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Tisková zpráva – výstava
„Světci adventního období na podmalbách na skle“
30. 11. 2014 – 6. 1. 2015
Český Krumlov 19. 11. 2014
30. 11. 2014 – 6. 1. 2015 bude ve výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově probíhat
vánoční výstava s názvem „Světci adventního období na podmalbách na skle“, která je věnována obrázkům
světců malovaných na skle. Vystaveny budou tradiční podmalby převážně z 19. století, které se objevovaly
v lidových interiérech našeho regionu. Návštěvníci se mohou těšit nejen na originální výrobky z Pohoří
na Šumavě, rakouského města Sandl a šumavské Kvildy, ale také na díla současných tvůrců. Výstavu doprovodí
vánoční dílna „Základy techniky podmalby na skle“, která v Regionálním muzeu proběhne na druhou adventní
neděli, dne 7. 12. 2014 od 13. do 17. hodin.
Tématu Vánoc bude v letošním roce věnována výstava „Světci adventního období na podmalbách
na skle“. Jak název napovídá, budou prezentovány obrázky malované na skleněných deskách s tématy světců,
kteří byli uctíváni v lidovém prostředí. Chronologicky, na základě církevního kalendáře, budou připomenuti
patroni konce podzimu, adventu až do svátku Tří králů. Objeví se i hlavní téma Vánoc - Narození Krista.
Návštěvníci budou mít příležitost vidět reprezentativní soubor tradičních podmaleb převážně z 19. století, které se
objevovaly v lidových interiérech našeho regionu. Kolekce bude zahrnovat výrobky z Pohoří na Šumavě,
rakouského Sandlu a šumavské Kvildy. Vedle původních obrázků bude kalendárium doplněno o podmalby
současných tvůrců. Výstava bude připomínat také život během zimních měsíců na vesnici. Návštěvník si bude moci
prohlédnout lidové oděvy, některé předměty denní potřeby, nástroje a vybavení lidové domácnosti z 19. a
počátku 20. století. V doprovodných textech budou popsány zvyky a lidové obyčeje vážící se k jednotlivým
svátkům předvánočního času. Atmosféru samotných Vánoc umocní vyřezávané betlémy a vánoční stromek
s tradičními ozdobami. V rámci výstavy bude instalován „Svatý kout“ - část světnice se stolem, židlemi a dalším
inventářem. Obsah výstavy budou kromě předmětů ze sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově tvořit
zápůjčky od jiných institucí a soukromých sběratelů.
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia.
Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších
měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov
jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna
seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie,
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého
druhu na světě.
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