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Obecné dějiny muzejnictví II.

(1) 25.2.2003
Ukončení: postupová zkouška
	ke zkoušce: poznávací část (z CD cca 250 obrázků) // u PZk 10 z nich

do 11.3. rozdá CD (Ambras, sbírky, předměty, …) + okruhy otázek
mít přečtenou 1 knihu v ČJ, 1 v cizím
3 průběžné testíky: 25.3., 29.4., 20.5. (vždy z toho co probereme) // alespoň 2 úspěšně


Muzeologická knihovna (na katedře) – nové přírůstky:

Susan Pearce and Kenneth Arnold: The collectors voice Vol.1 – Ancient Voices
Susan Pearce and Kenneth Arnold: The collectors voice Vol.2 – Early Voices
(do 15. stol. 1. svazek, 2. svazek až do 17./18. st., 3. a 4. zaměřený na britské reálie)

Murray, David: Museums. Their History and their Use. I-VIII. Reprint from 1904.
Rustin: The Oxford Museum. Reprint from 1893.
Henderson, Justin: Museum Architecture.
Alan Chadwick and Annette Stannett: Museums And Adults Learning
The Virtual and the Real. Media in the Museum.
Graeme K. Talboys: Museum Educator’s Handbook
Stephen T. Asma: Stuffed Animals & Pickled Heads
Patricia Atkinson Wells: Keys to the Marketplace: Problems and Issues in Cultural and Heritage Tourism.
George E. Hein: Learning in the Museum
G. Ellis Burcaw: Introduction to museum Work
J. M. Blais: The Languages Of Live Interpretation. Animation In Museums.
Edward Edwards …

Seznam literatury ke zkoušce:

Zugulski: Muzea na swiece
Germain Bazin: Museum Age
Julius von Schlosser: Die Kunst und Wunderkammer der Spätrenaissance
Alma S. Withlin: Museums: In a Search of Usable Future
Hugh Trevor–Roper: Princes and Artists

Plinius starší: Kapitoly o přírodě
Cicero: Řeči proti Verrovi
Lábek: Nástin praktické muzeologie
Kryštof Harant: Cesta do Benátek

Kneidl: Počátky sběratelství a strahovský kabinet kuriozit
Janáček: Rudolf II. A jeho doba
Čechura: Karel IV. Na dvojím trůně
Parker: Filip II.
Rudolf II. a Praha
Majer: Kašpar Šternberk
Artis Pictoriae Amatores


Prázdninová praxe, 14 dní
nahlásit Holmanovi do konce března zde, vyžádat si potvrzení o provedení praxe

V 18. století vznikají základy nejznámějších sbírek

	přetváření středověkých pokladových sbírek:


	papežské sbírky v Římě

sb. francouzských králů (František I.)
sb. saských kurfiřtů

	nově vznikající:


	medicejské sbírky (pův. kabinet)

bavorských Wittelsbachů
dánských a švédských králů

	(16. st.) vznik specializovaných kabinetů zaměřených na přírodní vědy


	Angličan John Tradescant st., ml. – botanici a zahradníci – základy královských zahrad

(ml. – u vévody z Buckinghamu)
	Ital Ulisse Aldrovandi – v Bologni – pokusil se o vytvoření systému, ale ten nepřežil (později Linné)

Dán Olaf Worm – etnografický materiál v jeho kabinetu hlavně z Grónska
(v Kodani reinstalace tohoto kabinetu – součástí dánských královských sbírek)
	Francouz Nicolas Claude Fabri de Peirese – působil v Aix/Provence – sběr rukopisů (Arábie, Persie, Čína) – La Republique du Lettres
	La Republique du Lettres – uskupení sběratelů, malířů, vědců atd., kteří si vyměňovali dopisy o svých sbírkách

např. i Rubens – byl i sběratelem, diplomat, kustodem španělských sbírek
	Galileo Galilei

Německý jezuita Athanasius Kirchner – působil v Římě – Muzeum Kircherianum – výuka jezuitských misionářů
speciální sbírky: Theatrum anatomicum v Leidenu (Holandsko) – k výuce lékařů, preparáty zvířat, lidských těl, rostlin a přírodnin; vznik v 16./17. století; vykupovali odsouzence a využívali toho při instalaci; mimo výuku přístupné veřejnosti; byly vydávány i průvodci po sbírce – i v cizích jazycích!!!
// z kostí strom, had + jablko, kostra Adama a Evy
// zloděj dobytka – kostra zloděje na kostře krávy


Sbírky drážďanských kurfiřtů z rodu Wettinů

	dary, přírodniny, obsahuje i věci z Rudolfových sbírek (daroval např. i zbroj)

obrazy z obrazárny z Duchcova v Severních Čechách (H. von Brühl ji odkoupil od Valdštejnů)
základ sb. kladen do 2. poloviny 17. století
zakladatel kurfiřt August (1553-1586)						// August Saský
rozptýlené předměty soustředil do 7 místností zámku, tzv. Kunstkammer (zal.1560):
	část nazvaná Silverkammer „stříbrná komora“ – stříbrnické práce, věci z drahých kovů (Au, Ag) – mají i inventáře (nejstarší předmět z roku 1443)
kolekce zbraní a zbroje + věci používané při rytířských turnajích
	v 16. a 17. století pozvolný nákup „všeho“
rozmach sbírky v 2. polovině 17. století (souvisí s rozmachem Drážďan), spojeno s Janem Jiřím II.
	Jan Jiří II. (1656-1680) –  jako první se snažil udělat z Drážďan jakousi „Metropoli severu“ (jako Benátky)

v tomto duchu navázali i Fridrich August I. a Fridrich August II.
	Fridrich August I. (vláda: 1694-1733) 						// August Silný

byl i polským králem jako August II. (od roku 1697)
mohutný rozmach sbírek
povolal malíře, architekty, umělce apod.→ přestavba zámku, vybudován Zwinger
přestavbu zámku zachytil na plátně italský malíř Canalleto (vl. jm. Giovanni Antonio Canal)
– Drážďany 18. st.  // především Benátky, ale i Londýn, …
	sbírku cíleně budoval a rozděloval do skupin, které existují dodnes (pouze doplňovány)
	sbírka má potěšit, vzdělávat a představovat určitou skutečnost
sb. budována za účelem vzdělávání i zábavy → sbíral jak výrobky, tak nástroje

1709 – chemik Böttger objevil porcelán → 1710 v Míšni porcelánka
shromažďoval jak porcelán, tak formy! – původní porcelán byl hnědý
zachovány předměty i dokumentace
rozdělil Kunstkammer na několik dílčích sbírek (pokles významu Kunstkammer ve prospěch specializovaných sbírek)

	1.) vzniká tzv. Grünes Gewölbe

původně umístěno v zeleně vymalovaném sklepení (klenba, klenutí)
později doplněno zrcadly, dnes umístěno v Albertině
snaha přemístit do původních prostor zámku
(2) 4.3.2003
Das Grüne Gewölbe

	původně 3 podlaží nad sebou


	Das Bronzenzimmer (foto z r. 1904) – stěny obloženy dřevem – skulptury, plastiky

Das Weißsilberzimmer – stěny obloženy zrcadly
Das Juwelenzimmer (foto 1904) – série podle kamene, který převládá (šperky s diamantem, rubínem atd. – kolekce šperků, celé soupravy)

	1945 – zámek poničen při bombardování (i celé centrum)

dále zde jsou: 

	řezby ze slonoviny (např. byzantská destička, loď, Merkur s Plutem)

Au, Ag předměty (řada zlatnických prací ještě zdobena emailem)
poháry, mísy, vázy apod.
nádoby s polo- a drahokamy, florentské mozaiky
drahocenné kusy nábytku (zdobení a vyřezávaní)
hodiny (převážně v matematicko-fyzikálním kabinetu)
využívání přírodnin: např. pštrosí vejce → celý pštros (4ks) a ptáci, plachetnice a další předměty z pštrosích vajec
šperkovnice vykládaná slonovinou
předměty z drahých kamenů (horský křišťál, poháry), kombinace zlato+perleť
řezba z horského křišťálu
talíř vykládaný perletí
šperkovnice – Venzel Jamnitzer
hodiny – Kentaur vezoucí Dianu
pohár v podobě grifa
socha Dafné s korálem – autorem Abraham Jamnitzer
pohár z kokosového ořechu
řezaný pohár zdobený emailem – Dionysio Miseroni
tzv. nautily – použití ulity a dozdobení zlatem nebo stříbrnými prvky – Heinrich Köhler
epitaf z Utrechtu (uprostřed slonovinová destička)
sekretář ze dřeva, jantaru a slonoviny
šachy z drahých kamenů
florentské mozaiky (papoušek)
řezby ze slonoviny (sloupky, loďka)
kávový servis drážďanských kurfiřtů (ze zlata, hrnky na nožičkách, autorem Johann Melchior Dinglinger; detail vypalovaného emailu)
groteskní figurky
mikrořezbářství: vyřezávané pecky (lidské hlavičky) a ořechy
safírová a rubínová garnitura (=sbírka šperků)
Pohled z Drážďan:	na jednom z zwingerských pavilónů je zvonkohra z porcelánu
			„Brühlské terasy“; Semperova opera
			Stallhof – část drážďanského zámku, učen pro umístění sbírky dr. kurfiřtů
			zbrojnice: zbroj – meč zdobený rubíny

	2.) zbrojnice – sbírka nefunkčních zbraní, ceremoniálních zbraní; evropské i orientální

dnes v přízemí Semperova křídla v Zwingeru (řada zbraní vykládána drahými kovy a kameny)


Zwinger

	základ vybudován 1710-1728, architekt Pöpelmann (1719-22 stavba přerušena)

hned 1728 přenesena část sbírky – kabinet mědirytin, mincí, přírodovědný, část kunstkomory a část knihovny a 1730 matematicko-fyzikální kabinet
v pol. 19. století přestavba – Gustav Semper
přistavěna Semperova galerie (vlevo zbrojnice, vpravo galerie starých mistrů: italští, holandští malíři)
Canalleto, Raffaelova Sixtinská Madona, Tizián: Peníz a daně, Giorgione: Spící Venuše, Rembrandt, Dürer, Cranach, Schönfeld: Hra na spinet (zobrazuje obrazovou galerii cca pol. 19 st.)
zbrojnice – zbroj od 15.-17. století (část i z 18. st.)
zbraně jak palné tak chladné, ale pouze honosné kusy
brnění
vykládané drahými kovy a kameny
kabinet mincí – Minzkabinet – přehled o základních měnových soustavách v Evropě (+ medaile saské a Sv.Ř.Římské aj.) – nainstalován společně s Grünes Gewölbe
keltské mince – duhovka z Podmohelského pokladu – objeven 1777 – rokycanské panství (Firchstenberg) – velká voda → měšťan našel zbytek nádoby se zlatými mincemi
// originál uložen v Národním muzeu, v Rokycanech je kopie
// 1 získal Goethe → Sasko
	matematicko-fyzikální kabinet

kabinet rytin, grafické umění – kresba – nainstalováno pouze torzo sbírky, je moc obsáhlá
antická sbírka – Fridrich August ji začal budovat v polovině 20. let
	1728 – zakoupeny sbírky dvou italských rodin: Chigi + Albani
1736-7 – zakoupena většina předmětů z antické sbírky Evžena Savojského, který nechal vybudovat horní a dolní Belveder (u Karlskirche, Vídeň) → uložil tam svoji sbírku (antická sbírka + obrazárna, sb. rytin a kreseb) + menažérie (lvi, jeleni, afr. sudokopytníci aj.)
// Horní Belveder – rakouská státní obrazárna – umění 19. století – po Schiele, Kokoschka
// Dolní Belveder – gotika, baroko, renesance
// mezi oběma Belvedery je park
	cílem prezentovat vývoj řeckého a římského umění (i Etrusků) až do pádu Říše Římské

řemesla, sochy, malby, nápisy, keramika, šperky, sb. bronzu

	1733 – Fridrich August I. umírá → na trůn nastupuje Fridrich August II.
	Fridrich August II.(1733-63)

pokračoval ve sběratelství svého otce
bojoval v sedmileté válce (posledních 7 let jeho vlády) – zastaveny nákupy
ministerský předseda Heinrich von Brühl – zároveň hlavním správcem kurfiřtských sbírek, měl na starost sbírky a sám se sběratelství věnoval, sbíral obrazy a knihy
	podílel se na budování Drážďan → dle něj pojmenovány terasy na břehu Labe v Drážďanech (zahrady)
po Evropě rozmístil své agenty – systém (síť) agentů, kteří zadávali zakázky nebo vytipovali nákup předmětů či sbírek (úmrtí sběratelů, …) → získal mnoho věcí:
např. Valdštejnové – prodali 261 obrazů ze své sbírky v Duchcově
snaha přesvědčit Habsburky k prodeji svých sbírek, 1749 – nákup 69 obrazů ze sbírek Pražského Hradu
hlavním zájmem Brühla – italské umění: Raffaelova Sixtinská madona, Tizianovy obrazy, Veronese, Tintoretto (Jacopo Robusti)
+ sbírka vévody z Mersenburgu, z Kassea
	ustanoven generální ředitel pro umění – měl na starosti sbírky = přední němečtí znalci
např. von Heinecken
	Brühl svou sbírku daroval kurfiřtovi (62 tisíc svazků)

	Fridrich August III. (1763-1827)

za jeho vlády vrchol sběratelského zájmu
věnoval pozornost sbírce porcelánu (míšeňská porcelánka, nákupy v Číně a Japonsku)
antické sbírce (i odlitky) – získána sbírka odlitků dvorního malíře Mengse – 833 ks
odlitky se staly módou – nedalo se sehnat originál
// nejkomplexnější a nejucelenější sb. odlitků v ČR dnes – při Karlově univerzitě (Ústav klasických studií), od r. 1969 část sbírky vystavena v Hostinném v Podkrkonoší, část od r. 1993 v Litomyšli
	systematické budování přírodovědných sbírek – budována zvlášť, sloučena až roku 1831

= flóra, fauna, antropologická část (předměty pro výuku lékařů), hygienická část (pomůcky tehdejší hygieny) → později vyčleněna – Hygienické muzeum v Drážďanech
	vedeny pečlivé inventáře – 1. dochovaný pochází z 80. let 16. století


	během 19. století – postupné přetváření soukromých sbírek do veřejně přístupných institucí (Švédsko, Dánsko)

ve Francii během revoluce královské sbírky zestátněny – Louvre a další
Anglie – královská rodina vlastní mnoho sbírek, ale nejsou přístupné, minimum zpřístupněno – část pouze ve Windsoru
Drážďany – veřejná správa a následné sloučení všech sbírek - 1831
→ královské sbírky pro umění a vědu
= sloučení všech sbírek, které byly majetkem vládnoucího rodu, ale správu zajišťoval stát
	19. století – selekce ve sbírkách

r. 1835 ve veřejné aukci byly prodány předměty, které se nehodily do sbírek
vybudovány nové budovy (pro správu zámku)??
1869 – vzniká Generální ředitelství pro správu královských sbírek = samostatný úřad
trendem bylo nakupovat velké celky
→ 1929 – zakoupena sbírka hodin sběratele Pfleissnera; sbírka soch, sbírka hudebnin aj.
k největším změnám došlo v meziválečném období:
1.1. 1919 – zrušeno Generální ředitelství → vznikla nová instituce nazvaná Státní sbírky Drážďan
sbírky byly převedeny z rodu Wettinů na stát (postupné zestátnění)
vrchol 29.7. 1924 → Zákon o výměně názorů mezi svobodným státem Sasko a bývalým královským dvorem
tj. vznik nadace, v čele správní rada, která spravovala muzea (podmínka: ve správní radě alespoň 3 členové z rodu Wettinů)
do sbírky zařazovány i nové věci – obrazová sbírka rozdělena na 2 časti – přelomem je 19. století
(sbírka starých mistrů do konce 19. st., moderní sbírky, umění 19./20. století umění – fr. romantismus, impresionismus, … um. 20. století)
	další změny – nástup Hitlera k moci – nejvíce postižena obrazárna v období 19.-20. století

„Co Hitler prohlásil za zvrhlé muselo pryč“ – nacistická akce „Entartete Kunst“
Hitler plánoval v Linzi muzeum nesoucí jeho jméno – shromažďoval předměty po celé Evropě
	Herman Göring založil tzv. Herman Görings Werke

během války – Drážďany železničním uzlem = hrozilo napadení → většina sbírek odvezena do úkrytu na bezpečném místě → zachráněna
spojenci chtěli demoralizovat drážďanské obyvatelstvo – plánovali nálet na polovinu února 1945 → 12/13.2. 1945 bombardování – Drážďany přecpány uprchlíky z Pruska a Slezska, kteří vlakem cestovali do Německa → několik věcí ze sbírek zničeno
Drážďany se dostaly do sovětské okupační zóny a sbírky převezeny jako náhrada do SSSR, ale v roce 1958 sovětská vláda sbírky vrátila do Drážďan
// Priamův poklad – uložen v trezoru v Moskvě
	sbírky se staly majetkem státu; využito Zwingeru, Albertiny:
	Zwinger: staří mistři, sb. gobelínů, zbrojnice, keramika a porcelán, sb. cínu, mat-fyz. kabinet

Albertina: Grünes Gewölbe, antická sbírka, mince a medaile, grafické umění, moderní umění, renesanční sochy
	a postaveny další budovy pro muzea:
např. Přírodovědecké muzeum, Etnografické muzeum
po sjednocení Německa → historické jádro opravováno (příliv financí, rozsáhlé opravy, dokončuje se zámek)

březen-červen
Čebus – pořádá zájezdy do Drážďan, odjezd 3:00 – příjezd 0:00, cca 500 Kč, na Běhounské

(3) 11.3.2003
Sbírky Tradescantů

	tj. Anglie 17. století, John Tradescant - st., ml. (otec a syn) = botanici, zahradníci

jejich sb. jsou základem nejstaršího muzea v Anglii – Ashmolean Museum v Oxfordu 1683


John Tradescant starší

	narozen pravděpodobně roku 1577

první zmínka o jeho osobě z roku 1607 (žení se coby 30tiletý)
působil jako zahradník
roku 1609 vstoupil do služeb Roberta Cecila (1. hrabě ze Salisbury) jako zahradník a botanik (do roku 1615)
a proslavilo ho vybudování zahrady v Cecilově sídle Hatfield House v Herdfordshire – část zahrady se dochovala dodnes
podnikl řadu cest, na kterých nakupoval rostliny; hlavně na kontinentě (S a J Nizozemí, Francie – Rotterdam, Delft, Leiden, Harlen, Antverpy, Paříž)
	rostliny pro okrasu (tulipány, sasanky etc.)
ovocné stromy (rybíz, meruňky, hrušky, višně, granátová jablka z Francie etc.)
	vše dochováno v záznamech
sepsal dílo: Tradescant’s Orchard (rukopis v Bodleyan Library v Oxfordu)
// na Internetu: www.bodley.ox.ac.uk → 17. století
	popis rostlin v zahradě + vyobrazení, údaje o ovocných stromech (65 druhů ovoce), rady pro pěstování a sklizeň

1615 – přechází do služeb lorda Wottona (v královských službách), kde měl přebudovávat zahrady jeho sídel (např. v Canterbury)
hodně cestoval – 1616 – cesta do Moskvy, s diplomatickým poselstvem
(z Gravesent → lodí do Archangelsk → pěšky do Moskvy)
cenným záznamem je Tradescantův deník – popisuje cestu, co viděl, směr a síla mořských větrů, orientační body, mořská fauna, pevnina: flóra Ruska, ale i zvyky a oděvy lidí
	dovezl počitadlo (SČOT) – dnes v Ashmolean muzeu
dále přivezl růži – rosa moscowita, kterou vysadil v Anglii
	zakoupil  u Londýna dům s pozemkem, kde měl zahradu
podnikl mnoho vlastních cest
1620-1621 – výprava na pobřeží Alžírska – snaha zlikvidovat alžírské piráty – Tradescant jako dobrovolník (přivezl dýky, ostruhy, rostliny: alžírská meruňka)

(4) 18.3.2003
	ve 20. letech jeho kariéra na vrcholu

1623 vstupuje do služeb George Vilierse = vévoda z Buckinghamu – působil i jako společník
1625 vypravili se do Paříže (součást oficiálního poselství - jednání o sňatku anglického krále Karla I. s Henriettou Marií) → spojeno s nákupem nových stromů, pobýval u La Rochelle (poslední bašta hugenotů ve Francii), přivezl si řadu kuriozit a předmětů: výzbroje, výstroje, rostliny
1628 – Buckingham zavražděn a Tradescant vstupuje do služeb anglické královny a později krále
působil v Oatland Palace v hrabství Surrey (1) – získal titul ošetřovatel královských zahrad, vinic a bourců morušových
1626 – koupil Lambeth (2) a stal se jeho sídlem – umísťoval tam sbírku (vnitřek domu upraven pro uložení sbírky; zahrada domu jakousi botanickou zahradou) – sbírka Archa ; i vystavoval
// z Asie, Afriky, uvnitř Rusko, …
	pobývá střídavě mezi (1) ↔ (2)

1637 správcem botanické zahrady Univerzity v Oxfordu, která sloužila lékařské fakultě (rostliny k léčebným účelům)
1638 – Tradescant umírá (pohřben v kostele Panny Marie v Lambethu)
v rozšiřování sbírky pokračuje jeho syn John Tradescant mladší

// vyobrazení mandragory, počitadlo z Ruska, ostruhy z Evropy a Alžírska


John Tradescant mladší

	4.7.1608 pokřtěn

v 11 letech studoval na King‘s College v Oxfordu
1634 – jmenován Mistrem zahradnické společnosti (Garden’s Company)
poté zapojen do Virgin’s Company, která obchodovala se Severní Amerikou a botanický + etnografický průzkum (podílel se i investičně i na výpravách, peníze od otce)
rozsáhlý botanický výzkum ve Virginii
rok 1638 – důležitý z hlediska dokumentace – podruhé se oženil za Hester Pooks – pocházela z rodiny Critzů (významní angličtí malíři) → zachovaly se nám portréty obou Tradescantů
(autorem John Critz, starší malován dle kresby)
	z Ameriky přivezl cypřiš, jasmín, rákos, orlíček, mořské mušle a etnografický materiál: oděvy, nástroje, zbraně severoamerických indiánů
	nejcennější Powhatanův plášť – jelenicový plášť zdobený mušličkami a perlami (vystaven i nyní – v Oxfordu)

dovezené předměty zařazeny a vystaveny v Lambethu (17. st.)
	jejich Archa byla normálně zpřístupněna veřejnosti
s otcem navštívili například Theatrum anatomicum v Leidenu (Holandsko), Paludanusovu sbírku v Enkhuizenu (v Holandsku), sbírky v Paříži (Francie)
zachovala se řada popisů Archy od návštěvníků; např. z roku 1634 – autorem je Peter Mundy
	popisuje co viděl: preparáty ryb, hadů, šneci, mušle, drahé kameny, horniny, minerály; zbraně, mince, oděvy, výrobky z kůže, řezby, kuriozity 
i konkrétní věci: např. růženec papeže Řehoře XV., náboženského charakteru – něco (sochy)?? ukřižovaného Krista, např. úlomek z kříže – od královny Henrietty Marie
botanická zahrada koncipována jako vědecká sbírka a ke studijním účelům, kde se mohli botanici vzdělávat
	co nemohl získat – pořizoval kresby, kresebná dokumentace
sbírka obsahovala z dnešního pohledu rarity: vycpanina ptáka Doda – dnes neexistující druh
setkání s Eliasem Ashmolem – Ashole pozval Tradescanta do společnosti i s jeho ženou


Elias Ashmole (1617-1692)

	označován za největšího anglického sběratele 17. století, ale je to přehnané

původně „bezvýznamný“, dobře se oženil → šlechtický titul, významná osobnost
věnoval se alchymii, astrologii, starožitnostem a publikoval i některé práce (např. Theatrum Technicum Britanicum)
1633-1638 studoval práva v Londýně a poté působil v různých pozicích u soudu v Londýně a okolí
studoval i v Oxfordu – matematiku, fyziku a astronomii
1649 – se velice výhodně oženil – svatba s o 20 let starší ženou lady Manwaring
za revoluce působil v Cromwellových službách, ale i ve službách krále
sbíral knihy (několik tisíc svazků), mince a medaile, antická sbírka (sochy, antické nápisy)

	1650 – první pozvání Tradescanta na akce pořádané Ashmoleovými

→ veškerá Tradescantova sbírka později na základě známosti přechází na něho
22.4.1662 Tradescant umírá a Ashmole získal jeho sbírku
Tradescantovu sbírku převezl z Londýna do Oxfordu, kde vybudoval speciální budovu pouze pro uložení své a Tradescantovy sbírky, která ale byla mnohem větší, tak se rozhodl, věnovat ji Univerzitě i s budovou (pod podmínkou, že ponese jeho jméno)
→ 1683 založení muzea = Ashmolean Museum v Oxfordu; existuje dodnes, ale obě sbírky tvoří jen malou část všech sbírek, protože muzeum dnes tvoří několik velkých částí (postupné rozrůstání sbírky – několik dalších dílčích budov – přírodovědné, antické, etnografické muzeum)
praktické ukázky: 
	palice amerických indiánů (s koulí)
Powhatanův plášť
Budova E. Ashmolea
plánek zahrady

Internetové odkazy:

životopis Eliase Ashmolea
http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Catalog/Files/ashmole.html

zahradnické muzeum, životopisy obou Tradescantů
http://www.eix.co.uk/~museumgh/hist.htm

zahradnictví, historie Tradescantů
http://www.highway57.co.uk/mgh/tradescants.html



Itálie

Ulisse Aldrovandi (1522-1607)

	působil hlavně na univerzitě v Bologni jako profesor botaniky a dějin přírody, dále pak v Padově

byl vystudovaný lékař
díky němu byla roku 1567 u univerzity založena botanická zahrada, kde byl (prvním) správcem
měl i funkci hlavního lékárníka (inspekce v lékárnách po městě a okolí)
zaměřený na botaniku a zoologii, pokusil se o určitou taxonomii zvířat a rostlin
jeho cílem bylo sepsat  práci popisující všechny rostliny a živočichy
dokončil pouze publikaci o ptácích (14tisvazkové dílo o všech prácích světa)
// 1 exemplář dochován na zámku Kynžvart, 1 na biologii v Brně
	další texty se mu již nepodařilo vydat – v jeho pozůstalosti dochovány koncepty, poznámky → jeho žáci je vydali posmrtně

dle vnějších znaků
v Bologni vytvořil velkou sbírku herbářů a zoologických preparátů; chtěl získat všechny druhy, které existovaly
jeho patrony byli papežové Řehoř XIII. A Sixtus V., známí kardinálové Barberini a Montalto
jeho sbírka je nyní v Bologni součástí Přírodovědného muzea
MUI03 – Obecné dějiny muzejnictví II. ( 2 / 3 )
Francie										           (5) 25.3.2003

Nicolas Claude Fabri de Peirese (1580-1637)

	pocházel z Aix an Provence, kde získal vzdělání

za Provence působil dlouho ve francouzském parlamentu
sbírání knih a rukopisů, hlavně rukopisy a tisky mimoevropské provenience (Persie, Sýrie, Čína, Japonsko aj.)
// oblast JV Asie – tiskárny – text je vyřezán do dřevěné desky, už v cca 9. století
	knihy z oblasti astronomie, alchymie a přírodních věd

v Provence vybudoval astronomickou observatoř, dobové vybavení (sextanty, dalekohledy používané k hvězdářskému pozorování, armilární sféry, hodiny, astroláby atd.)
sbírka rostlin a živočichů, etnografický materiál, kuriozity, rarity a řemeslné výrobky
	La Republique du Lettres
„republika dopisů“ – sdružení sběratelů na přelomu 16./17. století
zachovala se mezi nimi korespondence
Peirese byl členem, 30. léta 19. stol vyšla jeho korespondence tiskem (5 svazků)
výměna zkušeností, rad a názorů (když někdo něco nevěděl – požádal o radu, co se komu nepodařilo zakoupit, popis zařazení do sbírky aj.)
	Rubens – byl i významným sběratelem, působil v Madridu jako vyslanec a kurátor sbírek španělských králů, rozhodoval o tom co se koupí, kontakty

kardinál Barberini, Athanasius Kircher
	Galileo Galilei aj.
de Peirese [peiresk] měl kontakty se zámořím, konkrétní požadavky
kontaktoval námořní kapitány a žádal dovezení předmětů např. z Indie; vybavoval je návody jak s materiálem zacházet
dochovány inventáře, ale po jeho smrti sbírka nezachována kompletní (jen jednotlivé předměty)


Itálie

Isabella d’ Este (1474-1539)

	„markýza z Mantovy“

pochází z rodu vévodů z Ferrary (Ferrara, město cca 50 km od Bologni), v 16ti letech provdána za Francesca Gonzagu a přesídlila do Mantovy (město v Itálii, ležící na jednom z levých přítoků Pádu)
někdy je období její vlády označováno jako „zlatý věk Mantovy“
sbírala umělecké předměty; dotvářely atmosféru místností
typ sbírky: studiola – místnosti určeny pro sbírku a tam se i scházela pozvaná společnost a diskutovalo se zde na všechna témata (obecné věci, filozofické diskuse, o umění, politice, literatuře…), sedělo se u stolků v křeslech
hlavně italské malířství (ale i Nizozemí, Německo), antické předměty (sochy, nápisy, architektonické zlomky), částečně i umělecké řemeslo

(6) 1.4.2003
Athanasius Kircher (1601-1680)

	německý jezuita

na Internetu: www.akasha.de , The Catholic Encyklopedia www.newadvent.org , zpřístupněna je zde i jeho korespondence (vyšlo tiskem 5 svazků)
narozen v Giessen [gísn] v Porýní, otec knězem → vliv na jeho budoucnost
studoval ve Fuldě na jezuitské koleji, pak v Paderbornu [pádrborn] (začal tam studovat v roce 1618), Koblenzi [kóblenc] a Mohuči (=Mainz [majnc]), konec studií ve Würzburgu [virc-]
odešel do Říma na Kollegium Germanicum → 1. z nejvýznamnějších vědců 17. století – geologie (kráter Vesuvu, ostrov Stromboli), alchymie (mnoho spisů, jsou i v MZK), astronomie, filolog, překladatel, někdy považován za srovnávacího filologa (něm., řecky, lat., franc., šp., základy koptštiny a arabštiny)
považován za zakladatele egyptologie (ale jen předběžně)
(co bylo vidět na obrazech z Egypta z 18./19. století je dnes už zasypáno a obrazy slouží k identifikaci)
přeložil a zveřejnil řadu koptských a arabských děl, podnikal cesty do Egypta → nákresy a překreslené hieroglyfické nápisy (kterým nerozuměl)
zakladatel – Muzeum Kircherianum – v Římě v roce 1650
	existuje dodnes; při jezuitské koleji
koncipováno jako vědecká a školní sbírka
soustředil se na oblast, kde jezuité působili jako misionáři a sloužilo to k výuce
misionáři byli pověřování sbíráním materiálu, který pak posílali do Říma
	1678 v Amsterdamu – vydána kniha popisující jeho muzeum
	popisována jako „zmenšený mikrokosmos“ – patrné i na výzdobě stropů a interiérů; egyptské obelisky
kniha je v latině (1 exemplář je i v knihovně Národního muzea)
popis sbírky, v úvodu obecná východiska, bohatě doprovázeno rytinami (vyobrazení jednotlivých předmětů)
	součástí sbírky i knihovna, která měla doplňovat a rozšiřovat informace o jednotlivých předmětech
Kircherova sbírka rozdělena do několika kategorií (12 tříd):
	1.-4. třída – náboženské předměty a votivní dary, liturgické předměty (křesťanské i pohanské), sochy zpodobňující antická božstva (Apollón, Venuše), sochy egyptských božstev (Isis, Osiris), i kovové nebo mramorové kandelábry, liturgické předměty (monstrance, kalichy aj.)
5. třída – antiquitam – věci světského charakteru
6. třída – geologický materiál – fosílie, minerály, drahokamy (v surovém i ve zpracovaném stavu)
7. třída – živá příroda (většinou rostliny, jen z Evropy) – vychází z Plinia st. (Kapitoly o přírodě), Agricola (spíše neživá příroda), odkazuje se na Olafa Worma – dánský lékař působící na univerzitě v Kodani, osobní lékař dánského krále → přírodovědný kabinet, kniha Musei Wormiani Historia
8. třída – pozemští živočichové (hlavně mimoevropské – mimo západní Evropu hlavně Rusko, Pobaltské státy), i věci rostlinného původu, které podle názorů tehdejší doby měly souvislost s živočichy
coco de mer – seychelský ořech, velmi oblíbený předmět v evropských sb. 16.,17. st., připomínal lidský zadeček
	9. třída – mořští živočichové a rostliny z celého světa

10. třída – matematické přístroje – optické, mechanické přístroje, např. váhy, měřidla – i mechanické hudební přístroje
11. třída – mince, medaile
12. třída – věci každodenní potřeby – věci, které se používaly v domácnosti – šperky, hudební nástroje, pomůcky na šití, pinzety, hygienické pomůcky, škrabátka-drbátka, speciální lopatky na čištění uší
	preparáty ryb a savců (kladivoun, mečoun, krab), rohy nosorožců, losí a jelení paroží, preparáty krokodýly, pásovce
vzorky rud (Fe, Cu), horský křišťál, jaspis, achát
kosti mamuta, třetihorních zvířat
řada vlysů (vlys = pás mezi architrávem a římsou) z antických staveb, pohřební urny, amfory, i celé náhrobky (římské i etruské)
Kircher byl členem La Republique du Lettres – často využíván pro konzultace
v ranných studiích pobýval např. u židovského rabína (znalost Tóry, kabaly), krátce i u luteránů, kalvinistů
dominantní jezuitská výchova (je třeba znát svého protivníka)
filozofie jezuitů – misie
	pro výběr do misií přísná pravidla – jen silní jedinci (s maximální možností přežít), kteří se nechtěli nechat umučit (mučedníci za víru)
výjimečně i Češi, kteří působili např. v Číně


Olaf Worm (1588-1654)

	vzdělání získal ve Švýcarsku, Itálii (Basileji, Bologni, Neapoli, Padově)

svého studia také využíval pro cestování a poznávání cizích měst, zemí, ale i sbírek
v Basileji se seznámil se sbírkou Conrada Gesnera a Bonifáce Amerbacha – tyto sbírky později základem městského muzea v Basileji, které vzniklo v 70. letech 17. století
v Neapoli poznal sbírku Ferranteho Imperata (Ferrante Imperata) – přírodovědně zaměřená (vyobraz. na CD)
v Bologni sbírku Ulisse Aldrovandiho
cestoval hodně po Německu – navštívil např. Kassel – sbírka Moritze Učeného (Mořice Učeného)
začal působit v Kodani, kde učil na univerzitě budoucí lékaře – vyučoval přírodovědné disciplíny (základy zoologie a botaniky)
začal zde postupně zakládat sbírku, která byla určena pro vědecké a výukové účely
krom toho se věnoval i dánské historii a archeologii (v rámci archeologie se specializoval na runové nápisy → publikoval 4 knihy, př. kniha Dánské starožitnosti)
svou sbírku popsal ve svém díle, v knize Musei Wormiani Historia – po své smrti ji (sb.) daroval dánskému králi Frederikovi III., kterého považujeme za zakladatele dánských královských sbírek
// původně měl být biskupem, jeho starší bratr předčasně zemřel → vládne v Dánsku, jako mladý
// navštívil řadu zemí (sbírek) což ho inspirovalo k založení vlastní sbírky
	od té doby se většina dánských králů zajímala o archeologii (i dnešní dánská královna)

jeho sbírka nám dává dobrý přehled o dobové vědecké terminologii
zmiňuje se o nalezištích geologického materiálu (např. hodina chůze proti proudu potoka)
sbíral hlavně přírodovědný materiál, vytvořil členění
	živá část – rozděluje ji na rostliny a živočichy (paroží, mušle, lastury) a výtvory lidských rukou, etnografický materiál (oblast Grónska)
	neživá část – tehdejší označení (případně další, cizí, pokud znal), využití materiálu (co se z něj dá vyrobit), naleziště (někde i mimoevropská). Pro geologický materiál používal souhrnný název fosilie


florentský rod Medicejů

	ovládali Florencii od 15. do zhruba poloviny 18. století, byť se Florencie považovala za republiku, hlavní slovo měli Medicejové

původ nejasný, na základě vyobrazení jejich znaku se soudí, že by mohli být lékaři či lékárníci
// na jednom vyobrazení: Medicejské koule (baňky, které se přikládaly na lidské tělo)
	postupně se realizovali v oblasti bankovnictví (pobočky ve všech velkých evropských městech)

pobočka v Římě – hlavně úvěry pro papeže (Jan XXIII. zastavil Medicejům papežskou tiáru)


Cosimo de’Medici (1389-1464)

	později získal přízvisko „Il Vecchio“ ~ Starý

považován za zakladatele největších sbírek
	velmi vzdělaný – výchova u nejvýznamnějších mužů florentské obce učenců – Niccolo Niccoli  (vyobrazen na obraze Alessandra Pieroniho), zájem o antiku, jeho písmo bylo předlohou pro kurzívu

sbíral knihy (po vzoru Niccoliho)						// skripta str. 35
později vstoupil do Cosimových služeb Poggio Bracciolini
	Braciolini – sběratel rukopisů a „mramorů“, jeho písmo předlohou pro latinku
získal pro Cosima mnoho cenných rukopisů, zejména z oblasti Německa
„kam vítr tam plášť“ – ve službách papeže Jana XIII.
byl v Kostnici, stal se zapisovatelem a psal kroniku kostnického koncilu – píše o Jeronýmovi Pražském, kde lituje jeho upálení (Jeroným Pražský – teolog, učenec – na scestí – odvolal zprvu své názory, ale moc si tím nepomohl, poté odvolal co odvolal:)
navštívil mnoho klášterů → rukopisy
	sběr antických předmětů – sochy, nápisy, architektonické články, keramika
	obrazy – v dobových inventářích je často vůbec nenalezneme, byly součástí výzdoby (v soupisech vybavení určitých místností)
práce z drahokamů, gemy, řezby, kameje, tapiserie, mince, medaile

(7) 8.4.2003
Piero il Gottoso

	„Il Gottoso“ ~ Dnavý – žije v ústraní, umírá 5 let po smrti otce, ale úspěšný obchodník a politik

jako první sepsal inventáře Medicejských sbírek v 60. letech 15. století (ne obrazy a sochy)
// Donatello – kustodem sbírek, nakupuje antické mince, rukopisy


Lorenzo il Magnifico

	„Il Magnifico“ ~ Nádherný – velkorysý mecenáš, miloval nádheru a přepych, záliba v kráse

doba jeho vlády znamenala v dějinách rodu nejslavnější období
zapříčinil i dočasnou zkázu sbírek – přivedl rod na pokraj krachu (důsledkem hospodářského úpadku italských měst na jedné straně a méně šťastného obchodování na straně druhé)
// jako jeden z prvních použil slovo muzeum
// sbírka knih a gem – „museo dei codici e cimeli artistici“
	úspěšný politik – přežil atentát zosnovaný rodinou Pazziů, atentátníky dal potom pověsit z oken Palazza Vecchia; velice oratným i odvážným jednáním ukončil válku, kterou proti Florencii zahájil papež; vyřídil i dramaticky vyhrocený spor s kazatelem Savonarolou, vybázejícím k pokání
	po smrti Lorenza (1492) vládne Florencii nejstarší Lorenzův syn Piero zv. „Il Fatuo“ 



Piero Il Fatuo

	„Il Fatuo“ ~ Lehkomyslný → neschopný politik i hospodář – vládl Florencii, ale Florencie si vlastně vládla sama – po smrti Lorenza vypuklo Savonarolovo povstání

uzavřel potupný mír s francouzským králem Karlem VIII. a byl s celou rodinou vyhnán z města (1494)


	koncem 15. století vymřel vládnoucí rod v Neapoli → boje o moc mezi Španělskem a Francií → tažení a vyplenění Medicejských sbírek

propojení dvou větví rodu Medicejských = zachránění před vymřením rodu
po Savonarolově povstání Medicejové uprchli z Florencie do exilu v Benátkách a odvezli si sebou část sbírek (šperky apod.) a také i tajně něco mnohokrát odvezli
značná část sbírky rozprodána Savonarolou, aby mohl financovat své vojsko; dlužníci Medicejských bank si také rozebírali sbírku – peníze co jim Medicejové dlužili
// Francie pod záminkou, že si pouze bere své věci, začala plenit Medicejskou sbírku
	Savonarolovo brnění částečně zachováno v Medicejské sbírce



Cosimo I. (1519-1574)

	postavil palác Uffizi (Vasari), pro manželku palác Pitti

ekonomicky postavil na nohy medicejské panství
Medicejové si přidělili titul vévodů toskánských, pak velkovévodů toskánských – začal to právě Cosimo I.
// skripta str. 39

Francesco I. (1541-1587)

	Francesco I. de’ Medici, velkovévoda toskánský, 1541-1587

// přírodní vědy, alchymie, chemie, Medici porcelán
Cosimo II. (1590-1620)


	Medicejové vymírají Gianem Gastonem po meči 1737 – Gastone byl postižený, díky příbuzenským sňatkům, ke kterým u Medicejů docházelo (magor, nevylezl z postele), pobýval jednu dobu i ve Východních Čechách, v Ratibořicích (Anna von Sachsenburg, jeho žena?)
	1743 zemřela poslední členka rodu Anna Marie Luisa – rozhodla o osudu sbírky – darovala sbírku městu a spravovat ji měli Habsburkové pod podmínkou, že sbírka zůstane městu a bude nedělitelná

Medicejové dali světu i 2 papeže – Lev X. a Klement VII.				// dodrželi
	Lev X. – Giovanni de’ Medici

Klement VII. – Giulio de’ Medici


Kateřina Medicejská (1519-1589)

	manželka francouzského krále Jindřicha II.

// nebyla jediná – Maria de’ Medici + Jindřich IV. (fr.)
	ve Francii skutečně vládla, připisuje se jí na vrub Bartolomějská noc

manžel zemřel na následky zranění při rytířském turnaji při svatbě svého syna
// nesklopené hledí – úlomek dřeva v oku, 1. pomoc: klystýr a puštění žilou


Ferdinando I. de’ Medici (1549-1609)

	po smrti Francesca se ujal vlády ve Florencii

snažil se zlepšit ekonomický stav velkovévodství → vznik manufaktur (na drahé kameny apod. → díla do sbírek)
vznik speciální akademie (ve Florencii) – Opificio delle Pietre Dure
	Miseroni a Castruci – rody, které působily ve Florencii; řezači drahých kamenů
dílny na zpracování kovů → tvorba bronzových soch, sochy (Medicejská Venuše) – restaurování
mozaiky, i z drahých kamenů (Cosimo I.)
// 2 mozaiky, které zobrazují toskánskou krajinu
// mozaika portrét Cosima I.


Cosimo II. (1590-1621)


Ferdinando II. de’ Medici (1610-1670)

	velkovévoda toskánský
	do Medicejské sbírky zavedl přírodniny

pod vládu Medicejských spadala i Pisa a založil tam botanickou zahradu, pro univerzitu (sloužila k výuce), většina přírodovědných sbírek právě v Pise
mnoho i na venkovských sídlech Medicejů v okolí Florencie


Medicejské sbírky

	vytváření sběratelských celků – Cosimo → knihy
	knihovna několik desítek tisíc svazků – za Savonarolova povstání prodána do Říma a potom ji Lev X. vrátil zpět (rukopisy, staré tisky)
	antické předměty – sochy, architektonické články, náhrobky – dnes část v Uffizi (busty císařů – Caesar, August aj., sochy Venuše, Merkur, Jupiter…)
	sbírka antických mincí a medailí (řecké i římské) – snaha o souvislou řadu portrétů římských, řeckých vládců; sbíraly se od jednoho druhu více kusů  → dar či výměna kus za kus
	sbírky i sochy umělců a jejich současníků – zdobily Medicejům jejich paláce; zdobily chrámy, veřejná prostranství ve Florencii
	řada z nich působila v Medicejských službách jako správcové sbírek (většinou)

Donatello, Agnolo Bronzino, Michelangelo (jen krátce; úvahy, že bude správcem sbírky, nepohodl se), Giorgione, Giorgio Vasari (stavěl Ufizzi; Životopisy slavných umělců, v českém překladu nikdy nevyšly kompletní)
	řezby z kamenů – gemy, kameje,nádoby řezané z drahých kamenů, mozaiky
	nejvzácnější je antická kamej zpodobňující Apollóna a Marsyase
	zlatnické předměty, Au a Ag – liturgické předměty: relikviáře (Pietro di Medici), nádobí, šperky
sbírka obrazů – zaměřeno zejména na nizozemské a vlámské malířství (van Eyck, van der Weyden, Hans Memling), později i italské malířství
	sbírka nebyla většinou ani evidována, protože obrazy sloužily k výzdobě sálu
víme pouze z peněžních záznamů kolik se platilo (van Eyck 30 zlatých, roh jednorožce 30 tisíc zlatých)
	sbírka rarit a kuriozit – zejména přírodní materiál (exotická zvířata a rostliny, části zvířat) – rohy nosorožců, paroží
	sbírka keramiky a porcelánu – keramika většinou z Evropy (italská majolika, fajáns z Nizozemí) a porcelán převážně z dovozu
	ve Florencii vznikla dílna na porcelán tzv. Medici porcelán (Francesco I.)
napodobenina, ještě ne tak kvalitní, jiné složení, hrubší, hnědý, při vypalování nižší teplota
zachováno jen několik desítek kusů
	sbírka přírodnin –  živé i neživé věci, vědecká sbírka Medicejských – matematicko-fyz. kabinet
	přenášení dílen do sídel Medicejských – např. alchymistická (normálně fingovala)
// snaha přebírat celé dílny (možno udržovat ve funkčním stavu)
	astronomické přístroje, váhy, mapy, glóby

sbírka rostlin a vycpaných živočichů
geologická sbírka – údaje o nalezištích (některé polodrahokamy měly pocházet i z Čech)
	zbrojnice – Rüstkammer
	osobní zbraně a zbroj jednotlivých členů rodu, velká sbírka orientálních zbraní
	sbírka nábytku


Umístění sbírek

	sbírka umístěna vždy přímo v sídlech Medicejů, vyčleněné místnosti, něco jako výzdoba

změny až za Cosima I.
	vybudován Palazzo Uffizi (původně pro administrativu) a Palazzo Pitti, propojeno koridorem a použito pro sbírky
část sbírky také na univerzitě v Pise
část na venkovských sídlech

	řada inventářů – Karel VIII., Francouzi, Savonarola → způsobili značné ztráty, častá výměna, sešlost časem, prodej nevhodných předmětů


	dnes: v celistvosti sb. vidět nelze – sbírka rozdělena do několika muzeí
	Muzeum Akademie – sochy

Galeria degli Ufizzi – obrazy
Muzeo dell’ Opificio delle Pietre Dure – drahokamy, polodrahokamy, mozaiky
Muzeo degli Argenti aj.


	
ukázky z Medicejských sbírek:


	Palazzo Pitti – od této budovy odvozeny některé jiné muzejní budovy (srovnání s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Brně), rytina vyobrazující Palazzo Pitti

obrazy, sochy, nábytek – současná instalace
vila Medicejských v Caiane [kajánu] – Florencie, typická italská venkovská stavba
byzantský kalich ze sardonyxu
nádoby (horský křišťál, Au, Ag)
relikviář z 15. století
Eleonora z Toleda (2 obrazy z r. 1545) – manželka Cosima I. – se synem Giovannim Med.
helma Jindřicha II.
řada porcelánových nádob zdobena erbem
části zbrojí Cosima I.
orientální zbraně – sekera z 15. století
egyptský koberec z 16. století
bronzová socha Benimeda od sochaře Benvenuta Celliniho
relikviář s ostatky svatého Rocha (část kosti)
dýka ze 16. století
florentská mozaika ze 17. století – výjev písně o Rollandovi
medaile, které razili Medicejští

Moskva										           (8) 15.4.2003

	sbírky shromážděny na území Kremlu


	ukázky:
	car kalakol (zvon), car puška (dělo)

záběry z historických sálů Kremlu

	sbírka – 2 části:


Oružennaja palata (zbrojnice)

	zbraně a zbroj

Rusko, oblast Asie (zejména Orient; zbraně arabské, turecké, indické, čínské, japonské)
osobní zbraně a zbroj carů, rodinných příslušníků carské rodiny
válečná kořist, věci získané darem i cíleně vyrobené na zakázku pro sbírku
zbraně bojové i ceremoniální – bohatě zdobené Au, Ag, zdobené drahými kameny nebo emailem
začala vznikat ve 14. st., ale zlatá éra v 15. a 16. století
mladší je sbírka kočárů, saně pro carskou rodinu (bohatě zdobené kusy) – hojně využívána
	součásti koňských postrojů
saně – 1 a více osob, 3 koně, vyhřívání – schránka na horké kameny, které vyhřívaly sedadlo zespodu + kožešiny
	po odchodu Petra I. na sever měla sbírka minimální přírůstky, sbírky zůstávají v Petrohradě

Klenotnice

	panovnické insignie a oděvy, klenoty, šperky, relikviáře, monstrance, kalichy
	panovnické insignie –  korunovační klenoty carů a klenoty používané při audiencích (při běžném životě, insignie z cest):
	zlatem zdobený trůn Ivana IV. Hrozného

carská koruna z 18. století
korunovační roucho
	Monomachova čapka – kožešinová čepice zdobená drahokamy asi z 11. st., kterou byla korunována moskevská knížata
	dále pak věci, které používala carská rodina (většinou zdobené diamanty, které pocházejí ze Sibiře)



Petrohrad

	v roce 2003 – 300 let od založení Petrohradu Petrem I. Velikým

Moskva měla nevhodnou polohu pro hospodářství → snaha najít město blízko moře a Západní Evropě → přesídlil na sever, kde byl lepší styk s Baltským a Severním mořem → nové město nazvané po něm
// vojenskými výboji snaha získat území jihu (Turci) – Černé moře
// a území severu (Švédové) – Balt – ukončena bitvou u Poltavy (Petr vyhrál)
// dále získali např. město Narva
	v bažinatém území založil město, nesoucí jeho jméno → postupně vybudována řada paláců a chrámů (vznikla i pevnost, která měla chránit město od moře)

vznik celého palácového okrsku – dnes muzea, přestavby v 19. století
	Ermitáž = Zimní palác – z poloviny 18. století, zbudovala Kateřina Veliká

Dvarcovaja ploščaď – z druhé strany paláce
	Smolnyj palác

z chrámů nejvýznamnější chrám sv. Izáka (Izakijevskij) – Faucoltovo kyvadlo
	Kazaňskij chrám – inspirován antikou, značná část v klasicistním slohu; bylo tam i muzeum (budova Umělecko-průmyslového muzea)
	Petropavlovská pevnost (Petropavloskaja kreposť) – chránila město z moře (kasárna, muniční sklady, část opevnění)
jezdecká socha Petra I. (Mědnyj vsadnik)
// pohled na Martovo pole (inspirace Paříží)
	typické pro Petrohrad jsou zvedací mosty (v noci zdviženy, aby mohly proplout i velké lodě)

// zvedací most na Něvě
	v okolí Petrohradu vybudována letní sídla – nejznámější Petrodvorec a Puškin
	Petrodvorec – „ruské Versailles“
	v blízkosti tzv. Neptunova fontána, Velká kaskáda – kanál vedoucí do Baltského moře, v centru socha Samsona zápasícího se lvem (značná část pozlacena)

fontána Zlaté slunce, kaskáda Zlatý vršek, kaskáda Šachový vršek (kopec), Římská fontána, fontána Dub a tulipány, Adamova fontána, fontána Pyramida, Dianina fontána
	Puškin – v centru Jekatěrinský palác (Ekatěrinskinskij dvorec)
	v tomto paláci umístěna proslulá Jantarová komnata 
Původní jantarová komnata byla do Petrohradu dovezena v roce 1716. Byl to dar pruského krále Bedřicha Viléma I. caru Petrovi I. Za jeho života však smontována nebyla a teprve v polovině 18. století Petrova dcera Jelizaveta Petrovna se rozhodla vyzdobit jednu z komnat svého oblíbeného paláce jantarem.
Vzhledem k tomu, že v zimě palác nebyl využíván, se prý jantarová výzdoba ničila a komnata se často opravovala. Restaurace se chystala i v roce 1941, ale Němci po obsazení paláce prý vydloubali jantar a mozaiky ze zdí a poslali je do východopruského Královce. Tam byla jantarová komnata v Královeckém paláci údajně vystavena. Když však německá armáda ustupovala, komnata byla opět rozebrána a v dubnu 1945 zmizela. Dodnes se neví, kdo a kam ji odvezl.
K výročí 300 let založení Petrohradu má být zpřístupněna replika komnaty (Na konstrukci bylo potřeba 6 tun jantaru, Rusové zaplatili celkem 7,8 miliónu dolarů, další 3,5 miliónu dolarů dodal německý plynárenský koncern Ruhrgas; rekonstrukce dle čb fotografií)
	Mramorový most

pavilony připomínající různě země – Turecký pavilon, uměle vytvořené ruiny, pavilon Grota


Petrohradské sbírky

	začal je budovat Petr I. Veliký a hovoříme o Petrově kunstkomoře – inspirován po cestách v Evropě

návštěva sbírek v Nizozemí, Dánsku, Švédsku, …
sbírka reprezentuje panovníka, stát
	od počátku nejen jako osobní záležitost, ale měly sloužit jako vzdělávací

od počátku spojena s Akademií věd a dalšími vzdělávacími institucemi

	v rámci Kunstkammer několik dílčích sbírek:
	sbírka kuriozit

přírodovědná sbírka
matematicko-fyzikální kabinet
sbírka mincí a medailí
etnografická sbírka
knihovna

	Petr I. vydal několik výnosů:
	nařídil, že vše co se najde v zemi (kosti, kosterní pozůstatky zvířat, zkameněliny, minerály, nástroje, hroby carských sídlišť apod.) musí být nahlášeno úředníkům → odvezeno do carských sbírek
	kontaktoval lidi po celé Evropě → několik nákupčích, nakupovali pro něj věci do sb. (obdobně i za Kateřiny Veliké – pracovali pro ni encyklopedisté, např. Diderot, Diderotova sbírka)

snaha držet krok s Evropou
	nakupovalo se ve velkých celcích (velké kolekce), ale i hledisko kvalitativní
začala se budovat obrazárna (dominantní za Kateřiny Veliké)
	sbírka umístěna nejprve v carském paláci, později samostatná budova, přemístěna do Kikinského paláce (Kikin – šlechtic, který musel uprchnout z Ruska)

	trpaslík Foma Ignatěv – průvodce po sbírce i exponát

Bourgeois [buržoa] – obr 2,27 m, nejprve jako osobní strážce Petra I., po jeho smrti byla jeho vypreparovaná kostra umístěna ve sbírce kuriozit
snaha vyhledávat anomálie – ovce se dvěma jazyky, dvouhlavé tele
	kuriozity – byly součástí přírodovědného kabinetu
	tropické motýly, zvířata z jiných kontinentů, oblastí (slon, nosorožec), ptáci (papoušci, kolibříci)
	kabinet mincí – mince z Ruska i celého světa
	mat-fyz. kabinet – astronomické a matematické přístroje, měřidla, modely přístrojů, glóby a mapy
	1 místnost věnována osobě Petra I. s jeho osobními věcmi – osobní měřické přístroje, sekery a nože (Petr I. jako tesař v Amsterdamu), uniforma, přístroje z lodi, deska s otiskem jeho pravé ruky, posmrtná maska
	etnografická sbírka – nálezy skýtských šperků z J Ruska (originály i galvanoplastické kopie), připomínky vojenských tažení Petra I., výstroj a výzbroj Švédské armády
	východní sbírka – věci z Mongolska, Číny, Japonska – „miš-maš“ (i Tibet, Nepál, západní část Indie)
	sošky buddhů, keramika, porcelán, oděvy, zbraně i zbroj, sošky, přístroje, knihy
	věci ze Sibiře – spojeny s národem Evenků – věci šamana, amulety, oděvy, nástroje, zbraně
velká kolekce dýmek, zrcadla, šperky
	americká sbírka – převážně z Aljašky, která dříve patřila Rusku
	věci týkající se Inuitů a Severoamerických Indiánů

věci i z území USA – indiánské věci – oděvy kmenů, rituální předměty, šamanské předměty
	knihovna – především naučné spisy pro vědecké účely
	obrazárna – hlavně až za Kateřiny Veliké, ale snaha zbudovat obrazárnu i za Petra I.
	zeměpisné třídění, tj. Francouzská škola, Španělsko, Nizozemí
postupně si získávala pozornost, dnes světově proslulá
Rembrandt, Caravaggio, van Dyck, Velázqueze, Veronese, Tintoretto aj.
i pozdější autoři: Delacroix, Cézanne, Matisse, Gauguin, van Gogh
kromě obrazů i velká sbírka grafik
	zlatnické práce, šperkařství, Au, Ag
	sbírka soch, antická sbírka
následovníci Kateřiny Veliké se snažili jít s dobou 
// 1798-99, Napoleonovo tažení do Egypta → vznik egyptologie jako vědy
snaha kumulovat i věci z Egypta → 2.-3. nejvýznamnější egyptologická sbírka na světě
	sbírka uměleckého řemesla – nábytek, sklo, porcelán, keramika

sbírka věnovaná historii Ruska – velký celek ruských malířů


Umístění sbírek

	1753-1762 vybudován Zimní palác – architekt Bartholomeo Rastrelli → na sbírky

1774-1775 vybudován ještě jeden palác pro uložení sbírek
v rámci paláce upravovány jednotlivé místnosti pro uložení sbírek
40. léta 19. století – Nová Ermitáž – otevřena 1852
dále využívány i některé další paláce (něco i v Puškinu a Petrodvorci)
po roce 1917 → zestátnění sbírek → Státní muzeum
	dopad 2. světové války:
	za 2 sv. války sbírky relativně málo poškozeny – minimální ztráty

1941 většina sb. evakuována za Ural
vlastní budovy také nevelké škody
těžce poškozeno: Petrodvorec (zůstaly jen obvodové zdi, přízemí, dnes je to rekonstrukce), Kateřinský palác Puškin
	1945 – znovuotevřena Ermitáž
	zpřístupnění sbírek
	snaha již za Petra I. – pro studenty, vědce, šlechtice
za Kateřiny také
2. polovina 19. století – snaha upravit návštěvnický režim – muži přístup v uniformě nebo ve fraku, dámy ve večerní toaletě → klesala návštěvnost

	Ermitáž – Internetové stránky: www.hermitage.ru

návštěva Ermitáže – 2 fáze prohlídky (projít-orientace, konkrétní věci)


	ukázky ze sbírek Ermitáže:


	obrazy, keramika, nábytek
	Leonardova Madona s květem
	jedna z Madon Raffaela Santiho
	Lucas Cranach st. – Madona s dítětem, Portrét Adolfa Braniborského (kardinál)
	Tizianova Danae (obětí útoku, postříkána kyselinou)
	Veronese – klanění 3 králů, cyklus ročních období
	Caravaggio – Loutnista
	Velázquez – portrét hraběte Olivaréze
	Murillo – Chlapec se psem
	Rubens – Perseus a Andromeda
	autoportrét Anthony van Dycka
	Remrandtova Danae
	Nicolas Poussin – Tankrét a Hermenie
	Claude Lorrain – Večer
	Eugéne Delacroix – Krajina s krávami
	Claude Monet – Dáma v zahradě
	Pissarro – bulvár Montmartre v Paříži
	van Gogh – Domy
	kalich z 15. století (Moskva)
	tác z 60. let 18. století s rybou (ryba – symbol města Petrohradu)
	šálek s podšálkem
	matriošky, sošky měšťanů
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	královské sbírky i soukromí sběratelé



kardinál Richelieu (1585-1642)

	vl. jm. Armand-Jean du Plessis

otec byl správce zámku Jindřicha II. a III.
církevní dráha, politická osobnost
zasloužil se o porážku hugenotů v La Rochelle [la rošel]
divadlo, literatura, sběratelství – mělo reprezentační povahu
	velkou část sbírky tvořily obrazy – inventář z r. 1643 – 202 obrazů
	soustředil se hlavně na Itálii, pak i něco od francouzských a holandských umělců

Itálie: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Annibal Carracci
Francie: Nicolas Poussin (žil ale v Itálii); Holandsko: minimum
	nakupoval sám na základě upozornění, ale měl i lidi, kteří ho upozorňovali, mnoho darů
jednotlivosti i celé sbírky – ve 20. letech finanční krize Gonzagů → rozprodali sbírky → Richelieu je nakoupil
vévoda z Anendellu, Mazarin - darovali
	umělecké předměty:
	400 ks porcelánu (dovoz z Číny a Japonska)

kusy nábytku – užívány (stoly vykládané želvovinou nebo polodrahokamy či drahokamy – jaspis, achát, karneol, nefrit; postele 3 ks; truhlice, skříňky z Číny a Indie)
hygienické potřeby – umyvadla z drahých kovů a emailovaná
gobelíny a tapiserie – několik desítek kusů
nádobí – Ag a pozlacené Ag
šperky
sochy
	těžko zachytit v celistvosti → zdrojem peněz pro něho nebo pro státní pokladnu
	drahokamy a polodrahokamy – broušené, diamant ve tvaru srdce (věnoval ho Ludvíku XIII.)
	sbírka umístěna v kardinálově paláci v Paříži nebo v rodinném zámku Richelieu, který nechal upravit a v dalších sídlech
část sbírky odkázal různým členům rodiny a část přešla na krále
	zpřístupnění sbírek – do sb. pouštěl jen vybrané osoby – provázel pouze pověřený člověk



kardinál Mazarin

	vl. jm. Giulio Mazarin

kardinál a papežský nuncius
sbíral um. předměty, zvláště pak obrazy a sochy
velice háklivý na svou sbírku – zcela výjimečně přístupná
když abdikovala švédská královna Kristýna – ji do sb. nepustil (vždy při její návštěvě něco zmizelo)


Francouzské královské sbírky

	za zakladatele považován až František I.



František I. (1494-1547)

	začal sbírat hlavně obrazy a pak i umělecké řemeslo

pozval do Francie Leonarda da Vinci
soustředil se na díla italských mistrů a umisťoval je na zámek Fontainebleau [fonténbló]
	umělecké řemeslo: zlatnické práce, drahé kameny, sb. nábytku a gobelínů


Jindřich III., Jindřich IV.

	pokračovali ve sbírání


	Jindřich IV.

	vydal edikt nantský, který zaručoval náboženskou svobodu 

své druhé manželce Marii Medicejské nechal přestavět Lucemburský palác v Paříži
část sbírky je umístěna zde (obrazárna)
	1. přístupná sbírka veřejnosti, 1755

v současnosti sídlo senátu


Ludvík XIV.

	král „slunce“, získal nové sbírkové celky

sbírka porcelánu – dovoz
tapisérie
Ag, pozlacené nádobí
rozšířil i obrazárnu
část sbírky umístěna v Louvre
vybudoval Versailles


Ludvík XV., Ludvík XVI.

	do sběratelství vstupují nové faktory:
	spolky umění a přátel umění, vliv vědy (přístroje, hodiny aj.)

drahé kameny – sloužily k pokusům
měřící přístroje
tato sbírka základem Technického a Uměleckoprůmyslového muzea


18. století

	V 18. století – vliv osvícenství a encyklopedistů
	Denis Diderot – zpracoval heslo „muzeum“ (sbírka by měla sloužit k relaxaci)



Francouzská revoluce

	zestátnění sbírek Louvru a královské sbírky → vznik několika muzeí, např.
	Musée du Louvre

Musée de Artset Metiers
Musée National d’histoire Naturelle


Napoleonské období

	1798, Napoleonovo tažení do Egypta

došlo i k výzkumu a spolu s armádou a vědci (hist., kunsthist., geodetů, archeologů atd.) chtěl zmapovat Egypt → mnoho objevů, např.
	Ressettská deska – bazaltová deska s 3písmovým a 2jazyčným nápisem, nalezená u města Ressetta, která pomohla F. Champolinovi při luštění hieroglyfů (Champolin pracoval s kopií, originál je v Britském muzeu)
	důležité je mapování – docházelo k přesunům písku – tehdejší objekty už neexistují
toto tažení považováno za zrod egyptologie jako vědní disciplíny → vznikají specializovaná oddělení u muzeí (Louvre, British Museum, Vídeň, Ermitáž…)
	zrod vojenských muzeí – do té doby zbrojnice soukromých sběratelů a nyní skutečná muzea
	Musée de l’ Armée – umístěné v Invalidovně, shromažďuje staré zbraně a zbroj a doklady vítězství napoleonských vojsk – uniformy, zbraně apod., památky významných generálů a vojevůdců, pohřebiště v pantheonu



Napoleon

	zřídil obrazovou galerii ve Versailles, která měla dokumentovat slávu Francie prostřednictvím obrazů – např. obrazy významných bitev:
	bitva Karla Marhella

Jana z Arku
1 sál věnován bitvě u Slavkova
	v Rusku vzniká galerie s obrazy slavných generálů
v Greenwichi – Nelsonova síň → základem Námořního muzea (Londýn)
Napoleon chtěl vytvořit velké muzeum (shromažďoval předměty a když už bylo hotovo, tak Napoleon padl a Vídeňský kongres nařídil vrácení předmětů)
nechal vydat i publikace o Napoleonově muzeu – v ČR v knihovně na Strahově a v knihovně na zámku Orlík (získal vyslanec ve Fr. hrabě Schwarzenberg)


Sbírka v Kasellu

	Kassel [kasl], Německo

vznikala ve středověku jako pokladová sbírka, ale kromě náboženských předmětů se soustředili sběratelé i na řemeslné předměty z drahých kamenů apod.
ukázka: Katzenelbogischerova konev – nejcennější kus kasselské sbírky, z poloviny 15. stol. ze stř. Porýní, stříbrná, od Philipa Katze…
má několik inventářů ze 16. století (1500, 1504, 1525)
od 2. poloviny 16. stol. se původní pokladová sb. začala měnit na renesanční kabinet (zakladatel Vilém IV.)


Vilém IV. (1567-1592)

	přeměna pokladové sbírky v renesanční kabinet

inspiroval se u Habsburků (Ferdinand II. Tyrolský a Rudolf II.)
zaměřený na vědu – hlavně astronomii – měl na svém dvoře Josta Bürgiho a Tychona de Brahe (oba byli i u Rudolfa), matematik John Napier – tvůrce logaritmů
posléze sbíral i umění a umělecká řemesla
vybudoval i knihovnu
obrazy: hlavně portréty a náboženská témata
některé obrazy malovány na zakázku
i jeho nástupci sbírali
umístění sbírky: v paláci kasselských vládců
další předměty:
	dovezené věci z Asie, Afriky, Ameriky
kuriozity a rarity (morbidnosti – vycpaný voják)
	velká sbírka soch – renesančních i antických (originály i kopie zhotovované v Římě)
u paláce vznikla botanická zahrada
	měla své správce – významní teoretikové: Michael Valentini
napsal Museum Museonim – obsahuje popis kasselské sbírky
sbírka měla být hlavně přírodovědná
nevylučuje ani umělecké předměty
sbírka existuje dodnes
	trend vytvářet sbírkové celky, aby vznikla reprezentativní sbírka
v 18. st. – anatomická sbírka
sbírka hodin – relativně ucelená
mat-fyz. kabinet – hlavně optické přístroje
sbírka minerálů
sb. mincí a medailí
sb. předmětů z drahých kamenů
umělecká sbírka:
	obrazová sbírka
sochařská sbírka
umělecké předměty: archeologické předměty
	potom v 18. století postavena zvláštní budova
za 2. sv. války značně poškozena nálety


Papežské sbírky

	vznik od počátku papežského úřadu
	liturgické předměty

knihovna
archiv
	konstituovalo v samostatné celky, které existují dodnes
v Římě vznikl ústav pro naše dějiny
	vydává Monumenta Vaticana = edice českých listin, které dokumentují např. působení papežských nunciů ad.
	nástup renesančních papežů:


Mikuláš V. (1447-1455)

	→ autoři pro výzdobu chrámů a paláců

antické předměty – Řím prohlášen „město muzeum“ a jmenován konzervátor, který dozíral nad pracemi a vše šlo do sbírek
1453 – pád Konstantinopole → obohacení papežských sbírek (ikony, relikvie, nábož. předměty atd.)


Pavel II.

	původem Benátčan

zřídil sbírku řeckého, římského a byzantského umění


Julius II.

	nejvíce se zasloužil o rozmach sb.

prováděl výzkumy (objeveno sousoší Laotóna ad.)
	1471 – Museo Capitolino – předchůdce vatikánských muzeí



	Museo Klementino

v jejich službách mnoho umělců
dnes veřejně přístupné (kromě knihovny a archivu)

Berlínská sbírka

	vznik koncem 16. století – braniborský kurfiřt Joachim II. Braniborský – sbíral kuriozity

umístěna v paláci v Berlíně
rozšířil ji Joachim Fridrich (1598-1608)
	založil Kurfürstliche Kunstkammer
obrazy, sochy
drahé kameny
antická sbírka
přírodovědná sbírka
sb. mincí a medailí
	zlikvidována a znovu vybudována až v 18. století
od 20. let 19. století transformována ve veřejná muzea
	Altes Museum, Pergamon Museum (předměty z Turecka a středního východu – rekonstrukce Ištařiny brány a Mardukovy cesty)
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19. a 20. století, Vznik specializovaných muzeí

	muzea jako určitá služba veřejnosti

od počátku jako výchovná střediska i politická role (Finsko, Brusel, …)
muzea se stávají významnými regionálními centry
vznik specializovaných muzeí (egyptologická muzea …)


Umělecko-průmyslová muzea

	2. pol. 19. století → Umělecko-průmyslová muzea

v převážné většině za nimi stojí skupina průmyslníků/obchodníků, která muzea financuje (Zemědělské M – agrární strana; legionářská muzea)
pobočka či síň - věnované zem. či leg. literatuře u každého muzea

Southkensington Museum

	založeno roku 1851 v jižní části čtvrti Kensington v Londýně

na počátku stála světová výstava v Londýně (velký pavilon – dojem broušeného křišťálu)
od počátku budováno jako umělecko-průmyslové muzeum (sklo, průmysl, …)
známé pod názvem ‘Victoria and Albert Museum’
// jedná se o jedno muzeum
Poté vznikají další um-průmyslová muzea (Berlín, Paříž, Mnichov).

U nás řada samostatných muzeí (postupné rušení, slučování: Liberec, Teplice, Plzeň, České Budějovice, Chrudim, Olomouc) → dnes 2 um-průmyslová muzea (Brno, Praha)

Umělecko-průmyslová muzea plnila řadu funkcí:

	firmy se postupně vrací ke starším vzorům

výchova pracovníků, muzea často spjata se školami (porcelánky, vzory z konce 18. st. a poč. 19. st.)
knihovny – nákupy literatury (Okresní muzeum v Chrudimi: knihovna o um. řemesle, Liberec, Plzeň)
kurzy (např. tkaní)
muzeum je i významným reklamním médiem (někdy až tak daleko, že u východu z muzea možno prezentovaný výrobek zakoupit)
// um-průmyslové muzeum to mělo přímo ve statutu



Muzea v přírodě

	u nás užíván název skanzen →

1. muzeum, které vzniklo ve Stockholmu pojmenováno skanzen, bylo vybudováno na místě původních šancí (obrana), etnograf Arthur Hazelius – od počátku budoval muzeum jako instituci
poskytuje obraz o okolním světě
jaká zvířata, jaké rostliny (Strážnice – malý muzejní vinohrádek)
co se jedlo, pilo (Rožnov pod Radhoštěm – ovce, kozy, krávy, koně)

	Skandinávie
1912 – Arhem (1. muzeum v přírodě v Nizozemí)

	1925 – Rožnov pod Radhoštěm (1. muzeum v přírodě u nás)
// dnes 3 části: (1) dřevěné městečko: kostel, hřbitov, hostinec, fojtství, … – (2) mlýnská dolina: vznikla po 2. sv. válce: hamr, pila, obilní mlýny (horní a dolní náhon) – (3) valašská dědina
	Strážnice (v červnu slavnosti, video-dokumentace řemesel)
	Veselý kopec ve východních Čechách

Zubrnice v severních Čechách
Přerov nad Labem
Kuřim (střední Čechy)


Muzea specializovaná na oblast starověkého Egypta

	Mezopotámie, asyrská, babylonská muzea

určité sbírky má i Náprstkovo muzeum, fragmenty: Kynžvart, Buchlov, ostatní muzea
egyptská vláda vydala nařízení: Veškeré nálezy na území Egypta zůstávají na území Egypta


Archeologická muzea

	Dánsko – zájem královské rodiny o archeologii

archeolog Thomsen – rozdělení do 3 věků
	ve 40. letech takto rozdělena dánská královská sbírka
práce s návštěvníky (návštěvník který projevil zájem – výklad, kontakt s exponáty)
	Literatura.: K. Sklenář: Objevitelé starých věků
u nás: Městské muzeum v Čáslavi – archeologie, i osvěta, propojení archeologie a muzea, Kliment Čermák se na tom také částečně podílel

	muzeum – reprezentační funkce:

řada muzeí v bezprostřední blízkosti paláců, sídel panovníků, vlády
Berlín – Berlínský ostrov muzeí – „Museumsinsel“ → později rozdělení na etnograf., archeologické, přírodovědné muzeum
// kopie Ištařiny brány
	v Mnichově vzniká jakási replika fora Romana

Alte und Neue Pinakhotek, glyptotéka
Centre Geoges Pompidou
Musée d’ Orsay (pro potřeby muzea bylo adaptováno nádraží)


19. století

	muzea brána dominantně jako vědecká a výchovná instituce

vystavováno bylo vše co bylo ve sbírkách muzea (jedno velké skladiště)
expozice budovány na vědeckém základě (systém)
„rozdíl mezi kabinetem a muzeem – muzea nebyla zaskládána až po strop“
nedbalo se tolik na ochranu (fotografie na slunci, …)
špatné zabezpečení vitrín
typizované vitríny (geologická expozice Národního muzea – dodnes)
konec 19. st., po 2. sv. válce – postupná přeměna
ochrana a zabezpečení sbírek
snahy zakládat metodická pracoviště, sdružení muzeí
etické kodexy (masivní rozšiřování od 60. let 20. století)
začíná selekce ve sbírkách
vznik nových místností – depozitáře
snahy pracovat s návštěvníkem (Dětské muzeum v NY)
péče o sbírky – dokumentace, preventivní a aktivní konzervace
časopisy – nejstarší v Evropě: Museumskunde (Museumskunde, Neue Museumskunde)


20. století

	muzeím je vytýkáno, že jsou „stát ve státě“ (potichu, návštěvník je „škodná“, aby nevykoukal vystavené předměty, …)

snaha přilákat do muzea návštěvníky (počet návštěvníků, hodnocení výstavy)

Muzeum může být i reklamním médiem

	přední světové firmy mají svá muzea
	Škoda Mladá Boleslav

Tatra Kopřivnice
Loštice u Olomouce (tvarůžky)
pamětní síň Budvaru v Českých Budějovicích
Pivovarské muzeum v Plzni
Třinecké železárny
Pražské vodovody a kanalizace
Plynárenské muzeum v Praze
// aktuální informace o produkci

Užití techniky

	ochrana sbírkových předmětů

informační panely
virtuální realita

Sbírkotvorná činnost X akce pro veřejnost

	muzea čistě pro sbírkotvornou činnost, muzea s akcemi pro veřejnost


