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Umělec mnoha tváří 
 

Vlastislav Hofman (1884–1964) byl všestranným, 
dá se říci až renesančním mužem – umělcem, jenž 
byl zároveň významným architektem, skvělým 
grafikem a malířem, světově uznávaným scénogra-
fickým výtvarníkem a předním návrhářem (designé-
rem) užitého umění – nábytku, keramiky, porcelánu 
a skla, a nakonec i výtvarným kritikem a teoretikem. 
V prvních desetiletích 20. století se stal čelním 
představitelem avantgardních skupin mladých 
umělců – architektů, sdružených nejprve v Klubu Za 
starou Prahu, poté Artělu, a hlavně v nově se formu-
jící Skupině výtvarných umělců a později Tvrdošíj-
ných. Vlastislav Hofman, jeho spolužák Pavel Janák 
a Josef Gočár patřili mezi nejradikálnější stoupence 
této vlny. A právě oni dali jako první světu jediný 
původní český architektonický styl, jímž byl právě 
do staveb převedený princip a myšlenka kubismu. 

Počátky osobního vztahu k Jindřichovu Hradci musíme hledat před I. světovou vál-
kou, kdy sem ještě jako mladý student architektury zavítal se svým ateliérem. Během 
výletu nakreslil několik zajímavých tužkových kreseb místních pamětihodností. Po  
I. světové válce se v Praze seznámil se Zdeňkou, dcerou jindřichohradeckého advokáta 
a spisovatele židovského původu Dr. Eduarda Lederera, kterou si v roce 1920 i vzal. Po 
návratu ze svatební cesty se novomanželé zastavili u rodiny, kde nějaký čas pobyli  
a kde vznikla i série kvalitních akvarelů jindřichohradeckého zámku. Manželé Hofma-
novi poté pravidelně zajížděli na jih až do konce 20. let, kdy se celá rodina natrvalo pře-
stěhovala do Prahy. I během těchto pobytů byl Vlastislav Hofman činným, jak dokládá 
celá série pastelových kreseb blízkého okolí. Bohužel vzhledem k nastávajícím pohnu-
tým událostem II. světové války se změnil i vztah k jižním Čechám a důvod, který ho 
vedl k častým návštěvám do našeho kraje, pominul. 

Hofmanův blízký vztah k našemu městu tvoří kostru celé připravované výstavy. 
Jedná se o výběr v podobě několika důležitých tematických okruhů přibližujících jeho 
umělecká díla, která mají souvislost s naším regionem. Nebude to tedy rozsáhlá sou-
borná výstava, naopak v tomto kontextu návštěvníkovi představíme ještě neprezentova-
né ukázky Hofmanovy tvorby.  

Doufáme, že tato letošní výstava, mimochodem teprve druhá od autorova úmrtí,  
bude opět důstojným připomenutím této přední české umělecké osobnosti. Vlastislav 
Hofman navíc slaví v letošním roce dvojité jubileum, jenž je dáno daty 130. výročí 
narození (1884) a 50. výročí úmrtí (1964).                                                           

Jakub Valášek 

Pozdrav z cirku 
 

je název výstavy, kterou pro letošní sezónu 
připravilo muzeum do konferenčního sálu. Je 
věnována historii rodu Štipků, kteří pocházeli 
z Jindřichova Hradce. Nejstarším příslušníkem 
rodu, který se začal věnovat cirkusovým produk-
cím, byl Jan Štipka, syn jindřichohradeckého 
nádeníka Matěje a Marie, rozené Bartošové. 
V matrice je jako jeho povolání uvedeno „gym-
nastický umělec“ , zemřel v Jindřichově Hradci 
v prosinci 1851 v poměrně mladém věku 46 let. 
Jeho pokračovatelem se stal syn Ignác, který se 
v lednu 1856 v Jindřichově Hradci oženil s Marií 
Hurichovou. V matrice je rovněž označen jako 
gymnastický umělec, v té době bydlel na Novém 

městě č. 143. V sezóně ovšem Štipkovi putovali 
světem, proto se jejich děti narodily vesměs jinde, než 
v Jindřichově Hradci, kde rodina přebývala pouze 
v zimním období. Ignác, později užíval české Hynek, 
se pak stal „ředitelem cirkusu“ , zemřel v J. Hradci 
v lednu 1911. To už v cirkusu Štipka vystupovali jeho 
synové Rudolf, Jan a také dcera Marie, která se 
v Jindřichově Hradci provdala v lednu 1876 za 
příslušníka další významné cirkusové rodiny Karla 
Rebernigga. Jeho potomci rovněž pokračovali 
v rodinné tradici a později založili nejvýznamnější 
rakouský cirkus. 

Cirkus Štipka často účinkoval v Jindřichově Hrad-
ci, později také pod názvem Orient, Kontinental, 
Rudolfi, až do roku 1930, kdy pod hlavičkou Lidový 
cirkus vystupovali Šipkové ve vlastním podniku 
naposledy. Členové rodiny se však cirkusovému 
umění věnovali  nadále, účinkovali například ve 
známém cirkuse Henry, v rodinné tradici pokračují 
dodnes a něco ze svého umění předvedou i při 
vernisáži výstavy.   

František Fürbach  
 

 

Cirkusová muzejní noc 
 

Muzejní noc s námětem cirkusů zahájí průvod akrobatů, který vyrazí od minoritské-
ho kláštera 30. května v 17.15 hodin a projde centrum od Střelnice na náměstí Míru, 
kde budou dvě krátká zastavení. Průvod přivede veřejnost na vernisáž výstavy Pozdrav 
z cirku, která začne v 18.00 hodin v konferenčním sále muzea. Akrobatickou dílnu 
v šapitó cirkusu Le Grando otevřeme v 18.30 a hra pro děti bude trvat do 21.30 hodin. 

V průběhu muzejní noci se v rajském dvoře budou odehrávat vystoupení žongléra 
Pupy a komediantů na vysoké úrovni  - jindřichohradecké společnosti Chůdadlo, tato 
vystoupení budou završena ohňovou show, která začne ve 21.00 hodin. 

Celá muzejní noc bude korunována akrobatickým vystoupením nového cirkusu Le 
Grando z Brna ve 21.30 a skončí ve 22.00 hodin.                                                                         Pavla Míchalová 

Oznámení z let 1908 a 1925 



Pohledy do zákulisí 
 

V listopadu 2013 byla v Muzeu Jindřichohradecka otevřena nová Síň Emy Destinnové. 
Letošní ročník zpravodaje NOVUM přináší několik zajímavostí a detailů o exponátech 
dokumentujících umělecký odkaz a životní osudy nejslavnější české pěvkyně. 

 
5. New York a Dinh Gilly  

 
Vrcholné okamžiky své hvězdné kariéry 

prožívala Ema Destinnová na scéně prestižní 
Metropolitní opery v New Yorku. Americké 
působení slavné pěvkyně dokumentují expo-
náty v závěru vitríny v první části expozice. 
Kromě proslulé fotografie Emy Destinnové 
v klobouku z ateliéru Mishkin jsou tu vysta-
veny i některé autentické divadelní rekvizity. 
Největší pozornost je ale věnována světové 
premiéře Pucciniho opery Děvče ze zlatého 
Západu, v níž hlavní úlohy ztvárnili Enrico 
Caruso a Ema Destinnová, orchestr řídil 
Arturo Toscanini. Roli jednoho ze zlatokopů 
zpíval alžírský rodák Dinh Gilly, o němž pěv-
kyně napsala sestře, že „ je při bližším podívání 
naň příšerný“ . Ve finále opery z prostředí 
divokého Západu měla hlavní hrdinka Minnie 
přijet na scénu na koni. „Dnes večer musím na koně,“  svěřila se sestře, „ to mi ani anděl 
strážný nepomůže! Vyprosila jsem si menší herku a uvidíme, co se se mnou stane. Víc, 
než zlámat vaz, také nemohu!“  Obavy Emy Destinnové z jízdy na koni se skutečně 
splnily. Opravdu z něho spadla a jen díky tomu, že ji do své mužné náruče zachytil Dinh 
Gilly, neskončila nehoda tragicky. Kolegův odvážný čin romanticky založené pěvkyni 
imponoval; náhle zjistila, že ten „příšerný“  Arab, ji začal upoutávat a přitahovat. Proto  
o něm sestře nedlouho po oné příhodě napsala, že „Gilly je tu ze všech nejinteresantně-
jším zjevem“ . Netrvalo dlouho a Destinnové zájem o interesatního umělce přerostl 
v hluboký citový vztah a oba pěvci začali žít téměř jako manželé.  

Právě exponáty týkající této opery, která se díky 
svému námětu i výkonům umělců těšila mimořádně 
vřelému přijetí u amerického publika, tvoří základ části 
vitríny s titulkem New York. Kromě fotografií střídají-
cích se ve fotorámečku a originálního plakátku na pre-
miéru opery, tištěném na hedvábí, je prezentována 
taktovka, kterou po úspěšné premiéře Destinnové 
věnoval Toscanini, vlastnoruční Pucciniho poděkování 
představitelce Fanciully, tedy děvčete Minie, vepsané do 
klavírního výtahu opery. A je tu připomenut i Dinh 
Gilly, jednak na bronzové plaketě od Viktora Strettiho, 
jednak na měděném štočku, jenž sloužil k tisku jeho 
dopisních papírů. Zajímavá je i vystavená gramofonová 
deska s nahrávkou Škroupovy písně Kde domov můj, 
kterou Destinnová a Gilly nazpívali česky v Americe 
v dubnu 1914, tedy před sto lety. 

 

František Fürbach  

Dinh Gilly a Ema Destinnová 
v Děvčeti ze zlatého Západu 

Z p r á v y : 
 

EEEExpozice v jezuitském semináři  - otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00  
a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena pouze o víkendech od 
10.00 do 12.30 a od 13.30 do 18.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášteře 
jsou otevřeny denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel 
sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen.  

 
KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje 

služby pro veřejnost celoročně v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
 
O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH 1. A 8. KV ĚTNA JSOU JEZUITSKÝ SEMINÁ Ř, 

VÝSTAVNÍ PROSTORY V MINORITSKÉM KLÁŠTE ŘE 
A MĚSTSKÁ VYHLÍDKOVÁ V ĚŽ OTEVŘENY. 

 
Ve středu 7. května od 16.00 hodin se koná v kostele sv. Jana Křtitele KONCERT 

DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ. Vstupné dobrovolné. 
    
SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 12. května od 19.00 hodin 

přednášku MgA. Jakuba Valáška VLASTISLAV HOFMAN – UM ĚLEC MNOHA 
TVÁŘÍ k připravované stejnojmenné výstavě. Konferenční sál muzea ve Štítného ulici. 
Vstup volný. 

 
MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve do výstavní síně „V jezuitském semi-

náři“  ve čtvrtek 15. května od 16.00 hodin na vernisáž výstavy VLASTISLAV 
HOFMAN – UMĚLEC MNOHA TVÁ ŘÍ . Na vernisáži vystoupí žesťový soubor 
TRUMPET TUNE. Výstava potrvá do 10. srpna 2014. 

    
JJJJindřichohradecké muzeum pořádá v sobotu 17. května XVII. ro čník sportovně-

zábavné soutěže BĚŽ NA VĚŽ o putovní pohár ředitele muzea. Soutěží se  
v 6 kategoriích – dívky do 15 let, chlapci do 15 let, mládež do 25 let, dospělí do 35 let, 
„senioři“  nad 35 let a „veteráni“  nad 50 let. Prezentace začíná od 8.30 hodin, závod bude 
odstartován v 9.00 hodin. Sraz u městské vyhlídkové věže. Občerstvení v DADA CLUBU. 

 
JJJJindřichohradecké muzeum vás srdečně zve na CIRKUSOVOU MUZEJNÍ NOC   

a vernisáž výstavy POZDRAV Z CIRKU , která se koná v pátek 30. května  
od 18.00 hodin v prostorách minoritského kláštera ve Štítného ulici. 
 
SSSSrdečně Vás zveme na výstavu MALOVANÁ POMLÁZKA  do výstavní síně  

„V jezuitském semináři, která potrvá do 4. května 2014. Do výstavního sálu „Ve 
Svatojánské“  v minoritském klášteře zveme na výstavu STAVEBNICE MERKUR . 
Výstava potrvá do 30. prosince 2014 a její součástí je herna pro děti a merkurová 
stavebnicová dílna.  
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