Muzeum dr. Aleše Hrdličky, Humpolec
Popis:
Humpolecké muzeum, které sídlí v nenápadné klasicistní budově, patří k nejstarším na Vysočině.
Cílem obrozenců, kteří jej roku 1895 zakládali, bylo shromáždění duchovních a hmotných památek
charakterizujících České Horácko. Dnes se věnuje převážně osobnosti humpoleckého rodáka dr.
Aleše Hrdličky, ale nabízí i několik dalších zajímavých expozic, z nichž jedna je věnována i Gustavu
Mahlerovi.
Podrobný popis:
Ve stálých expozicích věnovaných různým tématům si každý najde něco, co ho zajímá. Na počest
nejslavnějšího místního rodáka dr. Hrdličky je v muzeu umístěna rozsáhlá, moderně pojatá,
antropologická expozice. Tento světoznámý antropolog celý život propagoval heslo „Všechno lidstvo
jednoho původu jest“ a myšlenku teorie o jednotném původu lidstva rozšířil do celého světa.
Osobní život dr. Hrdličky přiblíží návštěvníkovi jeho pracovna s vystavenými ukázkami rukopisů a
korespondence. Značnou část života ale tento vědec strávil výzkumem indiánských kmenů v
Severní Americe, v expozici se proto nachází také indiánské tee-pee vybavené domorodými
nástroji. Když do něj návštěvník vstoupí, může si vše vyzkoušet, ohmatat a alespoň na malou chvíli
se tak octnout v kůži Vinnetoua.
Z Vysočiny pocházel také světově proslulý skladatel a dirigent Gustav Mahler. Jeho životu a dílu je
věnovaná další expozice, ve které si zájemci mohou poslechnout nahrávky jeho skladeb v podání
světových orchestrů.
Část muzea věnovaná národopisné expozici přibližuje život, práci, kulturu i tradice na Humpolecku.
Život našich předků návštěvníkovi představí jednoduše zařízená světnice prostého venkovského
stavení s tkalcovským stavem a kolovratem, nezbytnými zdroji obživy. Další vystavené předměty
přibližují většinu řemesel typických pro tento kraj. Zároveň je možné udělat si obrázek i o životě
bohatších vrstev, na druhé straně expozice se nachází měšťanský biedermeierový pokoj 19. století.
Od července 2009 láká do muzea převážně malé návštěvníky také expozice loutek. Kromě
seznámení s historií humpoleckého loutkářství si v hracím koutku mohou sami divadlo zahrát. V
podzemí výstavního sálu byla otevřena stálá výstava pekelníků, čertů a Luciferů s názvem Peklo.
Keramické figuríny rozverných, veselých, zlostných i mazaných čertů vyrobili žáci výtvarného oboru
místní Základní umělecké školy Gustava Mahlera.
Muzeum je aktivní po celý rok a kromě těchto stálých expozic a výstavky minerálů pořádá
pravidelně nejrůznější krátkodobé výstavy.
Region: Humpolecko a Pacovsko
Město: Humpolec
URL: http://infohumpolec.cz/infocentrum/
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ne
GPS: 49°32'28.485"N, 15°21'34.966"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.5412458,15.3597128&z=12
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