MUZEUM VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ
Čas plyne jako voda v Dyji a máme zde květen. Muzeím a galeriím nebylo tento rok prozatím
umožněno zahájit svůj běžný provoz. Cimrmanovská „nejistá sezóna“ je přirovnání více než výstižné.
Období, v kterém se kultura ocitla, je zlomové. Troufám si říci, že ve světě muzejní prezentace došlo
k nové vývojové epoše – věku virtuálnímu. Trendu, který nejspíše přetrvá a bude rozvíjen i po
opětovném otevření muzeí návštěvníkům.
Tento rok začalo naše muzeum s virtuálními výstavami na facebookovém profilu již v únoru. Jednalo
se o výstavu „Předjaří“, kde žáci základních škol a DDM prezentovali své krásné výtvory se zimní a
jarní tématikou. Vernisáž proběhla v netradičním duchu i pojetí – skrze videoplakát. Rovněž probíhala
také virtuální verze výstavy „Česko v Arktidě/Arktida v Česku + 3913 Tasillag“. Na Starém zámku, což
je jedno z mála míst v celé republice, kde je možné během současné situace shlédnout výstavu ve
vnitřním prostoru, jsme přivítali Janu Navaříkovou a její cyklus fotografií: „Radost (z) dětí“. Z této
výstavy vznikla také virtuální vernisáž, kterou lze zhlédnout na YouTube kanálu MMaG Dačice. Po
Janě Navaříkové přichází na Starý zámek známý dačický fotograf Petr Hil, který nám skrze objektiv
odhalí krásu České Kanady. Hledáčku našeho muzea neuniklo významné výročí dačických Sokolů. Ve
virtuálním prostoru jsme si pro vás připravili výstavu „Paže tuž, vlasti služ! 150 let Sokola v Dačicích“ a
výstavu „Krása psacích strojů. Psací stroje ve sbírkách MMaG Dačice“, kterou můžete shlédnout také
ve výloze Knihkupectví pana Hejla, kterému tímto děkujeme.
Rozhodli jsme se také pro nové projekty, které jsme zatím ve virtuálním světě nerealizovali. Na
Youtube můžete shlédnout distanční muzejní čtvrtek. V rámci rozhovoru doplněného o
fotoprezentaci nám přednášející nastínil problematiku výzkumů zajateckých táborů v České Kanadě.
S květnem také začínáme podcastové vysílání, ve kterém vám v jednotlivých dílech přiblížíme pověsti
z Dačicka, které kolovaly mezi dačickými již na konci 19. století. Zároveň se můžete těšit také na
Mezinárodní den muzeí dne 18. května. S několika skvělými dačickými muzikanty jsme si pro vás
připravili koncert spojený s virtuální prohlídkou. Muzikanti nás provedou expozicemi muzea a na své
si přijdou milovníci jazzu, klasické, dechové i populární hudby.
V rámci rubriky Muzejní abeceda vám představujeme zajímavosti z našich depozitářů. V každém
článku je přehled již užitých písmen. I vy se můžete zapojit. Stačí nám napsat na muzejní facebook či
mailovou adresu muzeum@muzeumdacice.cz a zvolit písmeno, my poté dle daného písmena
představíme exponát.
Podali jsme také dvě žádosti o grant. U THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH jsme zažádali o finanční
příspěvek na dotisk regionálních publikací. U Jihočeského kraje žádáme o příspěvek na mobilní
závěsný systém s osvětlením, který bychom rádi instalovali ve výstavní chodbě MMaG. Pro kvalitnější
dokumentaci sbírkových předmětů vznikl detašovaný fotoateliér. Reorganizací prošel také depozitář
galerie. Pro kvalitnější uchování sbírky grafik byla pořízena skříň s horizontálním uložením, která
eliminuje poškození jednotlivých hran. / Na tomto místě sluší se poděkovat pracovníkům Technických
služeb Dačice, kteří s ochotou a vypětím sil tuto téměř 150 kilovou skříň přestěhovali až na místo
jejího současného uložení. Děkujeme. / Inovaci se nevyhnula ani pokladna MMaG. Od začátku sezóny
mohou návštěvníci našeho muzea platit na pokladně bezkontaktně.
Závěrem bychom vás rádi pozvali do ulic. V rámci iniciativy „Dobrý den, mohlo by jít muzeum ven?“
můžete shlédnout naše výstavy, edukační listy či další počiny i mimo virtuální prostor. Město Dačice,

kterému tímto děkujeme, nám zapůjčilo vývěsní vitríny v ulicích Komenského, Máchova, Berky
z Dubé, Za Lávkami a v areálu nemocnice.
Možná si to většina lidí ani neuvědomuje, ale kultura je důležitá pro každého z nás. Od útlého dětství
utváří identitu jednotlivce i společnosti. A protože vy nemůžete za kulturou, tak my dostaneme
kulturu k vám!
Martin Rychlík

