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Tisková zpráva – výstava
Výstava „Nám narodil se…“
29. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Český Krumlov 20. 11. 2015
Od 29. 11. 2015 – 10. 1. 2016 bude probíhat ve výstavních prostorách chodby přízemí Regionálního muzea
v Českém Krumlově výstava „Nám narodil se…“, která je tematicky zaměřená na zobrazení motivu Narození
Krista v lidové výtvarné kultuře. Na výstavě budou prezentovány nejčastější způsoby ztvárnění tohoto velmi
oblíbeného tématu v tvorbě určené pro širokou veřejnost a lidové prostředí. Výstavu doprovodí adventní
výtvarná dílna „Modrotisková inspirace“, která v Regionálním muzeu proběhne druhou adventní neděli, dne 6.
12. 2015.
Tématu Vánoc bude v letošním roce věnována výstava „Nám narodil se…“. Jak název napovídá, bude
prezentováno hlavní téma Vánoc – Narození Krista. Výstava se zaměřuje, jednak na plošná zobrazení, mezi
kterými dominují pro českokrumlovský region typické podmalby na skle. Vedle nich výstava představí několik
maleb na plátně a drobné průmyslově vyráběné barevné tisky v podobě pohlednic a drobných obrázků. Další
skupinu tvoří betlémy, jako nejvýznamnější zástupci prostorového ztvárnění tématu, které si svou oblibu udrželo
až do dnešních dnů. Mezi nejzajímavější příklady se řadí betlémy ze dřeva, kombinované betlémy z více materiálů,
stabilní betlém z tlačeného papíru, skříňkový betlém, papírové tištěné betlémové archy, ale i samostatné
betlémové figurky. Autory jednotlivých exponátů jsou jak anonymní tak i konkrétní tvůrci od 19. století po
současnost. Výstavu doplňují informativní textový doprovod a popisky.
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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