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Tisková zpráva k výstavě:
„MUSEJNÍ JUBILEJNÍ“
20. 4. – 2. 10. 2016
Český Krumlov 6. 4. 2016
Od středy 20. dubna do neděle 2. října 2016 bude probíhat ve víceúčelovém výstavním sále a ve výstavní chodbě přízemí
Regionálního muzea v Českém Krumlově Musejní jubilejní výstava, pořádaná u příležitosti výročí 125 let muzejních snah
v Českém Krumlově, 100 let od otevření německého městského muzea a 70 let od založení současného muzea. Výstava
provede návštěvníka historií muzea od počátečních snah o jeho založení, přes nelehké osudy během období první
republiky, druhé světové války, opětovné otevření muzea roku 1946 až do současnosti. Mozaiku historických událostí
doplní reprezentativní výběr exponátů z 22 podsbírek muzea včetně sbírkových zajímavostí, mezi něž patří japonský meč
z konce éry šógunátu Tokugawa. Výstava bude slavnostně otevřena ve středu 20. 4. 2016 v 18:00 hodin v Regionálním
muzeu v Českém Krumlově.
Výstava je pořádána u příležitosti tří muzejních výročí, a to 125 let muzejních snah v Českém Krumlově, 100 let od otevření
německého městského muzea a 70 let od založení současného muzea. Během 19. století docházelo k velkému rozvoji
kulturního života. Byla zakládána divadla a muzea, ale také se pořádaly velké národní a světové výstavy. Na počátku tohoto
období byla nositeli a přispěvateli kultury především šlechta. V českokrumlovském regionu to byli především Jiří Jan Jindřich
Buquoy a Adolf Josef ze Schwarzenberka.
Postupně stále více pronikaly sběratelské snahy také do městského prostředí, vznikaly někdy velmi rozsáhlé
soukromé měšťanské sbírky a lidé, kteří se aktivně účastnili kulturního dění například v rámci spolků začali usilovat o
zpřístupnění sbírek veřejnosti zakládáním muzeí jako součásti vzdělávání, prostředku pro duševní rozvoj a oživení vztahu
k umění a památkám. V tomto duchu vydal 10. dubna 1891 redaktor českokrumlovských novin Deutsche Böhmerwaldzeitung
Josef Wiltschko svůj iniciační článek k založení muzea a začal tak poměrně dlouhou cestu k jeho založení. Stalo se tak
především díky starostovi města Franzi Khemeterovi překvapivě 1. dubna 1916 – uprostřed I. světové války.
Výstava provede návštěvníka historií muzea od počátečních snah o jeho založení, přes nelehké osudy během období
první republiky, kdy bylo několikrát uzavřeno a přestěhováno, dobu okupace a otázku uschování sbírek a jeho opětovnému
založení roku 1946 až do současnosti. Jsou představeny významné osobnosti, které se zasloužily o vznik a rozvoj muzea.
Návštěvník je seznámen s jednotlivými podsbírkami muzea ve formě jejich popisů, ale především prostřednictvím výběru
předmětů, které každou podsbírku reprezentují, a to včetně muzejních zajímavostí.
Výstava byla připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem v Českém Krumlově a Státním oblastním archivem
v Třeboni, pobočkou Český Krumlov.
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia.
Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších
měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov
jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna
seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie,
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého
druhu na světě.
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