Obecné dějiny muzejnictví II				II. semestr – jaro 2003		Mgr. Holman


16. století
- byly položeny základy dnes proslulých sbírek
- jednak bývají mnohdy přetvářeny středověké pokladové sbírky (například papežské sbírky v Římě; sbírky francouzských králů g král František I. byl zakladatelem novodobých sbírek; sbírky saských kurfiřtů)
- jednak sbírky nově vznikají (Medicejské sbírky /původně kabinet/; sbírky bavorských Wittelsbachů; sbírky dánských a švédských králů)
- vzniká řada specializovaných kabinetů zaměřených na přírodní vědy:
 	- sbírky Tradescantů (John Tradescant st. - botanik, zahradník ve službách vévody z Buckinghamu i 
  anglického krále; John Tradescant ml. - hodně cestoval do severní Ameriky, zejména Virginie)
- sbírka italského přírodovědce Ullisse Aldrovanciho (jeden z prvních, kteří se pokusili o vytvoření 
  přírodovědného systému g překonán Darwinem; jeho sbírky jsou dnes v Bologni)
- sbírka Dána Olafa Worma (sbíral přírodniny a etnografický materiál; v Kodani reinstalace jeho kabinetu
  z předmětů, které se dochovaly)
- sbírka Francouze Nicolase Clauda Fabri de Peirese (působil v Aix-en-Provence, věnoval se sbírání 
  arabských, perských, čínských, japonských, egyptských rukopisů; 
La Republique du Lettre - seskupení sběratelů, malířů, vědců atd., kteří mezi sebou konzultovali přírůstky do 
 sbírek, vyměňovali si dopisy o svých sbírkách ; členem byl například i Rubens (věnoval se i diplomacii, byl 
 kustodem španělských královských (?) sbírek, sám sběratel), Galileo Galilei (nebyl členem, ale 
 spolupracoval), Athanasius Kircher (působil v Římě na Collegicum Germanium g založil Museum
 Kircherianum v Římě, které mělo sloužit k výuce jezuitských misionářů před jejich cestou g konkrétní 
 předměty ze země, do které jsou vysláni g byla povinnost posílat předměty ze země své misie)

Přelom 16. a 17. století
- vzniká Theatrum Anatomicum v Leidenu 
- speciální sbírka sloužící k výuce budoucích lékařů (g preparáty zvířat, rostlin, lidských těl a přírodnin) 
- vykupovali odsouzence k smrti g způsob jeho smrti využit v instalaci (např. zloděj koní seděl na kostře 
  koně)
- už se počítalo s návštěvníkem g každý rok byl vydáván průvodce po sbírce (i v cizích jazycích)





Sbírky saských kurfiřtů z rodu Weltinů(?) v Drážďanech
- Drážďany jsou blízko Čech g řada předmětů od nás (věci z Rudolfových sbírek - i jako Rudolfův dar do Drážďan,  
  např. zbroj; obrazárna z Duchcova odkoupena od Valdštejnů)
- 2. polovina 16. století - položeny základy sbírky (ale už předtím existovala pokladová sbírka)
- zakladatelem sbírky byl saský kurfiřt August

August (1553 - 1586)
- soustředil rozptýlené předměty (tehdy sloužící jako výzdoba zámku a kostela) do sedmi místností zámku g tzv. Kunstkammer - jejím základem byla tzv. Silberkammer (stříbrnické, zlatnické práce, předměty z drahých kamenů; první inventář z roku 1443)
- v Kunstkammer byly dále:  kolekce zbraní a zbroje, předměty, oděvy a ozdoby používané při rytířských turnajích 
- během 16. století se nakupovalo, co se dalo

Jan Jiří II. (1656 - 1680)
- II. polovina 17. století - hlavní rozmach Kunstkammer - souvisí s rozmachem Drážďan i Saska jako takového g Jan Jiří II. se snažil z Drážďan udělat metropoli severu, jakési druhé Benátky, druhou Paříž

Friedrich August I. (vládl 1694 - 1733)
- od 1697 byl i polským králem (stejně jako August II.)
- mohutný rozmach sbírek - sbírku cíleně budoval a rozdělil do skupin, které existují dodnes (pouze doplňovány)
- sbíral za účelem vzdělání i zábavy: „Sbírka má potěšit, vzdělávat, představovat určitou skutečnost“ g sbíral jak výrobky tak nástroje k jejich výrobě používané (1709 chemik Böttger objevil porcelán g 1710 založena porcelánka v Míšni g Friedrich August I. Sbíral jak porcelán, tak formy a dokumentaci - díky němu je perfektně zdokumentovány dějiny míšeňské porcelánky)
- uvědomoval si, že je nutné předměty získat co nejdříve po jejich vzniku a mít co největší výběr
- povolal malíře, architekty g přestavba zámku, vybudován Zwinger, přestavěn Stallhof (podobu Drážďan této doby zachytil italský malíř Canaletto --- ve Zwingru řada jeho pohledů na město; působil také v Londýně)
- vzniká tzv. Grünes Gewölbe - v podstatě pokladnice a sbírka řemeslných rarit a zbrojnice

Grünes Gewölbe
- původně umístěna ve třech podlažích drážďanského zámku

Pokladnice a sbírka řemeslných rarit (dnes instalovaná v Albertině)
 - pojmenovaná podle prostoru, kde byla původně umístěna: ve sklepení vymalovaném zelenou barvou, se 
stěnami pokrytými zrcadly g úžasný dojem
- součástí byly: Bronzzimmer, Wappenzimmer, Weiszimmer (stěny obloženy zrcadly, část stěn využita k prezentaci předmětů), Juwellenzimmer (soupravy šperků nazvané podle převládajících kamenů - diamantová, rubínová, safírová…, každá kolem 70-ti kusů); 
- dále: 	- zlaté a stříbrné předměty (stříbrná soška sv. Jiří, mísy, vázy, řada zdobená emailem…)
- předměty s polodrahokamy a drahokamy (šachovnice + šachy z drahých kamenů; nádoby - poháry z jaspisu, 
  chalcedonu; florentské mozaiky - papoušek)
- horský křišťál (pohár, Nautiluspokale, sova, mísa v podobě korábu; pohár z horského křišťálu od
  Dionýsa Miseroni)
- tzv. Nautiluspokale - poháry skládající se z ulity kombinované s drahými kovy, korálem…
- slonovina - řezby ze slonoviny (byzantská destička s evangelisty, byzantská destička z 10. století), sošky 
  (loďka, Merkur s Plutem), šperkovnice vykládaná slonovinou; Epitaf z Utrechtu - 80. léta 16. století, 
  středová destička ze slonoviny, dále stříbro, dřevěné prvky
- perleť (mísa, konvice, talíř vykládané perletí)
- korál - součástí sošek (socha Dafné s korálem, Abraham Jamnitzer)
- využívání přírodnin: pštrosí vejce --- vejce + drahé kovy = celý pštros (4 ks); plachetnice; pávy
- kokosový ořech - kombinace se zlatem, stříbrem (pohár)
- vyřezávané pecky (třešňová pecka pokrytá lidskými hlavičkami)
- drahocenné kusy nábytku - intarzie, vyřezávání, zdobení technikou florentské mozaiky (sekretář ze dřeva, 
  jantaru a slonoviny)
- šperkovnice (vykládané stříbrem, slonovinou), šperkovnice od Wenzela Jamnitzera
- hodiny - převážně umístěny v matematicko-fyzikálním kabinetě, v GG jen nejkrásněji zdobené kusy 
  (kentaur nesoucí Dianu - sošky ze zlata a stříbra)
- sklo malované emailovými barvami, zlacené (poháry ze Sýrie (?))
- pohár v podobě grifa 
- groteskní figurky - velmi oblíbené (kov, perleť, email (hrnčíř u kruhu, muž na trakaři)
- kávový servis drážďanských kurfiřtů (na speciálním podstavci; užití zlata, stříbra, emailu, křišťálu; autorem 
  byl Johann Melchior Dinglinger)
- model dvoru mogulů v Dillí (poselstvo přivážející mogulovi dary; základem je zlato, stříbro, pokryté 
  vypalovaným emailem, dále drahé kameny atd.)

Zbrojnice (v přízemí Semperova křídla Zwingeru)
- zbroj od 15. do 17. století (části i z 18. století); evropské i orientální zbraně, zbraně chladné i 
palné, ale pouze honosné kusy (vykládané drahými kovy a kameny, např. rapír zdobený rubíny), brnění 


Drážďany:
- Brühlské terasy
- Opera (arch. Semper)
- Stallhof - součást drážďanského zámku, také zde byla umístěna část sbírky saských kurfiřtů
- Zwinger - základ vybudován v 1710 - 1728 (1719 - 22 stavba přerušena), architektem byl Daniel Pöppelmann
	- na jednom z pavilonů (kde přesně??) je zvonkohra z míšeňského porcelánu
    	- hned v roce 1728 sem byla přenesena část sbírky (kabinet mědirytin, kabinet mincí, přírodovědný kabinet, 
   	    část Kunstkammer a část knihovny), v roce 1730 pak matematicko-fyzikální kabinet
- v polovině 19. století - úprava Zwingeru podle plánů Gustava Sempera g přistavěna tzv. Semperova galerie 
  (vlevo zbrojnice, vpravo galerie starých mistrů - umístění ???
- zbrojnice (viz. Grünes Gewölbe)
- obrazárna: 	Raffael: Sixtinská madona, 
Tizian: Peníz daně, 
Giorgione: Spící Venuše, 
Botticelli - Zvěstování, 
  		Rubens - Štvanice, 
van Dyck - Portrét muže v brnění, 
Vermeer - Dívka čtoucí dopis, 
Canaletto - pohledy na Drážďany, 
dále: Rembrandt, Dürer, Cranach, Jan van Eyck, 
Johann Heinrich Schönfeld: Hra na spinet - ukázka instalace obrazové galerie asi v polovině     
    19. století  (stěny sice stále ještě využité až nahoru, ale obrazy už nejsou tak naplácány)
- kabinet mincí (Münzkabinet) - přehled o základních měnových soustavách v Evropě, medaile saské i Svaté 
  říše římské; nainstalován společně s Grünes Gewölbe; keltské mince (duhovka z Podmokelského pokladu 
  objeveného v roce 1777, je tam díky Goethovi)
- matematicko-fyzikální kabinet
- kabinet rytin - nainstalováno pouze torzo sbírky, je moc velká
- antická sbírka - začal ji budovat Friedrich August v polovině 20. let 
- cílem bylo prezentovat vývoj řeckého a římského umění až do pádu Římské říše (sochy, malby, 
   nápisy, keramika, šperky atd.) g první ucelená sbírka antického umění v Říši
- 1728 - zakoupeny sbírky dvou italských rodin Chigi a Alboni
- 1736 - 37 - zakoupena většina předmětů z antické sbírky Evžena Savojského, který nechal 
  vybudovat horní a dolní Belveder g uložil tam svoji sbírku (+ obrazárna a sbírka rytin a kreseb) + 
  menažerie  (dnes je Horním Belvederu Rakouská státní obrazárna, mezi oběma Belvedery je park)

1733 - zemřel Friedrich August I. g  nastupuje Friedrich August II. (1733 - 63), který pokračoval ve sběratelství svého otce; bojoval v sedmileté válce g  rozšiřování sbírky
- ministerským předsedou byl Heinrich von Brühl - zároveň hlavním správcem sbírek, měl na starost nákupy a sám se sbírání věnoval (sbíral obrazy a knihy - 62.000 svazků, svou sbírku daroval kurfiřtovi), podílel se na budování Drážďan (zahrady), po Evropě rozmístil své agenty, kteří zadávali zakázky nebo vytipovali nákup předmětů či sbírek  g získal mnoho věcí, např.:
	- koupil od Valdštejnů 261 obrazů z jejich sbírky v Duchcově
	- 1749 - koupil 60 obrazů ze sbírek Pražského hradu
	- rozšířil sbírku italských malířů (získal Sixtinskou madonu, Tizianovy a Tintoretovy obrazy)
	- rozšířil (?) sbírku vévodů z Mersenburgu (?)
- byl ustanoven generální ředitel pro umění, který měl na starosti sbírky - přední němečtí znalci například von Heinechen (?)

Friedrich August III. (1763 - 1827)
- věnoval pozornost sbírání porcelánu (Míšeňská porcelánka, nákup v Číně a Japonsku), antické sbírce (i odlitky - získána sbírka 833 odlitků dvorního malíře Mengse (?)g staly se módou - nedaly se sehnat originály - v ČR u Ústavu klasických studií)
- systematicky budoval přírodovědné sbírky - flóra, fauna, antropologická, hygienická část (pomůcky pro výuku; dnes Hygienické muzeum v Drážďanech)
- vedeny pečlivé inventáře - první je z 80. let 16. století


19. století
- postupné přetváření ????? sbírek do veřejně přístupných institucí (ale ve Francii během revoluce královské sbírky zestátněny a dány do muzeí g Louvre atd.  X  v Anglii vlastní královská rodiny mnoho sbírek, ale nejsou veřejně přístupné, část je přístupná pouze ve Windsoru)
- Drážďany - veřejná správa a následné sloučení všech sbírek g 1831 Královské sbírky pro umění a vědu - sloučení všech sbírek, které byly majetkem vládnoucího rodu, ale správu zajišťoval stát
- selekce ve sbírkách - 1835 v aukci prodány nehodící se předměty
- budovány nové budovy
- 1869 Generální ředitelství královských sbírek - samostatný úřad
- trendem bylo nakupovat velké celky g 1929 zakoupena sbírka sběratele Pfleissnera (sochy, hudebniny atd.)
- 1. 1. 1919 - Generální ředitelství královských sbírek zrušeno g vznikla instituce Státní sbírky Drážďan - sbírky byly  
  převedeny z rodu Wölfflinů (?) na stát - 29. 7. 1924  - zákon o výměně názorů mezi svobodným státem Sasko a 
  bývalým královským domem, byla zřízena nadace, v jejímž čele byla správní rada spravující muzea (podmínkou 
  bylo, že v ní musí být alespoň 3 členové rodu Weffinů (?)
- do sbírky byly zařazovány i nové věci (sbírka starých mistrů do konce 19. století, moderní sbírky atd.)
- nástup Hitlera k moci - postižena obrazárna v období 19. a 20. století (co Hitler prohlásil za zvrhlé, muselo pryč); 
  Hitler plánoval pojmenovat muzeum po sobě, shromažďoval ???? po celé Evropě
- Herman Göring Werte - má i sbírku z Drážďan
- válka - Drážďany jako železniční uzel g hrozilo napadení g většina sbírek byla převezena do úkrytu g záchrana
- Spojenci chtěli demoralizovat obyvatelstvo Drážďan g v noci z 12. na 13. 2. 1945 bombardování Drážďan - několik 
  věcí ze sbírek bylo zničeno; Drážďany přecpány uprchlíky z Pruska a Slezska, kteří cestovali do Německa; 
- 1945 zámek vybombardován
- Drážďany se dostaly do Sovětské okupační zóny a sbírky byly převezeny jako náhrada do SSSR, ale v roce 1956 (?) 
  sovětská vláda sbírky vrátila do Drážďan
- sbírky se staly majetkem státu g byly využity prostory Zwingeru, Albertiny a postaveny další budovy pro muzea
- po sjednocení Německa - historické jádro Drážďan opravováno



___________________________________________________________________________________

z Holmanova textu, co nám dal na disketách:


August Saský (vláda 1553 - 1586) - založil v Drážďanech Kunstkammer

Christian I. - 1587 - nechal sestavit inventář o 317 dvojstranách:
- praktické věci (nářadí, nástroje, vědecké přístroje a knihy - vše jako zdroj informací pro vědce, učence a 
   řemeslníky)
- chirurgické nástroje byly vystaveny se seznamem pacientů, které uzdravily
- skříň ve tvaru jelena, v níž byla lékárnička s léky z jeleních výtažků s předpisy k jejich užívání

Potom byla sbírka zanedbávána a rozvoj až po polovině 17. století, spojeno s tradiční Kunstkammer
- technická dokonalost byla ceněna více než abstraktní esteticismus:
- věci soustružené ze slonoviny s dnes těžko překonatelnou dokonalostí
- mikrořezbářství - práce na ořeších a ovocných peckách - ceněny pro zručnost, s jakou byly zhotovovány
  g proto byly do sbírky získávány i nástroje k jejich výrobě (soustruhy, nástroje, zvětšovací skla, často na 
  zdobných podstavcích)
- často spojení s mystickým významem, na nějž se usuzovalo z toho, že jako výraz komplexních matematických principů odrážejí něco z božských principů, na nichž závisí celý svět
- též přírodní rarity (rohy jednorožce a nosorožce, sbírka nerostů včetně kolekce smaragdů nalezených v Indii)
- celá sbírka umístěna v řadě podkrovních místností nad kurfiřtovým bytem v drážďanském zámku

August Silný (1697 - 1733) - za jeho vlády poklesl význam Kunstkammer ve prospěch specializovaných sbírek, zvláště známá je Grünes Gewölbe (řada děl užitého umění v řadě zrcadlových sálů), obrazy byly zvlášť

V Drážďanech dodnes velká část sbírek obrazů, vědeckých přístrojů a užitého umění 17. století

Sbírky Tradescantů
- Anglie 17. století
- John Tradescant starší a mladší - botanici a zahradníci
- základem nejstaršího muzea v Anglii - Ashmolean Museum v Oxfordu (1683)

Johna Tradescant st. (asi 1577 - 1638)
- 1607 - oženil se g první záznam o něm
- 1609 - 1615 - ve službách Roberta Cecila (první hrabě ze Salisbury) g proslavilo ho vybudování zahrady v Cecilově sídle Hatfield House v Herdfordshiru (??), část této zahrady se dochovala dodnes
- podnikl řadu cest (severní a jižní Nizozemí - Rotterdam, Delft, Leiden, Harlem; Francie), na kterých nakupoval rostliny (pro okrasu - tulipány, sasanky…; ovocné stromy - rybíz, meruňky, hrušky…  - vše v záznamech)
- sepsal dílo „Tradescant´s Orchard (rukopis dnes v Bodleian Library v Oxfordu - www.bodley.ox.ac.uk) - popis rostlin v zahradě + vyobrazení, údaje o ovocných stromech (65 druhů ovoce), rady pro pěstování a sklizeň
- 1615 - vstoupil do služeb Lorda Woltona (??), kde měl za úkol přebudovávat zahrady jeho sídel (např. v Canterbury) g hodně cestoval:
- 1616 cesta do Moskvy (z Gravesent -- loď do Archangelsku -- pěšky do Moskvy) g deník popisující cestu (co viděl, orientační body, flóra Ruska, ale i zvyky a oděvy lidí) - přivezl:
	- počitadlo (dnes v Ashmolean Museum)
	- růži g „Rosa Moscovita (?)“ - vysadil v Anglii
- zakoupil u Londýna dům s pozemkem, kde měl zahradu
- podnikl mnoho vlastních cest: např. 1620 - 21 - výprava na pobřeží Alžíru g přivezl dýky a ostníky (?), rostliny
- 20. a 30. léta 17. století - jeho kariéra dosáhla vrcholu
- 1623 - vstoupil do služeb George Vilierse (vévoda z Buckinghamu) - působil zde navíc i jako vévodův společník
- 1625 - vypravili se do Paříže (jako součást oficiálního poselství - jednání o sňatku francouzského krále s princeznou Henrietou Marií - úspěšné) g Tradescant cestu využil pro nákup stromů; pobýval i v poslední baště hugenotů La Rochelle g dovezl si řadu kuriozit a předmětů
- 1628 - vévoda z Buckinghamu zavražděn 
- 1630 - Tradescant vstoupil do služeb anglické královny a později krále; působil v Oatland Palace v hrabství Surrey, získal titul „Ošetřovatel královských zahrad, vinic a bourců morušových“, jeho oficiální plat byl 100 liber
? - koupil dům v Lambethu, který se stal jeho sídlem g v domě umístil svou sbírku nazvanou Archa (předměty, které sám přivezl z Ruska, Baleár, Alžírska, Francie nebo je zakoupil od jiných cestovatelů), venku zřídil botanickou zahradu (rostliny z Evropy, Afriky, Asie i Ameriky)
- 1637 - správcem botanické zahrady univerzity v Oxfordu, která sloužila lékařské fakultě g rostliny se využívaly ke studiu i léčebným účelům
- 1638 - zemřel, je pohřben v kostele Panny Marie v Lambethu

John Tradescant ml. (1608 - 1662)
- pokračoval v rozšiřování otcovy sbírky
- neznáme jeho přesné datum narození, byl pokřtěn 4. 8. 1608
- v 11 letech studoval na King´s College v Oxfordu
- s otcem hodně cestovali – měli přehled o sbírkách - navštívili například Theatrum Anatomicum, sbírky v Paříži atd.
- 1634 - mistrem Zahradnické společnosti (Gardener´s Company)
- 30. a 40. léta - zapojil se také do práce Virginia Company, která obchodovala se severní Amerikou, zabývala se botanickým a etnografickým průzkumem – zúčastnil se 3 výprav, zejména do Virginie g přivezl odsud botanický i etnografický materiál (předměty byly zařazeny do sbírky a vystaveny v Lambethu):
- cypřiše, jasmín, rákos, orlíček; mušle
- etnografický materiál: oděvy, nástroje, zbraně severoamerických indiánů - nejcennější je Powhatanův plášť (jelenicový plášť zdobený mušličkami a perlami, nyní vystaven v Ashmolean Museum v Oxfordu)
- dovezené předměty zařadil do sbírky v Lambethu, Archa byla zpřístupněna veřejnosti
- 1638 - podruhé se oženil s Hester Pooks pocházející z rodiny významných anglických malířů Critzů g zachovaly se nám portréty obou Tradescantů
- zachovala se řada popisů sbírky od návštěvníků, např. od Petera Mundyho z roku 1634 (popisuje, co viděl, např. vycpaná zvířata, ptáky, mušle, drahé kameny, různé horniny a minerály, zbraně, mince, oděvy nebo výrobky z kůže, řezby i předměty patřící konkrétním osobám, např. růženec papeže, úlomek z kříže, na němž byl ukřižován Kristus od královny Henrietty Marie)
- sbírka obsahovala z dnešního pohledu rarity, např. vycpaného ptáka doda (dnes neexistující druh)
- botanická zahrada byla od počátku koncipována jako vědecká a výuková sbírka určená ke studijním účelům
- 1650 - setkání s Eliasem Ashmolem (označován za největšího anglického sběratele 17. století, ale je to přehnané) g pozval Tradescanta i jeho ženu do společnosti g celá sbírka Tradescantů potom přešla na Ashmolea
     - Elias Ashmole (1617 - 1692) 
 - domohl se významného postavení sňatkem g šlechtický titul
 - věnoval se alchymii, astrologii, zajímal se o starožitnosti a publikoval i některé práce (např. Theatrum 
   chemicum britannicum,1652)
- 1633 - 38 - studoval práva v Londýně a působil v různých funkcích u soudu; studoval i matematiku, fyziku 
   a astronomii na univerzitě v Oxfordu
   	 - 1649 – velice výhodný sňatek s o 20 let starrší Lady Manwaring g přístup ke dvoru  (ovšem byl kam vítr, 
	    tam plášť: za revoluce působil v Cromwellových službách, potom opět u krále)
 - věnoval se sbírání knih (několik tisíc svazků), mincí, medailí, měl i velkou antickou sbírku (sochy, 
   architektonické články, nápisy)
- 22. 4. 1662 - Tradescant umírá g jeho sbírku získává Ashmole g sbírku převezl do Oxfordu, kde pro ni a pro svou sbírku nechal postavit budovu  g sbírky se však nevešly g rozhodl se věnovat je i s budovou univerzitě pod podmínkou, že ponese jeho jméno g 1683 založeno Ashmolean Museum v Oxfordu, které existuje dodnes, obě sbírky však dnes tvoří jen malou část sbírek
     - existují inventáře (jak T. tak A. sbírky) g dá se rekonstruovat vývoj sbírky
     - předměty byly opravovány, vyřazovány, sbírka se rozšiřovala – vždy byla instalována podle soudobých trendů 
       (např. 1836 větší kusy na podstavcích, vystaveny kostry zvířat, otevřené skříně s přihrádkami na menší předměty)

- obrázky:	- vyobrazení mandragory
		- počítadlo z Ruska, ostruhy z Evropy a Alžírska
		- portrét Tradescanta st.
		- obrázek vstupu do Oxfordské botanické zahrady
		- dobová kresba Oatlands Palace
		- tomahavky severoamerických Indiánů
		- portrét Tradescanta ml. + předměty z jeho sbírky
		- kresba Lambethu
		- Powhatanův plášť
		- portrét E. Ashmolea
		- kamenná sekera
		- frontispic Ashmoleaovy knihy o chemii (Fasciculus chemicus, 1650)
		- východní průčelí Ashmolean Musea v Oxfordu
		- náhrobky obou Tradescantů v Lambethu

- http://www.museumgardenhistory.org/  -  zahradnické museum v Lambethu, portréty a životopisy obou Tradescantů, E. Ashmolea  - odkaz funguje
- http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Catalog/Files/ashmole.html" http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Catalog/Files/ashmole.html  - životopis Eliase Ashmolea  –  odkaz funguje






Sbírka Ulisse Aldrovandiho (1522 - 1607)
- studoval na univerzitě v Bologni a  Padově, v Bologni také působil jako lékař a přírodovědec
- 1568 - byla díky němu v Bologni založena botanická zahrada, v níž byl správcem; vykonával i funkci lékárníka g 
   prováděl kontroly lékáren ve městě)
- zaměřil se především na botaniku a zoologii, jako první se pokusil o jakousi taxonomii živočichů a rostlin
- jeho snem bylo popsat všechny živočichy a rostliny, ale sepsal pouze práci o ptácích (14 svazků o všech ptácích 
  světa, dnes by měla být k vidění např. na Kynžvartu), další díly se mu nepodařilo vydat g jeho žáci je vydali po 
  Aldrovandiho smrti
- vytvořil velkou sbírku herbářů a zoologických preparátů (snaha získat zástupce všech tehdy existujících druhů)
- měl velmi vlivné příznivce: papežové Řehoř XIII. a Sixtus V., dále kardinálové Barberini a Montalto 
- jeho sbírka je dnes součástí Přírodovědného muzea v Bologni





Sbírka Nicolase Clauda Fabri de Peirese (1568 - 1637)
- pocházel z Aix-an-Provence, za Provence působil také ve francouzském parlamentu
- http://www.peirese.org/life01.htm











