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The Museum of the Bohemian Paradise
The Museum of the Bohemian Paradise belongs to the oldest museums of the regional type in the Czech Republic. At the
beginning, the collecting activities focused on archaeology, history and ethnography. These collections formed the basis of the
regional national history and geography centre. The current specialization of the Turnov Museum in the documentation and
presentation of the precious stones deposits and the history of stone cutting and jewellery making stemmed from the collections of
geology, mineralogy, precious stones working and jewellery making that date back to the 30s of the last century. In these areas,
the Museum currently owns a collection of European dimensions and corresponding exhibits. The expansion of the specialised
collecting areas is supported by the present activities of the Museum, such as the cooperation with art schools, organization of
international jewellery making symposia oriented at the development of relations with the contemporary world works,
international scientific conferences, foreign expeditions, exhibitions both in the Czech Republic and abroad and precious stones
trade days. Through this programme, the Museum of the Bohemian Paradise reaches not only beyond the regional boundaries but
also beyond the borders of the Czech Republic. Ensuring the archaeological conservation care in the region is of the same
importance. In the recent years, the Museum has been one of the main organizers of cultural activities and feasts in the region.
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The Museum was founded in 1886. Historical exhibits, monuments of arts and guilds, archaeological findings and the municipal
archives materials formed the base of the collections. Permanent exhibitions of mineralogy, history, living nature, Turnov stone
working and ethnography were made accessible to the visitors in the year 1963. This increased significantly the interest in the
Museum and resulted in the growth in the number of visitors too. In 1966 the Museum acquired the status of a District Museum. In
the same year it also took over the administration of the Dlask Farm in Dolánky. After completing the necessary repairs, an
exhibition was open on the ground floor of the residential building. The exhibitions were considerably enriched by the
construction of a gallery in 1974 and by installing the painting by Mikoláš Aleš, called The Defeat of the Saxons at Hrubá Skála.
The gallery functions not only as an exhibition hall but also as a lecturing and cultural hall. In the 80s and 90s of the last century
it was significantly expanded and the permanent exhibitions in the Museum and on the Dlask Farm in Dolánky were given a new
concept. The Museum increased the number of specialized employees, which meant a notable shift in the work with the
collections and in their presentation. In the year 1992 a large reconstruction of the former prison building was completed, which
enabled the proper deposit of approximately 130 thousand collection items. Besides the permanent care for collections,
registration, expert assessing and preserving the collections, the Museum organizes approximately 30 exhibitions a year, develops
its own scientific, research and publishing activity, organizes specialized conferences and seminars, international symposia of
jewellers and cutters, provides extensive research services for the general public and organizes the rich cultural activity of the
region. The Museum focuses on the cooperation with specialized institutions both at home and abroad. The prerequisites for
cooperation are in particular the specialized areas and collection of precious stones from the world and Czech deposits, collections
of historical garnet jewels and collections of the contemporary designer’s jewels. These collections enable the cooperation with a
whole range of foreign institutions and with individuals too. They resulted in the expositions of jewels from the symposia in the
Netherlands and the United States of America or in the exhibition In the Glow of the Bohemian Garnet during the Europalia 1998
festival in Brussels. In the year 2001 the Museum of the Bohemian Paradise Turnov was awarded the Annual Award of the
Turnov town culture and was nominated to the international award in the EMYA competition – European Museum Forum in Pisa,
Italy.

Starting with January 1, 2003, the administrator of the Museum of the Bohemian Paradise in Turnov is the Liberec Region.
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Vítejte na webu Muzea Českého ráje v Turnově
Od roku 1886 shromažďuje Muzeum Českého ráje v Turnově doklady o kulturním a dějinném vývoji
regionu i města. Bohaté sbírky tvoří fondy archeologie, etnologie, mineralogie, historie, umění, knih i
archiválií. To, čím se turnovské muzeum vymyká z řady regionálních vlastivědných muzeí, je jeho
specializace na historii i současnost kamenářství, zlatnictví, šperkařství a dokumentaci drahých kamenů.
Drahé kameny (polodrahokamy), české granáty a šperky z nich jsou velkým lákadlem návštěvníků z
domova i zahraničí.

Aktuální výstavy a expozice
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Kopie korunovačních klenotů

Unikátní výstava kopií českých korunovačních klenotů v muzeu probíhá v galerii muzea od úterý 26.
května do čtvrteka... více

TURNOVSKÉ STŘÍBRO

Ke 125. výročí založení šperkařské školy v Turnově uspořádá naše muzeum od 14.5. do 25.10. výstavu,
která... více

Výstava tří výtvarníků

14. 5. – 28. 6. 2009 Výstavní sál muzea Výstava tří výtvarníků – Ilja Bílek, Jan Surýnek, Marie Krausová

Jiří Korec – Medaile a Plakety

Výstavní kabinet 19. 2. 2009 – 19. 2. 2010 Výstava věnovaná dílu známého medailéra, k jeho nedožitým
85. narozeninám.... více
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Staročeské řemeslnické trhy

15. ročník Staročeských řemeslnických trhů, sobota 30. května a neděle 31. května 2009.
 www.starocesketrhy.cz SOBOTA... více

Aktualita

BESEDA O KORUNOVAČNÍCH KLENOTECH S ANDREJEM ŠUMBEROU

ve čtvrtek 11. června 2009 od 17.00 hodin proběhne v galerii muzea přednáška a zároveň beseda s
akademickým sochařem, restaurátorem a fotografem Andrejem Šumberou, odborníkem v expertní
a posudkové činnosti v oboru restaurování, konzervace, instalace či archivního uložení památek.
Na univerzitách a institucích doma i zahraničí pořádá přednášky o umělecko-řemeslných
technologiích v oboru kov-šperk a o problematice restaurování kovů.

 

Vyšlo nové číslo Muzejního čtvrtletníku II/2009.

Ke stažení v PDF. zde (1,45 MB)

Staročeské řemeslnické trhy mají nové vlastní webové stránky:

www.starocesketrhy.cz 

 

Obrázky:
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Aktuality

27/04/09 -  TURNOVSKÉ STŘÍBRO
Ke 125. výročí založení šperkařské školy v Turnově uspořádá naše muzeum od 14.5. do 25.10. výstavu,
která představí dosud málo známou část jedinečné školní sbírky, a sice tepané stříbro. Broušené solitéry a
zlatý šperk s drahokamy z první poloviny 20. století jsou evropským unikátem a mnohokrát už byly ve
světě i u nás obdivovány. Jen výjimečně je doprovázely tepané poháry nebo dózičky. České stříbro,
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zvláště stolní, hraje v našem uměleckém řemesle jen podružnou roli, pro zákazníky se dováželo hlavně
z Německa a Vídně. Kolekce školních prací z období 1900 – 1974 jsou proto pozoruhodným příspěvkem
ke skromným dějinám novodobého českého stříbrnictví

 Kovotepectví hrálo v turnovské šperkařské škole od počátku především roli doplňkové techniky, kterou
se učili zlatníci, aby zvládli výrobu tvarově složitějších, zvláště secesních šperků. Další uplatnění
nacházel tepaný kov, zejména stříbro, v montážích spojujících části broušených objektů – nádobek, nožů
na dopisy, rukojetí k holím. Ty jsou řemeslně i výtvarně na velmi vysoké úrovni, však také profesoři
František Kulhánek i Antonín Karč absolvovali uměleckoprůmyslovou školu s titulem akademický
cizelér. Přesto se Kulhánek otevření samostatného kovotepeckého, přesněji stříbrnického oddělení dočkal
až s příchodem ředitele Zdeňka Juny po více než třicetiletém působení ve škole v roce 1937. Během
třicátých a ve čtyřicátých letech pak vznikla – často ve spolupráci s brusiči nebo rytci drahokamů – pod
výtvarným vedením Kulhánka, Juny a mladých učitelů Josefa Durycha neboVladimíra Linky řada
jedinečných prací. I po jeho splynutí se zlatnickým oddělením na začátku 60. let vznikaly ještě v dílně
vedené J. Jamborem nebo J. Chvalem ojedinělé tepané výrobky. Výstava tak ukáže vývoj stříbrnického
řemesla v turnovské škole od ojedinělých secesních a art-decových solitérů po design užitkových
předmětů na začátku 60. let. Mimo jiné tu bude i dózička s figurálními rytinami v černém mramoru,
kterou v roce 1942 vytvořil tehdejší student Sergej Solovjev a je velmi pravděpodobné, že i mezi
absolventy, kteří výstavu Turnovské stříbro během jubilejního srazu navštíví, se někteří přihlásí ke svým
dávným dílům. Návštěvník by se proto neměl soustředit na očekávanou zápůjčku kopií korunovačních
klenotů. Ty sice dokládají technologické vědomosti a řemeslnou virtuozitu odborných učitelů, avšak
nikoliv to čím škola zujímala na světových výstavách, a sice organickým propojením špičkového řemesla
s osobitým výtvarným myšlením učitelů i žáků. Desítky zrealizovaných prací navíc doplní originály
kresebných návrhů, takže výstava bude nejen přehlídkou krásných předmětů, ale i plnou a hodnotnou
informací o jedné kapitole českého stříbrnictví.

Obrázky:
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16/05/09 -  Kopie korunova ních klenot

Unikátní v stava kopií esk ch korunova ních klenot  v muzeu probíhá v galerii muzea od úter  26.
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kv tna do tvrteka 18. ervna 2009.

Otevírací doba:

úter  - pátek 9.00 - 17.00

sobota a ned le 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

vstupné:

dosp lí 50,- K

d ti, studenti 20,- K

d chodci 30,- K

BESEDA O KORUNOVA NÍCH KLENOTECH S ANDREJEM UMBEROU

ve tvrtek 11. ervna 2009 od 17.00 hodin prob hne v galerii muzea p edná ka a zárove  beseda s
akademick m socha em, restaurátorem a fotografem Andrejem umberou, odborníkem v expertní a
posudkové innosti v oboru restaurování, konzervace, instalace i archivního ulo ení památek. Na
univerzitách a institucích doma i zahrani í po ádá p edná ky o um lecko- emesln ch technologiích v
oboru kov- perk a o problematice restaurování kov .

Obrázky:
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