TISKOVÁ ZPRÁVA
v Praze 18. května 2016

GLORIA MUSAEALIS ANEB SLÁVA MUZEJNÍ!
Rybářství – první interaktivní expozice NZM – získala
2. místo v kategorii Muzejní výstava roku
Ti, kdo si myslí, že v muzeích je nuda a že jde o instituce plné zaprášených vitrín
naplněných spoustou prachem i časem zašlých exponátů, dokazují, že už dlouho
v žádném muzeu nebyli. Současná muzea totiž za více než 200 let, kdy u nás to
úplně první zakládal v (dnes už polském) Těšíně Leopold Jan Scherschnik, učinila
obrovský skok kupředu. Původním cílem těchto „chrámů múz“, podle nichž nesou
muzea své jméno, bylo získávat, uchovávat, zkoumat, zprostředkovat a vystavovat
hmotné doklady o člověku a jeho vývoji za účelem vzdělání a výchovy nových
generací. Dnes je vše výše uvedené shromážděno pod termíny sbírkotvorná činnost
a edukace, ovšem nová moderní muzea musí klást důraz ještě na jeden důležitý
aspekt, a tím je zábava. Nemyslí se tím samozřejmě zábava plytká a povrchní, ale
spíš tvořivá, hravá a kreativní, přesně taková, jakou měl na mysli největší světový
pedagog historie Jan Amos Komenský, když sepisoval své pojednání Škola hrou.
I v muzeu má člověk zkoumat, obdivovat, objevovat a vzdělávat se, ale při tom všem
by si měl odnést stejně silný audiovizuální zážitek, jako při návštěvě kina a divadla.
Muzea, která to dokáží nejlépe, získávají od roku 2003 cosi jako filmového Oskara,
cenu Gloria Musaealis. Uděluji ji Asociace muzeí a galerií a vavříny si vždy odnášejí
vítězové ve třech kategoriích: Muzejní výstava roku, Muzejní počin roku a Muzejní
publikace roku. A Národní zemědělské muzeum se díky své expozici Rybářství ocitlo
mezi nejlepšími z nejlepších. „Už samotná zpráva o nominaci nám udělala velkou
radost,“ říká generální ředitel NZM Milan J. Půček, „a to nejen proto, že naše
muzeum je nominováno vůbec poprvé. Především je to pro nás všechny, kteří
v muzeu pracujeme, potvrzením toho, že námi zvolená nová cesta je správná a že po
ní máme jít i nadále. Muzeum teď prochází velkou proměnou a chceme dosáhnout
toho, aby si do naší krásné budovy na pražské Letné lidé opět našli cestu a začali ji
vnímat jako místo, kde si mohou nejen odpočinout, ale hlavně se spoustu nového
dozvědět a při té příležitosti strávit zajímavý den v místě se zajímavým geniem loci.
V tomto ohledu pro nás není rozhodující, zda za expozici Rybářství nakonec získáme
pomyslné zlato, už samotný fakt, že stojíme na stupních vítězů, je obrovským
úspěchem,“ uzavírá generální ředitel NZM Milan J. Půček.

Nevšední interaktivní expozice o historii rybářství a také rybníkářství na našem území
ale není jediným novátorským počinem, který Národní zemědělské muzeum v rámci
své komplexní přeměny pro své návštěvníky připravilo. Nedávno byla slavnostně
otevřena Laboratoř ticha, úspěšná multimediální expozice ze světové výstavy EXPO
v Miláně, popisující, jak lze kus živé přírody uchovat v laboratorních podmínkách.
Chystá se i zbrusu nová expozice Les a další překvapení. Pracovníci muzea se proto
těší na stále více zvídavých návštěvníků a věří, že nominace na cenu GM 2015
nebude poslední.

Rybářství – první interaktivní expozice NZM
V rámci XIV. Ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byla expozice Rybářství
zařazena mezi pět projektů, které získaly nominaci na cenu Muzejní výstava roku 2015. Tuto
prestižní soutěž vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR společně s Asociací muzeí a galerií České
republiky, z.s. a Českým výborem ICOM. Výsledky soutěže jsou každoročně zveřejňovány
při příležitosti Mezinárodního dne muzeí, tedy 18. května. Na slavnostním vyhlášení ve
Smetanově síni Obecního domu získala expozice Rybářství Národního zemědělského
muzea druhé místo v kategorii Muzejní výstava roku.
Rybářství, nová expozice - expozice nové éry NZM - odpovídá nejmodernějším trendům
v oboru. Jejím charakteristickým rysem je dynamický a interaktivní koncept a také celá řada
živých exponátů. Jde o první expozici druhého nadzemního podlaží, které se celé bude
věnovat přírodním zdrojům. Další expozicí proto budou Laboratoř ticha, Lesnictví a
Myslivost. V dalších patrech vzniknou expozice věnující se kulturní krajině a stravování…
"Expozice rybářství je velmi moderní, interaktivní, s využitím množství audio-vizuální
techniky, se zapojením zvukových a animačních technologií. Věříme, že se bude líbit jak
dětem, tak i dospělým včetně odborné veřejnosti," říká o Rybářství ředitel jeho pražské
pobočky NZM Jiří Houdek a dodává: “Rybolov je jeden z nejstarších zdrojů obživy lidstva.
Proto jako první z nových interaktivních expozic je právě Rybářství, které chceme představit i
jako potravinový fenomén, ale ve spojení s rybníkářstvím také jako významnou činnost
člověka po staletí ovlivňující krajinu."
Expozici oživují velká akvária s živými sladkovodními rybami. Návštěvníci tak uvidí například
sumce, štiku, kapra nebo krmné plotice. Dalšími prvky v expozici tvoří mimo jiné interaktivní
model rybniční soustavy, diorama výlovu rybníka nebo CHKO Třeboňsko. Zaručeným
lákadlem je i průhled do bobří nory. Expozici doplňují textové panely s různými tématy, např.
„životopis“ kapra, který je domácí tradicí a „rodinným stříbrem“ České republiky (ČR má
právo používat chráněné označení Třeboňský kapr).
Samostatným tématem Rybářství je i „Praha rybářská“; další část s názvem „Kdo otravuje
ryby“ připomíná, že řada ryb je dnes v ohrožení, a to i vinou lidské činnosti. Doprovodné
informace „Jak se žije pod vodou“ nebo „Anatomie ryby“, si návštěvníci mohou sami vyhledat
na dotykových LCD panelech. Expozice nabízí i řadu dalších aktivit, velmi oblíbená je třeba
„Obleč se jako rybář“. Expozice Rybářství byla pro veřejnost otevřena 17. prosince 2015.
Kontaktní osoba: Jiří Houdek, jiri.houdek@nzm.cz, tel. 724 996 626
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se
zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování
zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další
4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea
jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly
zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz.

