
 

 

JOSEF BRCHAŇ – ŘEMESLO KNIŽNÍ VAZBY 
 

 Výstava knižních vazeb pana Josefa Brchaně představuje jeho celoživotní dílo. Na přání 
autora, který výstavu připravil jako pomyslnou tečku za svou profesní kariérou, je výstava 
nainstalována v prostorách expozice Landfrasova tiskárna. Právě tady je návštěvníkům stálé 
expozice představena i knihvazačská dílna na původním vybavení z pozůstalosti autorova otce. 
 Josef Brchaň se narodil 15. března 1931 v Jindřichově Hradci. Základy knihařského 
řemesla získal od svého otce, zdejšího knihaře. Vyučil se u Jaroslava Doležala v Praze, další 

poznatky získával v kurzech grafické školy u profesorů Hakla  
a Brože. Své znalosti a dovednosti zúročil při práci v knihařské 
dílně i ve vlastních uměleckých vazbách. Pro jejich zhotovení 
vybírá tituly, které jsou mu blízké a k nimž prostřednictvím vazby 
může vyjádřit svůj vztah. Vazby Josefa Brchaně se od roku 1982 
objevovaly na společných výstavách i na soutěžních trienále 
umělecké knižní vazby.  
 Mezi téměř šedesáti vystavenými vazbami najdeme soubor 
vazeb biblí a děl evangelických autorů, knihy s regionální temati-
kou i autorovu oblíbenou beletrii a prózu.  Svou neochvějnou víru 
v Boha vtiskl Josef Brchaň do svých vazeb biblí. Na výstavě je 
zastupuje celokožená vazba Melantrichovy Bible z roku 1570, 

celokožená vazba německé evangelické bible z roku 1967 a především nejnovější autorova 
práce, vazba nového vydání Bible Kralické (tzv. šestidílky). Pevný vztah k evangelickému 
náboženství dokládají precizně vypracované 
vazby titulů spojených s evangelickou vírou, 
jako jsou například Lanštjákovy Dějiny evange-
lické církve v Horních Dubenkách v poloko-
žené vazbě. Svou úctu ke knize autor vyjádřil 
vazbou publikace Národní knihovny Codex 
gigas – Ďáblova bible, která připomíná vazbu 
originálu. Půvabné jsou též vazby pěti svazků 
Vzpomínek jindřichohradeckého obchodníka  
A. Langera vydaných v letech 2000–2007. 
Jihočeská poezie Miloše Majky Čecha s repro-
dukcemi proslulých vitráží ak. mal. Jindřicha Vydry je opatřena vazbou z hadí kůže, třemi 
vazbami vyjádřil autor vztah k poezii místního rodáka Františka Daniela Mertha. Výstava 
bude přístupna do 2. srpna 2015. 

 

Štěpánka Běhalová 



POZVÁNKA NA JAPOSKOU MUZEJNÍ NOC 
 

 V rámci muzejního Japonského roku 2015 bude i letošní muzejní noc 
spjata tématem Japonska. Bude se konat v pátek 12. června od 18.00 do 
22.00 hodin v prostorách minoritského kláštera ve Štítného ulici.  
 V rámci muzejní noci bude ke shlédnutí výstava Japonských hraček, 
v průběhu večera zde budou probíhat komentované prohlídky. Konfe-
renční sál se přemění v kino, kde se budou promítat ukázky z japon-
ských animovaných filmů, od těch pro nejmenší až po ty pro dospělé.  
 V prostorách kláštera a na dvorech okolo bude opět připravena hra  
s úkoly pro děti. Ty se mohou těšit na skládání origami, ikebanu, 
kaligrafii a tvorbu kytiček kanzashi, ale také si budou moci vyzkoušet 
několik základních japonských bojových umění nebo třeba jen prostou 
chůzi na koturnech. Dokladem o splnění úkolu budou razítka z jednot-
livých stanovišť, která budou děti sbírat do map. Každý, kdo ukáže 
vyplněnou mapu u vstupního stánku, obdrží malou pozornost.  
 V rajském dvoře bude výstavka bonsají a také se zde budou odehrá-
vat různá představení a vystoupení - zlatým hřebem budou krátké 
japonské frašky v podání herců Malého divadla kjógenu z Brna.  
 Na zadním dvoře postavíme velkou čajovnu, kde budou návštěvníci 
muzejní noci  moci ochutnat japonské čaje a jako občerstvení bude 
zařízen stánek s tradičním japonským suši. 

Pavla Míchalová 
 

 

DAGMAR DOST-NOLDEN - VOLÁNÍ RÁJE  
 
 V této výstavě nejde o rajské radovánky, krásu, či radostný posmrtný život. Lidské bytí 
je velkou záhadou a hledáním. To, o co se jedná, je ona složitá, jedinečná a mnohoznačná 

cesta. Z mnoha nejrůznějších možností se 
postupným rozvětvováním, setkáváním  
a křížením vytváří cosi o jehož smyslu si 
nejsme příliš jisti. Cosi nás naplňuje city  
i racionalitou, radostí i smutkem, někdy  
i blouděním či utrpením. Nikdo svůj osud, 
ani jeho smysl, předem nezná. Tato výstava 
je o onom složitém hledání. Mezinárodně 
uznávaná malířka a sochařka  Dagmar 
Dost-Nolden se výtvarně zabývá filosofic-
kými otázkami bytí. Její díla jsou o věčné, 
stále se přeměňující, různými formami 
probíhající energii. Lidský život je jednou 
z jejich forem. 

 Umělkyně vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění s vyznamenáním, ale 
tehdejší politické dusno ji přimělo k odchodu do německého Kolína nad Rýnem, tenkrát 
důležitého uměleckého centra. Od té doby je umělecky činná po celém světě, v poslední 
době vystavuje hodně i v České Republice. Na výstavě budou k vidění rozměrné obrazy, 
velké prostorové objekty a instalace. Vernisáž se bude konat v sobotu 20. června od 14.00 
hodin v křížové chodbě minoritského kláštera a výstava potrvá do 6. září 2015. 
 

Dagmar Dost-Nolden 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Depozitář fondu Plastiky Muzea Jindřichohradecka v sobě ukrývá nejedno zajímavé 
umělecké dílo, je to tak i v případě děl z období I. světové války. Když na začátku roku 
1918 vzniklo plukovní muzeum 75. pěšího pluku v uherském Debrecínu, sešla se v něm celá 
řada velmi kvalitních uměleckých artefaktů - plastik, modelů pomníků, obrazů a grafik 
vytvořených umělci sloužících v té době u pluku. Nejdříve se zaměříme na sochy, plastiky  
a reliéfy, které díky významné osobnosti jindřichohradeckého rodáka, plukovního kapelníka 
Jana Zemana skončily po ukončení války v našem muzeu.  Zajímavostí určitě je, že ještě  
v roce 1937 v něm byly vystaveny.  
 Ve sbírce jsou zastoupena díla tří sochařů: táborského rodáka Jana Vítězslava Duška - 
autora např. sochy Jana Husa v městském parku, náhrobku svého "bratra ve zbrani" Jiřího 

Kauckého u sv. Trojice a mnoha reliéfů na náhrobních 
deskách na městském hřbitově, deštenského rodáka 
Rudolfa Kabeše - autora náhrobků padlým Pětasedm-
desátníkům a několika pomníků obětem války (za té 
druhé stržených) a "neznámého" akademického socha-
ře Maxmiliána Krejči, jednoročního vojáka původem  
z Vídně. 
 Všechna dochovaná díla pocházejí z válečných let, 
přičemž nejstarší je datováno rokem 1915 a jedná se  
o Duškovo patinované keramické dílko Tábor (Loučení) 
a sádrové sousoší nazvané Zraněný (Verwunde). Válečný 
rok 1916 je zastoupen například Kabešovým sádrovým 
modelem Pomníku 75. pluku v podobě muže se štítem  
a jeho monumentální do dřeva řezanou realizací. Do roku 
1917 jsou datována další tři díla. Duškův zlacený reliéf 
Nové naděje a první Krejčovo dílo nazvané velmi 
dlouhým a vtipným německým názvem Folgen des 
Aushungerungspolitikenenglands, což ve volném pře-
kladu znamená něco jako Důsledek anglické politiky 
vyhladovění a zpodobňuje vojáka jedoucího na praseti. 
Dílem Rudolfa Kabeše je i dochovaný sádrový model 

pomníku 75. pluku pro zničený kříž z kóty 363 u Cebrova, který v roce 1917 vytesal do kamene. 
Pomník byl původně umístěný v kostele sv. Jana Křtitele, ale dnes se nachází na městském 
hřbitově. Převážná většina dochovaných děl spadá do roku 1918. Mezi ně lze počítat soubor 
Duškových patinovaných, tří sádrových a jednoho keramického, reliéfů s názvem Děti železného 
75. pluku (označení získal pluk po jarní ofenzívě roku 1915). Mezi kvalitní díla také patří 
Duškova rozměrná busta císaře Karla I., Krejčova busta vojína Podlahy v papaše, coby navrátilce 
z ruského zajetí a busta velícího plukovníka Meisnera, zakladatele plukovního muzea. Mezi 
rozměrnější díla se dá také počítat do bronzu patinovaného modelu vojáka s praporem z projekto-
vaného pomníku padlým hrdinům 75. pluku od J. V. Duška.  
 Celý výčet uměleckých děl ze sbírky muzea se bohužel do tohoto článku nevejde, avšak 
část těchto děl, v poslední době nákladně restaurovaných, je vystavena na právě probíhající 
výstavě Inter arma silent musae? - Pětasedmdesátníci na ruské frontě, jenž se váže k 100. 
výročí I. světové války. Druhá část bude prezentována na volném pokračování této výstavy 
v roce 2017 s podtitulem Pětasedmdesátníci na italské frontě. 

Jakub Valášek 

 
Rudolf Kabeš v ateliéru  

při realizace pomníku 75. pluku  
s křížem z kóty 363 od Cebrova. 



 
 

Expozice v jezuitském semináři - otevřeno denně od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do  
17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena denně 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.  

Knihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje služby 
pro veřejnost celoročně v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 

 

*** 
 Jindřichohradecké muzeum připravilo výstavku JAN HUS o historii pomníku mistra 
Jana Husa v Husových sadech v J. Hradci u příležitosti 600 let od jeho upálení. Výstava 
bude otevřena při setkání spolku Přátelé starého J. Hradce v pondělí 8. června od 19.00 
hodin v konferenčním sále ve Štítného ulici.  
 
 Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 8. června od 19.00 hodin 
v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici přednášku Mgr. Vladislava Buriana s názvem 
ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI NA BOJIŠTÍCH II. SV ĚTOVÉ VÁLKY,  s prohlídkou 
stejnojmenné výstavy. Vstup volný. 
 

 Muzeum pořádá v pátek 12. června od 18.00 do 22.00 hodin JAPONSKOU 
MUZEJNÍ NOC . Těšit se můžete na tradiční hru pro děti s plněním úkolů a na bohatý 
program a vystoupení v rajském dvoře. Na zadních dvorech kláštera vyroste velká čajovna  
a podávat se bude tradiční japonské suši. Vstupné dobrovolné. 

   
 Jindřichohradecké muzeum pořádá v sobotu 20. června od 14.00 hodin v křížové 
chodbě minoritského kláštera ve Štítného ul. vernisáž výstavy DAGMAR DOST-NOL-
DEN - VOLÁNÍ RÁJE. Zde budou představeny obrazy, objekty a instalace českoněmecké 
výtvarnice. Na vernisáži vystoupí Komorní soubor JHSO. Výstava potrvá do 6. září 2015. 
  
 Muzeum Jindřichohradecka Vás zve do výstavní síně "V jezuitském semináři" na 
výstavu INTER ARME SILENT MUSAE, kde jsou představena díla umělců 75. pěšího 
pluku na ruské frontě (1914-17). Výstava potrvá do 2. srpna 2015.  Zveme Vás také do 
expozice Landfrasovy tiskárny, kde bude do 2. srpna výstava JOSEF BRCHAŇ - 
ŘEMESLO KNIŽNÍ VAZBY.  Do minoritského kláštera zveme na výstavu JAPONSKÉ 
HRAČKY , která je ve velkém výstavním sále "Ve Svatojánské" a na výstavu ČS. VOJÁCI 
NA BOJIŠTÍCH II. SV ĚTOVÉ VÁLKY  o působení našich vojáků v II. zahraničním 
odboji do konferenčního sálu.  Obě výstavy budou přístupny až do 30. prosince 2015. 


