jaromíru Gargulákovým (17.10. – 21.11.). Výstavní
rok v hlavních prostorách nám v duchu vánoční pohody zakončí tvorba malíře, grafika a ilustrátora
Vojtěcha Kubašty (28.11. – 23.12.).
Prostory výstavní chodby MMaG Dačice zdobí do konce února výstava Arktida v Česku/Česko
v Arktidě + 3913 Tasiilaq. Výstavu bude možné v průběhu února také zhlédnout online na FB
stránkách městského muzea. Rok 2021 je opět rokem důležitých výročí vážících se k našemu městu.
V průběhu března a dubna si připomeneme 150 let dačického Sokola. Na své si přijdou také
obdivovatelé fotografií dačických autorů - Petra Hila (27.4. – 4.7.) a Vojtěcha Lojky (6.7. – 10.10).
Připomeneme si také 200 let od vzniku lesnické školy (12.10. – 3.12.). Ke konci roku bude mít
veřejnost opět možnost zhlédnout výstavu Arktida v Česku/Česko v Arktidě + 3913 Tasiilaq, jejíž
součástí bude již dříve avizovaná konference, která měla proběhnout na začátku letošního února.
Nový termín pro arktickou konferenci je stanoven na 5. 12. 2021.
Galerijní chodbu na Starém zámku zkrášlí výběrem svých černobílých fotografií Jana Navaříková (14.2.
– 9.4.) a dále zde představí svou tvorbu výtvarná skupina FOR ART (18.4. – 25.6.). Také se můžeme
těšit na Pavla Bezděčku a Pavla Tomana ze Spolku výtvarných umělců Vysočiny (4.7. – 1.10.). Sezonu
výstav na Galerijní chodbě zakončí obrazy Evy Macholánové (10.10. – 23.12.).
Jakmile nám to situace dovolí, navrátí se také přednáškový cyklus – Muzejní čtvrtky. Mrzí mne, že
letošní rok přijdeme o masopustní hrátky a veselí. Únor se sice blíží, nicméně situace se zatím nelepší.
Doufáme, že se s vámi setkáme na Velikonočním jarmarku, který proběhne 28. 3. 2021 (zájemci z řad
prodejců, nechť píší na rychlik@muzeumdacice.cz či volají na 384 422 493). Rádi vás také přivítáme
na Dačické muzejní noci 2021 (18.6.), Dnech evropského kulturního dědictví (11. – 12. 9.) a Dnech
otevřených ateliérů (9. -10. 10.). Tento rok se také můžete těšit na příjezd sv. Martina do Dačic (11.
11.), tradiční Zvonkový průvod na 1. adventní neděli 28. 11. a Vánoční jarmark, který se uskuteční 12.
12. 2021.

Pro školy a školky také chystáme edukační programy zaměřené na lidové tradice, řemesla a
nejvýznamnější svátky v roce. Více informací naleznete na webových stránkách muzea
www.muzeumdacice.cz/pro-skoly/ .
V rámci pravidelných příspěvků do místního zpravodaje se můžete těšit na novou pravidelnou rubriku
s názvem - Muzejní abeceda, ve které se na výběru exponátů z našeho depozitáře budete podílet
především vy. S Muzejní abecedou začínáme v březnovém čísle. Bližší informace k Muzejní abecedě
budou včas zveřejněny na webových a FB stránkách MMaG Dačice.
Jak vidíte, program je skutečně pestrý a obsahově nabytý. Nesmírně bych si přál, aby veškeré akce
proběhly bez omezení a abychom se zde opět setkávali. Snad nám bude přáno.
Mgr. Martin Rychlík

