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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-156553
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Diorama Zdeňka Podhůrského a Josefa Augusty zobrazující býložravého 
ještěra (Brachiosaurus) v období druhohor, expozice po r. 1955

Přírodovědná část expozice, stav po roce 1981

Selský nábytek z Krnovska v expozici z roku 1955

Entomologická část expozice, stav po roce 1955

byla pro prezentaci využita rovněž multivize, tj. několik různých 

vizuálních médií (v tomto případě 16 diaprojektorů a 1 fi lmprojek-

tor). K moderním audiovizuálním prostředkům využitých v expozici 

dále patřily: diapolyekran (promítání fi lmů a obrazů na více ploch), 

multiplikovaná diavize (speciální informační bloky ve spojení s dia-

vizí) a barevná fotografi cká zobrazení CIBA (zvětšeniny diapozitivů 

na neprůhledné podložce z plastické hmoty). Ve své době se tak 

expozice Slezského muzea mohla pyšnit moderním komplexním 

pojetím zaměřeným na běžného i zasvěceného návštěvníka. Ně-

které prezentační formy byly výjimečné nejen v kontextu českoslo-

venských, ale i ostatních muzeí tzv. „východního bloku“.

Expozice se pozvolna proměňovala i v průběhu 90. let 20. stole-

tí a následujícím desetiletí. Zásahy do původní expozice však byly 

leckdy velice necitlivé a nekoncepční. Ve snaze odstranit ideolo-

gické nánosy zejména ze společenskovědní oblasti bohužel došlo 

k rušení i některých částí, které tyto znaky nenesly, např. archeo-

logie. Oddíl věnovaný společenským vědám se tak zcela rozpadl, 

zastoupeny zůstaly pouze umělecká historie a etnografi e. Celkový 

charakter expozice rovněž ovlivňoval havarijní stav budovy, který 

opakovaně znemožňoval instalaci sbírkových předmětů v někte-

rých prostorách nebo si vynutil jejich reinstalaci, jak tomu bylo 

v případě přírodovědné sekce, která si však alespoň část koncepce 

zachovala. Expozici v období posledních 20 let tak lze charakte-

rizovat jako trvalé provizorium.

Náplň, podoba, časový i teritoriální rozsah a prezentační pro-

středky užité v expozicích se v průběhu téměř 120 let výrazně lišily. 

Podobu expozic ovlivňovala společenská i politická poptávka doby, 

ve které vznikly, stav poznání v jednotlivých vědních disciplínách, 

možnosti instalace i prezentace, prostorové dispozice, fi nanční 

prostředky, sbírkový fond, odbornost i nadšení muzejních pracov-

níků a v neposlední řadě přístup vedení muzea. První expozice 

v Historické výstavní budově byly budovány jako uměleckohisto-

rické, postihující širší středoevropskou oblast, ale omezené obje-

mem sbírkového fondu a prostorem, ve kterém mohly být insta-

lovány. Naproti tomu poválečné expozice vznikaly s cílem o kom-

plexní zobrazení přírody i společnosti Slezska. Prostorově již nebyly 

limitovány, ale jejich obsahová náplň, zejména ve společenskověd-

ní oblasti, podléhala vlivu politické ideologie a později nezájmu 

muzejníků. Každá z expozic byla tak specifi cká jako doba a okol-

nosti, v nichž vznikala. Inspirována těmi minulými, obohacena no-

vými poznatky, možnostmi a jiným přístupem je i nová dynamicky 

koncipovaná expozice „Slezsko“. Přibližuje vývoj přírody, kultury 

a historie v prostoru českého Slezska a Severní Moravy. Přináší jiný 

způsob zpracování patrný zejména v části „Encyklopedie Slezska“ 

obsahující hesla důležitá pro tento region, která jsou prezentována 

kombinací exponátů pocházejících z přírodovědných i společen-

skovědných sbírek. V expozici jsou využity převážně autentické 

sbírkové předměty, současně je však respektováno moderní pojetí 

jejich ochrany. Poprvé je pro prezentaci využit také suterén, kde je 

instalovaná expozice „Příroda Slezska“. Celá expozice má dynamic-

ký charakter, její části budou pravidelně obměňovány a umožní 

představit větší část unikátních fondů zemského muzea. Současně 

si i tak zachovává atraktivitu pro návštěvníky.

Výstava uměleckých děl v roce 1912
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patrná zejména ve společenskovědní části, kde množství grafů, 

mapek, schémat apod. často nahrazovalo nebo nepatřičně dopl-

ňovalo původní sbírkové předměty.

Již koncem šedesátých let si vedení Slezského muzea uvědomi-

lo, že prostory stávající výstavní budovy zcela neodpovídají tehdej-

ším nárokům a expozice z poloviny padesátých let působí zastara-

le. Razantněji se k řešení celé záležitosti postavil až nový ředitel Vi-

lém Plaček. Na počátku sedmdesátých let byla zahájena konkrétní 

jednání a byly realizovány první návrhy stavebních úprav budo-

vy a nové expozice. Ta měla být otevřena v roce 1979 při příleži-

tosti 165. výročí vzniku muzea, nicméně v důsledku nedokon-

čených stavebních úprav výstavní budovy se tak stalo až v roce 

1981. Tvůrci expozice, stejně jako jejich předchůdci v roce 1955, 

ji koncipovali tak, aby zprostředkovávala ucelený pohled na vý-

voj přírody a společnosti na území zahrnujícím tehdejší Severo-

moravský kraj. Expozice zachycovala všechny historické epochy 

včetně nejnovějších dějin. Oproti předchozí expozici se na její 

nové podobě podíleli především kmenoví zaměstnanci muzea. 

Zajišťovali nejen její odbornou stránku, tj. tvorbu libreta, scéná-

ře, výběr exponátů, ale také výrobu výstavního inventáře, včetně 

rozměrově náročných proudových vitrín. Nejvýraznějším spe-

cifi kem nové expozice bylo využití netradičních prezentačních 

prostředků, jejichž vlajkovou lodí se stala audiovize. Vybrané sbír-

kové předměty tak poprvé na území Československa zprostřed-

kovávaly hologramy refl exního typu. Autoři pro tyto účely zvolili 

11 mimořádně cenných sbírkových předmětů. Vedle hologramů Příčný řez budovou s výtvarným a barevným řešením interiéru, autoři F. Kachler, J. Scheiringer, 1893

Podélný řez budovou s výtvarným a barevným řešením interiéru, autoři F. Kachler, J. Scheiringer, 1893Interiér výstavní budovy v roce 1895 Zaměstnanci muzea, kteří se snaží z trosek vyprostit sochu Genia

Výstavní místnost, expozice po roce 1923

muzea v Brně. Na základě těchto prohlášení dochází v dějinách 

muzea, nazývaného od roku 1949 Slezským muzeem, opět k další 

změně orientace. Na formování charakteru poválečné expozice 

se nejvýrazněji podílel tehdejší ředitel Karel Černohorský, jehož 

ve funkci vystřídal Bohumil Sobotík. 

Nová expozice pod názvem „O vývoji přírody a společnosti 

ve Slezsku a Severní Moravě“, která byla veřejnosti zpřístupněna 

v roce 1955, se od těch předchozích podstatně lišila. Ve středu zá-

jmu nebyl evropský prostor, nýbrž Slezsko (respektive Ostravsko, 

Bruntálsko, Jesenicko a Opavsko). Hlavním cílem poválečné expo-

zice bylo uceleně představit dějiny regionu a jeho vývoj v oblasti 

přírody i společnosti. Libreto ke společenskovědné části expozice, 

instalované v prvním patře, připravily Zdena Vachová a Eva Klime-

šová ve spolupráci s Lumírem Jislem, Adolfem Turkem a Josefem 

Polišenským. Autory libreta přírodovědné expozice a její instalace 

se stali Zdeněk Tesař a Josef Duda. K její prezentaci bylo využito 

přízemí výstavní budovy. I v současné době lze některé prezentač-

ní prostředky, využité zejména v přírodovědné části, označit za in-

spirativní v tvorbě nových expozic. Jde především o přírodovědná 

dioramata zobrazující historické etapy vývoje přírody, která v kom-

plexnosti zahrnovala faunu i fl óru a refl ektovala geologickou situ-

aci typickou pro dané období. Díky tomuto soubornému ztvárnění 

několika jevů působila dioramata na návštěvníka velice atraktivně. 

Na jejich tvorbě se podíleli např. Zdeněk Podhůrský a Josef Augus-

ta. Výrazným defi citem celé expozice však byla její didaktičnost, 

charakter výstavních expozic několikrát výrazným způsobem 

svou estetickou i obsahovou podobu. Odborný a leckdy i subjek-

tivní přístup kurátorů souvisel do značené míry s metodologickými 

přístupy dané doby. Kurátoři, ředitelé a mecenáši, ti všichni přispívali 

k obsahovému a ideovému formování podstaty muzea – prezentaci 

sbírkových předmětů veřejnosti. Na předválečné podobě expozice 

se nejvýrazněji podílel kurátor a dlouholetý ředitel muzea Edmund 

Wilhelm Braun. Expozici prvotně zaměřenou na prezentaci tech-

nologií a materiálů (skla, porcelánu, keramiky, nábytku atd.) vystří-

dalo představení jednotlivých stylových etap (gotiky, renesance, 

baroka). Zároveň se zde konaly výstavy moderního umění. Lze říci, 

že v průběhu první etapy své existence představovalo zdejší umě-

leckoprůmyslové muzeum jednu z nejvýznamnějších kulturních 

institucí, která veřejnosti prezentovala nejcennější sběratelské 

předměty z rozličných epoch, přičemž současně apelovala na hod-

noty současného umění a především pak na samotnou kvalitu teh-

dejší uměleckořemeslné tvorby. 

Na sklonku druhé světové války, na jaře roku1945, budova bo-

hužel vyhořela. Během války přišlo muzeum o řadu mimořádně 

cenných exponátů. Poválečný stav dokumentuje soubor fotografi í 

zachycující škody způsobené nejen na expozici, ale také na budově 

muzea. Nucené provizorium následně trvalo téměř deset let. 

Dne 1. ledna 1949 přešlo Slezské zemské muzeum ze správy 

Zemského národního výboru – expozitury v Ostravě pod sprá-

vu státu. Jeho zřizovatelem se stalo přímo  ministerstvo školství, 

věd a umění, stejně jako v případě Národního muzea a Zemského 

Historická výstavní budova slouží již od roku 1895 k prezenta-

ci sbírkových předmětů dnešního Slezského zemského muzea. 

Stavební parcelu na pozemku zahrady bývalého lichtenštejn-

ského zámku poskytl kníže Jan II. z Lichtenštejna, který svými 

dary rovněž intenzivně podporoval rozšíření a zkvalitnění sbír-

kového fondu původního Slezského zemského muzea pro umění 

a řemesla (Schlesisches Lansdesmuseum für Kunst und Gewerbe), 

založeného v roce 1892. Okolnosti a příčiny vzniku muzea a po-

sléze stavby reprezentativní budovy souvisely s činností slezské 

Obchodní a živnostenské komory a obecně s tehdejšími tendence-

mi spjatými se zakládáním uměleckoprůmyslových muzeí. 

Reprezentativní výstavní budova byla vystavěna v letech 1893

–1895 podle návrhu vídeňských architektů Johanna Scheiringera 

a Franze Kachlera. Architektonické soutěže, jejíž unikátní návrhy 

jsou dosud dochovány, se zúčastnil i opavský rodák Joseph Maria 

Olbrich, významný český architekt působící ve Vídni a Darmstadtu, 

nebo také vídeňští architekti Josef a Anton Drexlerovi. Slavnostní 

otevření a zpřístupnění muzea se uskutečnilo dne 27. října roku 

1895, kdy bylo na počest císaře pojmenováno Muzeum císaře 

Františka Josefa pro umění a řemesla (Kaiser Franz Josef Museum für 

Kunst und Gewerbe). Muzejní budova vystavěná v pseudorenesanč-

ním stylu se po stránce architektonické řadí k důležitým evropským 

muzejním stavbám konce 19. století.  

Výstavní budova muzea je cenná nejen jako skvostná archi-

tektonická památka, ale je poutavá i dějinami výstavních činností, 

které jsou nesmírně pestré. V průběhu existence muzea změnil 

Instalace vídeňského porcelánů, 1906
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