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Dvě operní jubilea

Letošní 150. výročí narození slavného italského hudebního skladatele Giacoma Puc-
ciniho a 130. výročí narození fenomenální české pěvkyně Emy Destinnové připomíná
nová výstavka v Síni Emy Destinnové v jindřichohradeckém muzeu.

Puccini, celým jménem Giacomo Antonio Domenico
Michele Secondo Maria Puccini, se narodil 22. prosince 1858
v toskánské Lucce v rodině s dlouhou muzikantskou tradicí.
Po absolvování hudebního ústavu v rodném městě v roce
1880 pokračoval ve studiu na milánské konzervatoři, kterou
dokončil o tři roky později. Již jako student zkomponoval
svou první operu „Le Villi“ , která se setkala s velmi
příznivým přijetím a díky níž získal finanční podporu od
známého hudebního nakladatele Ricordiho. Po další opeře
„Edgar“  následovala mimořádně úspěšná opera „Manon
Lescaut“ , jež měla premiéru v Turíně v roce 1893. Již
předtím se Puccini usadil v malé obci Torre del Lago na
břehu jezera Massaciuccoli nedaleko rodného města. Později

zde postavil vilu, v níž žil, tvořil a věnoval se své zálibě v lovu až do roku 1919. Složil
zde své nejvýznamnější opery: „La Bohème“  (Turín, 1896), „Tosca“  (Řím, 1900),
„Madama Butterfly“  (Brescia, 1904) a v souvislosti s Destinnovou důležitou „La Fan-
ciulla del West“  (New York, 1910). Ještě v první polovině 20. let pracoval na opeře
„Turandot“ , která měla završit jeho celoživotní operní tvorbu, dílo však nestačil
dokončit. Zemřel v Bruselu, kde se podrobil operaci,
29. listopadu 1924. Pohřben byl v Miláně, ale po dvou letech
nechal jeho syn převést skladatelovy ostatky do kaple,
vybudované v jeho oblíbené vile v Torre del Lago.

Výstavka nazvaná „Giacomo Puccini a Ema Destinnová“
představuje velmi stručně život známého italského skladatele
a spolupráci obou umělců. Dobové snímky ze skladatelova
života získal autor výstavky při své cestě do Toskánska, kde
navštívil Villu Puccini v Torre del Lago, v níž je umístěno
skladatelovo muzeum, a rodný dům v Lucce, který však byl
v důsledku rekonstrukce včetně expozice bohužel uzavřen.
Fotografie a dokumenty připomínající umělecké setkávání
obou letošních jubilantů pocházejí převážně ze sbírek Muzea
Jindřichochradecka. Návštěvníci se mohou podívat na fotografie Emy Destinnové ve
známých rolích z Pucciniho oper, ať už je to Čo-Čo-San či Toska, zvláštní důraz je pak
kladen na postavu Minnie z opery Fanciulla del West. Tuto roli totiž zpívala premiérově

právě Ema Destinnová, jejímž partnerem byl Enrico Caruso a za dirigentských pultem
stál Arturo Toscanini. Opera, kterou v letošní sezóně uvádí k poctě jubilující pěvkyně
pražské Národní divadlo, sklidila v Americe obrovský úspěch a měla osobní důsledky
i pro samu Destinnovou. Když ji totiž při generální zkoušce shodil ze sedla kůň, na
němž vjížděla v závěrečném obrazu opery na scénu, zachránil jí barytonista Dinh Gilly,
po jehož boku pak pěvkyně prožila pět let. Mezi vystavenými exponáty nechybí
klavírní výtah opery s vlastnoručním věnováním spokojeného skladatele pěvkyni ani
památník Emy Destinnové s Pucciniho díkem představitelce Fanciully. Připomenuta je
i společná lovecká záliba obou umělců, kterou naplňovali ve svých sídlech; Puccini
v Torre del Logo, Destinnová ve Stráži nad Nežárkou.

František Fürbach

Svět z papíru

Třetím rokem pokračuje výstava hraček v Muzeu Jindřichohradecka. Každý rok byla
věnována nějakému tématu, nejdříve byly představeny tradiční historické a současné
hračky pro děti, v druhém roce se výstava zaměřila především na modely vláčků,
mašinek, letadel, lodí a autíček.

V letošním roce se na svět podíváme s pomocí
nejrůznějších typů modelů z papíru. Ve spolupráci
s českými modeláři tak budou na výstavě „Svět
z papíru“  představeny nejrůznější produkty jejich
činnosti. K vidění budou nejenom tradiční
zmenšené, téměř miniaturní modely, ale také
modely několikametrové. V široké škále tak budou
k vidění například nejrůznější historické i novo-
dobé dopravní prostředky jako jsou letadla, rakety,
raketoplány, lodě, vlaky, auta osobní nákladní
i závodní, vojenské vozy a také autodráhy
a železnice. Návštěvníky jistě zaujmou také například historické a současné stavby
a budovy z celého světa. Představeny budou významné paláce, výstavné chrámy,
honosné zámky, vznosné mosty, pyšné věže a celá historická centra známých měst
nejen z Čech, ale také z celého světa. Dalšími exponáty budou třeba autentické

i imaginární postavy historických osobností,
filmových a knižních hrdinů a další. Chybět
nebudou ani modely zvířat a rostlin.

Součástí výstavy je stejně jako v minulých le-
tech velká herna pro děti, kde si mohou děti pohrát
na pískovišti, projít bludištěm, sjet na klouzačce,
složit a vybarvit jednoduché modely nebo zařádit
s boxovacími pytli. Díky herně si tak děti zpříjem-
ní návštěvu výstavní expozice a rodiče si v klidu
výstavu vychutnají. V průběhu výstavy, která bude
trvat až do konce roku 2008, proběhnou pro

všechny zájemce především z místních škol tvořivé dílny. Na nich si budou moci děti
vytvořit jednoduché hračky a skládačky z papíru.

Všichni zájemci o pestrý svět papírových modelů jsou srdečně zváni již od 29. květ-
na do výstavní síně „Ve Svatojánské“  v minoritském klášteře.

Alexandra Zvonařová



Novinky v muzejních sbírkách

Díl XVII. Obraz Zikmunda Koloniče

V expozici Muzea Jindřichohradecka je od letošní návštěvnické sezóny vystaven
nově restaurovaný obraz kardinála Zikmunda Koloniče (1676-1751). Tento významný
církevní představitel pobýval koncem 17. století v Jindřichově Hradci, kde studoval na

jezuitském gymnáziu. Dostal se sem díky svému
strýci, rabskému biskupovi a později arci-
biskupovi ostřihomskému a uherskému primasovi,
kardinálu Leopoldu Koloničovi (1631-1707).
Tomu byl totiž po porážce protihabsburského
povstání v roce 1688 svěřen do poručnictví syn
zavilých odpůrců habsburské monarchie, sedmi-
hradského vévody Rákocziho a Heleny, rozené
Zrínské, František II. Rákoczi (1676-1735).

Leopold Kolonič zastával jako exponent
císařské protireformační politiky v Uhrách vý-
znamné místo v hierarchii habsburského dvora,
a proto mu byl císařem Leopoldem I. svěřen úkol
postarat se o nejmladšího potomka obávaného
rodu. Zřejmě výhodná poloha mezi Vídní a Pra-
hou, existence jezuitského gymnázia a nepo-
chybně i jméno majitele panství, Jana Jiřího
Jáchyma Slavaty, vnuka někdejšího královského

místodržícího v Čechách Viléma Slavaty, způsobily, že kardinál Kolonič poslal Fran-
tiška Rákocziho do Jindřichova Hradce. V roce 1688 tedy přichází Rákoczi, spolu
s Koloničovým synovcem Zikmundem, studovat
k hradeckým jezuitům. Slavata přijal oba mladé
šlechtice velmi přátelsky, dokonce je chtěl ubytovat na
svém zámku, ale na příkaz kardinála Koloniče museli
bydlet u jezuitů s ostatními studenty.V Jindřichově
Hradci, kde později studovali i další Koloničovi
synovci, Sigfried a Leopold, pobýval Zikmund do roku
1692 (Rákoczi o dva roky méně) a pak odešel studovat
bohosloví do Říma. V roce 1716 byl jmenován bisku-
pem ve Vídni, o šest let později se stal prvním vídeň-
ským arcibiskupem, v roce 1727 získal titul kardinála.
Jindřichohradeckému gymnáziu pak v roce 1736 vě-
noval svůj obraz, jak se o tom píše v kronice jezuitské
koleje: „K výzdobě semináře přibyl veliký obraz dokona-
le umělecky štětcem zachycující velmi životně Jeho
Eminenci Pana Zikmunda, svaté říše římské kardinála Koloniče, arcibiskupa primasa
vídeňského, kdysi žáka semináře, který tento vzácný poklad z vděčnosti poslal jako dar
tomuto domu.“  Obraz visel v semináři až do zrušení ústavu, pak byl zřejmě v hlavní
škole, odkud se dostal do chlapecké školy a po založení jindřichohradeckého muzea
obohatil jeho sbírky. Kromě tohoto obrazu uchovává muzeum ještě grafiku kardinála
Zikmunda Koloniče.

František Fürbach

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci květnu otevřeno denně mimo pondělí
od 8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena vždy
o víkendech od 10.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00 hodin. Výstavní prostory bývalého
minoritského kláštera jsou od 29. května 2008 přístupny denně mimo pondělí
od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen.

Provoz knihovny a badatelny Muzea Jindřichohradecka bude z technických
důvodů i v měsíci květnu 2008 omezen (! ), v neodkladných případech se obracejte
na PhDr. Štěpánku Běhalovou, PhD.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce zve své členy i další příznivce na před-
nášku Mgr. Alexandry Zvonařové a PhDr. Štěpánky Běhalové nazvanou „Národo-
pisné tradice Jarošova nad Nežárkou a osobnosti K. Hůlková, J. Mikl, A. Skálo-
vá“ , která se koná v pondělí  12. května 2008 od 19 hodin v konferenčním sále muzea.

Muzeum Jindřichohradecka pořádá ve čtvrtek 15. května 2008 od 17.45 hodin
na internátu Střední zdravotnické školy na sídlišti Vajgar přednášku archeologa
Mgr. Vladislava Buriana  o nejnovějších výzkumech nazvanou „Zajímavosti
z archeologických výzkumů Muzea Jindřichohradecka“.

Jindřichohradecké muzeum pořádá v sobotu 17. května 2008 od 9.00 hodin
XI. ročník sportovně-zábavné soutěže o nejrychlejšího běžce do 153 schodů městské
vyhlídkové věže nazvané „B ěž na věž“. Prezentace závodníků v 8.30 hodin, závodní-
ci budou rozděleni do kategorií podle věku. Absolutní vítěz si odnese putovní pohár
ředitele muzea. Sraz u městské vyhlídkové věže.

Muzeum Jindřichohradecka zve srdečně všechny zájemce do svých expozic v rámci
tradičního „Dne otevřených dveří“  pořádaného v neděli 18. května 2008. Muzeum je
tento den veřejnosti přístupno ZDARMA v běžné otevírací době.

Jindřichohradecké muzeum srdečně zve své příznivce na vernisáž výstavy „Svědec-
tví diapozitivů (Pětasedmdesátníci na f rontách velké války)“, která se koná ve
čtvrtek 29. května 2008 od 16 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici.

 Současně bude bez vernisáže zpřístupněna výstava hraček s názvem „Papírový
svět“ , která je tentokrát zaměřená na papírové modely. Součástí výstavy bude tradiční
herna pro děti.

Muzeum Jindřichohradecka se již po třetí připojuje k celorepublikové akci nazvané
„Muzejní noc“ , v letošním roce bude v pátek 30. května 2008 od 21.00 hodin
v neobvyklých nočních hodinách otevřena městská vyhlídková věž.
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