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Lydie Šloufová - Malba a tapisérie
V sobotu 9. dubna bude v Muzeu Jindřichohradecka slavnostně otevřena první vý-

stava letošní výstavní sezóny. Své olejomalby a tapisérie představí v kapli sv. Víta
plzeňská výtvarnice Lydie Šloufová, absolvenka Pedagogické fakulty v P lzni.

Výtvarné snažení Lydie Šlaufové (1952) se zaměřuje na malbu drobnějších akvare-
lů, kvaší a olejů, ke kresbě zaměřené na přípravu grafik a k textilní tvorbě v technikách
batiky, gobelínu a v poslední době převážně aradekoru. Už v samotné volbě spíše
komornějších formátů jejích prací se projevuje osobité směřování autorky k vyjádření

intimity vztahů k okolnímu světu, k přírodě i lidem.
Její způsob výtvarné prezentace oslovuje diváka
srozumitelným jazykem, který vybízí ke komunikaci.
V krásném prostoru kaple se výborně uplatní barevně
zajímavé olejomalby převážně s motivy architektury
- portály, střechy, schodiště viděné na nejrůznějších
místech Evropy. Textilie provedené moderní
technikou aradekoru jsou větších rozměrů a jejich
barevná střídmost a umírněnost tu odpovídá měkkosti
materiálu a potřebám tohoto zvláštního způsobu
zobrazení viděné skutečnosti.

Aradekory jsou netkané tapisérie, které vznikají
na speciálním stroji, zřejmě jediném svého druhu v dílně Milady Hynkové ve Kdyni,
kam několik českých výtvarníků jezdí vytvářet svá díla touto technikou. „Jedná se
vlastně o jakousi vzdušnou malbu z textilu, přesněji z vlněné hmoty“ , říká o své práci
autorka.

Pořadatelé výstavy věří, že v našem městě, které má tak bohatou textilní tradici,
bude tato zajímavá a ojedinělá výstava příznivě přijata. Pro veřejnost bude přístupna do
5. června 2005. Těšíme se na vaši návštěvu!

Hana Dobešová

Pozvánka do nové expozice

Na začátku letošní sezóny otevře Muzeum Jindřichohradecka novou expozici.
V roce 1999 byla v areálu bývalého minoritského kláštera rekonstruována špitální kaple
Nanebevzetí Panny Marie. Kaple vystavěná v letech 1761 až 1778 byla počátkem
19. století přizpůsobena velmi necitlivě pro hospodářské účely. Muzeum ji původně
opravilo se záměrem zřídit v ní víceúčelovou přednáškovou síň. Bezprostředně po

skončení oprav se však ukázalo, že akustické kvality kaple jsou pro podobné účely
naprosto nevyhovující. Muzeum tak nečekaně stálo před problémem jak využít jinak
umělecky a památkově kvalitní prostor, který s vynaložením nemalých finančních
prostředků opravilo. Při řešení tohoto problémů se přišlo na jiný problém - muzeum má
ve své sbírce několik velmi kvalitních sbírkových předmětů renezančního a barokního
sakrálního umění, které pro jejich značné rozměry nemohlo zatím nijak výstavně ani
expozičně využít. Vytvořením nové expozice renezančního a barokního sakrálního
umění vyřešilo elegantně oba problémy. Po zhruba jeden rok trvajících přípravných
pracech přikročilo muzeum na podzim roku 2004 k definitivní instalaci expozice.
S výsledkem práce pracovníků muzea se budou moci návštěvníci seznámit dne
5. května, kdy bude nová expozice pro veřejnost slavnostně otevřena. Na vzniku
expozice mají hlavní podíl historička umění mgr. Hana Dobešová a konzervátor
Luděk Fiala.

V expozici jsou vystaveny celkem tři rozměrné oltáře a epitáfia. Votivní tzv.
Pirchanský oltář pochází z Pirchanské kaple kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichově

Hradci. Označení této významné
renezanční památky z roku 1597
ukazuje na donátora, kterým byla
bohatá jindřichohradecká koželužská
rodina Pirchanů. Barokní oltář sv. Igná-
ce z Loyoly z r. 1625 pochází z kostela
sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci,
kam se dostal koncem 18. století
z kostela Maří Magdaleny v Jindřicho-
vě Hradci. Oltář zasvěcený zakladateli
jezuitského řádu nechal zřídit Vilém
Slavata na znamení díků za ochranu
města před morem. Rovněž z kostela
sv. Jana Křtitele pochází tzv. Thunk-
lovské epitáfium. Epitáfium je hod-

notnou renezanční památkou z r. 1579 a v kostele sv. Jana Křtitele bylo původně
umístěno v Mikulášské kapli. Výhledově bude expozice ještě doplněna barokním
oltářem sv. Anny z kostela sv. Jana Křtitele a rokokovým domácím oltářem jindřicho-
hradecké rodiny Třebíckých.

Expozice je doplněna několika menšími uměleckými artefakty. Jsou to především
plastiky - mimo jiné tři sochy sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti, dvě malé
plastiky andělů a dvě velké plastiky adorujících andělů. Expozici doplňuje rovněž jeden
kus barokní lavice z kostela sv. Jana Křtitele.

Určitou zajímavostí je, že mezi sochami sv. Jana Nepomuckého je i socha, která
podle pověsti připlavala do Jindřichova Hradec na začátku 18. století po rozvodněné
Nežárce. Socha poté stála v kapličce u mostu přes Nežárku pod jezuitským seminářem.

Všechny vystavené sbírkové předměty mají vysokou uměleckou a historickou cenu.
Expozice přitažlivým způsobem představuje bohatství, které se za více než 120 let
existence jindřichohradeckého muzea nashromáždilo v jeho sbírce.

Zvu tímto všechny zájemce o kulturní historii Jindřichova Hradce na vernisáž expo-
zice a doufám, že toto obohacení kulturní nabídky našeho muzea bude veřejností
příznivě přijato.

                                                                                                        PhDr. Jaroslav Pikal
                                                                                                         ředitel muzea



Výtvarní um ělci na Jindřichohradecku
Část patnáctá: Slovník výtvarných umělců Jindřichohradecka - R - S

RESCH František Antonín mladší, malíř, nar. 24. 5. 1748, zemřel 28. 6. 1829 v Jind-
řichově Hradci. Od něho v JH např. oltářní obraz v presbyt. proboštského kostela,
restauroval pět podobizen na radnici a další.
RESCH Jan, malíř, syn Michaela R. staršího, zemřel v J. Hradci 20. 1. 1751.
RESCH Martin, malíř, nar. 15. 10. 1712, zemřel 16. 2. 1772. Namaloval na zámku
Jemčina obrazy sv. Linharta a sv. Tekly.
RESCH (ROESCH) Michael starší, malíř fresek v J. Hradci v letech 1649 - 1701.
RESCH Michael Jan mladší, malíř, syn předešlého v J. Hradci v letech 1681 - 1751,
zvaný hradecký Apelles. Maloval oltářní obrazy v zámecké kapli, dva obrazy světců
v refektáři františk. kláštera, čtyři nové znaky na pilířích v Klášteříčku ad.
RESCH (REŠ) Karel, malíř v J. Hradci, poslední z rodiny, dolož. jeho žádost o přijetí
do špitálu v JH v r. 1859.
RYTÍŘ Václav, malíř a grafik, nar. 22. 12. 1889 v Praze, zemřel 29. 6. 1943 tamtéž.
Studoval u L. Vacátka a v Paříži u Karla B. Maliny. Několik delších pobytů v J. Hradci
v letech 1911 - 1917, z nichž vznikla řada obrazů a grafik. Lept Červená věž vydaná též
jako pohlednice.
SEE Jan, malíř, správce Černínského panství v Jindř. Hradci. Nar. 1799, zemřel 2. 8.
1775 v J. Hradci, studoval na vídeňské akademii. Maloval kostelní obrazy i krajiny,
kopíroval mnoho šlechtických podobizen.
Činný též jako restaurátor a učitel malby. Zanechal v J. Hradci více než 150 obrazů.
SCHAFFER Josef, stavitel, architekt v J. Hradci. Nar. 1752, zemřel 10. 7. 1838
v J. Hradci. Obnovil po požáru v r. 1801 zdejší proboštský kostel s věží, dokončil
stavbu radnice a obnovil  a stavěl po požáru městské domy. Z jeho staveb vynikají
zejména empirový dům na Balbínově náměstí a vila ve stejném slohu pro tiskaře
a nakladatele Landfrasse, jemuž založil též k vile přiléhající zahradu s antikizujícím
altánem a romantickými prvky.
SCHEFFEL Jan, malíř v J. Hradci v letech 1850 - 1870, v 50. letech 19. století
namaloval nově 13 zastavení křížové cesty u Jakuba dle obrazů , které krátce před tím
namaloval Jan Steinhauser  pro kostel proboštský.
SCHIRMER Oswald, malíř v J. Hradci ok. r. 1585. Maloval podobizny po 5 tolarech.
SCHOBER Ferdinand, malíř květin a karet okolo r. 1798.
SCHOBER (ŠOBR) Šimon, malíř karet v J. Hradci okolo r. 1765. Ve druhé pol. XVIII.
století byl J. Hradec proslulý skvělými malíři, kteří se podíleli na výrobě karet, nejvíce
z nich vynikl Šimon, na kterého si roku 1765 stěžoval pražský kartářský cech, že
zaplavil svými kartami celý venkov i vzdálená města. Do cechu pražských kartářů byl
přijat až v roce 1788.
SCHWAIGER Hanuš, malíř, nar. 28. 6. 1854 v J. Hradci, zemřel 17. 6. 1912 v Praze.
Syn obchodníka se železem, měl pokračovat v otcově dráze, ale nakonec vystudoval
AVU ve Vídni u prof. M. Trenkwalda. Kráčel vždy svou vlastní cestou, nedbaje směrů
a módních vln v umění. Roku 1899 byl jmenován profesorem na nově zřízenou techni-
ku v Brně, odkud přechází r. 1901 na akademii v Praze. Schwaiger sám považoval za
své nejdůležitější inspirační zdroje Jindřichův Hradec a Holandsko. Na důkaz toho
nakreslil na obálku Volných směrů věnovaných jemu hladomornu s červenou věží
a pod ní holandský větrný mlýn jako symbol dvou nevyčerpatelných pramenů své
tvorby.

Hana Dobešová

Z p r á v y :
Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci dubnu otevřeno denně (mimo pondělí) od

8. 30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena vždy o víken-
dech od 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen (skupi-
ny si mohou prohlídku předem objednat v pokladně muzea).

Knihovna Muzea Jindřichohradecka je pro veřejnost otevřena vždy v pondělí a ve
středu od 12.30 - 15.30 hodin (návštěvu je možné také předem telefonicky objednat
u PhDr. Štěpánky Běhalové, PhD.)

Nejrozsáhlejším darem do sbírek muzejní knihovny byl v roce 2004 soubor téměř
100 knih z původní knihovny současné 1. mateřské školy v J. Hradci. Jedná se
o nejstarší zařízení tohoto druhu v našem městě a jeho počátky sahají až k roku 1876.
K dalším významným akvizicím můžeme řadit například díla autorů spjatých s naším
regionem, např. vzpomínky E. Jarošové, rodačky z nedalekého Jarošova n. Než. nebo
soubor děl B. Šamánkové, rodačky z Lásenice u Stráže n. Než. Také odborná knihovna
v letošním roce získala nákupem řadu titulů. Do příruční knihovny v badatelně přibyla
nová desetidílná všeobecná encyklopedie nebo čtyřdílné Technické památky Čech,
Moravy a Slezska.

Na konci měsíce února vyšel v pořadí již 16. svazek Vlastivědného sborníku Da-
čicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradecký vlastivědný sborník).
Zájemci si ho mohou za 55 Kč zakoupit v pracovnách odborných pracovníků muzea
(Štítného ulice) nebo v pokladně muzea na Balbínově náměstí.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na výstavu „Malba a tapisérie Lydie
Šloufové“. Vernisáž, na které vystoupí dětský hudební soubor MYFUN, se koná
v sobotu 9. dubna od 15 hodin v kapli sv. Víta. Výstava potrvá do 5. června 2005.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce zve všechny své členy a zájemce na
přednášku Mgr. Pavla Matlase „Mravnostní delikvence 16. - 18. století a její
postih“ . Přednáška se koná tradičně druhé pondělí v měsíci tj. 11. dubna od 19 hodin
v konferenčním sále muzea.

K lub historie letectví J. Hradec a jindřichohradecké muzeum zvou všechny zájemce
na přednášku Plk. Zdeňka Jenyše nazvanou „Novodobí Ikarové aneb Jak jsem se
dostal k pánům od RAF“ . Během akce, která se koná v pátek 15. dubna 2005 od 18
hodin v konferenčním sále muzea, budou promítány fotografie čs. válečných letců.

Během dubna pokračuje archeolog Muzea Jindřichohradecka v terénním průzkumu
Podyjí v úseku Dačice - Písečné. Hlavním cílem tohoto vědecko - výzkumného úkolu je
nalézt předpokládané pravěké a slovanské lokality. Doposud zde bylo prokázáno
hradištní horizont z 11./12. století v oblasti Veselíčka a Janova.
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