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OBRAZY A KRESBY TINY BAUER-PEZELLEN

První výtvarnou výstavou v letošním roce se veřejnosti představí dílo Tiny Bauer-
Pezellen. Narodila se roku 1897 v Kotoru v Dalmácii jako jedna ze čtyř dcer důstojníka
c.a k. armády. Brzy poté se celá rodina přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde Tina
strávila celé dětství. Výtvarné vzdělání získala nejprve na vídeňské grafické škole. Pak
navštěvovala proslulou Kunstgewerbeschule ve Vídni (1921 - 1922), posléze Kunst-

gewerbeschule v Mnichově (1923 - 1924) a nakonec
i tamní Akademii (do r. 1930). Jejími profesory byli
například Riemerschmid či Doerner. Práce ze stu-
dentských let patří k těm nejlepším a nejvíce oce-
ňovaným. Zaměřovala se především na uhlovou
kresbu a malbu olejem na papíře. Její styl je velmi
blízký Egonu Schielemu, Oskaru Kokoschkovi, Emilu
Barlachovi či Käthe Kollwitz. Její rukopis se mimo
jiné přibližuje malířům z výtvarného hnutí Neue
Sachlichkeit. Hlavní roli v jejích dílech zaujímá
člověk. V kresbách se jedná především o velmi za-
jímavé portrétní studie kreslené s jistotou, zkratkou
a razancí. Její linie je jistá a výrazná. Co se týče
tematiky jejích olejů, většinou se jedná o zachycení

dětí v různých situacích, nebo vztahu matky s dítětem. Často se nezapře výrazný soci-
ální podtext, který souvisí se společenskou a hospodářskou krizí po první světové válce.
Již během studií Tina Pezellen působila v Mannheimu, Ústí nad Labem a Liberci jako
malířka reklamních cedulí. Roku 1937 se spolu se svým mužem Siegbertem Bauerem
přestěhovala do Weimaru, kde žila po celý zbytek svého života. Ve třicátých letech
bylo její dílo prohlášeno za „entartete Kunst“ , tedy nežádoucí umění. Během druhé
světové války se starala o své dvě děti a jedinou tematikou jejích obrazů se stal dětský
svět. V letech šedesátých a sedmdesátých se díky svému sociálnímu cítění stala malíř-
kou poplatnou socialistickému zřízení tehdejší NDR. V té době začíná tvořit také
krajiny či zátiší. Po smrti v roce 1979 upadla v zapomnění a až v posledních několika
málo letech ji objevuje několik německých antikvářů a galeristů. Její dílo je roztroušeno
v mnoha soukromých sbírkách. Jedinou ucelenější kolekci jejích děl tak vlastní Kunst-
sammlungen zu Weimar a Muzeum Jindřichohradecka.

Na výstavě, která je uspořádána ke 110. výročí narození Tiny Bauer-Pezellen budou
vystaveny obrazy a kresby převážně z dvacátých let, tedy z malířčina umělecky nejsil-
nějšího a nejvíce ceněného období. Prohlédnout si ji můžete do 22. července v kapli
sv. Víta na Balbínově náměstí.

Martin Van ěk

Výstava hraček v muzeu pokračuje
Tentokrát s motem „Jede, jede mašinka…“

Hlavní výstavní sezónu naplní v Muzeu Jindřichohradecka pokračování výstavy
hraček s názvem „Kdo si hraje nezlobí“ . Tato jedna z nejúspěšnějších loňských výstav
byla instalována ve výstavní síni „Ve Svatojánské“  v minoritském klášteře při kostele
sv. Jana Křtitela a představila velkou kolekci hraček, a to především z muzejních
sbírek. Na své si přišli nejenom obdivovatelé panenek, jejich oblečků a pokojíčků, ale
také autíček, letadel, vláčků, traktorů, stavebnic, různých typů her, loutek, zvířátek
a dalších hraček. Prezentovány byly především historické lidové hračky, ale také
produkce firmy JAS ze Stráže nad Nežárkou a současní tvůrci hraček z regionu jako
například Luděk Fiala a Jiří Drhovský. Část vystavené kolekce pochází z daru I. ma-
teřské školy v Růžové ulici, díky němuž byly představeny hry a hračky dětí především
z přelomu 19. a 20. století. Doplňkem výstavy jsou také hračky z jindřichohradeckých
domácností, které byly na výstavu zapůjčeny příznivci Muzea Jindřichohradecka.

Letošní výstava zachová částečně svoji podobu i vystavené exponáty, ale její vybra-
né kousky budou doplněny novou kolekcí hraček, jejichž hlavním tématem jsou do-
pravní prostředky. Představeny budou především různé typy vláčků a mašinek, autíčka,
letadla a další spíše „klučičí“  hračky. Součástí bude také vlakové kolejiště s vláčky
a autodráha. Na zápůjčkách exponátů se budou podílet především sběratelé a modeláři
z Jindřichova Hradce a blízkého okolí. Potěšeni budou nejenom malí „páni“ , ale i ti
větší a určitě také malé slečny a jejich maminky a babičky.
Na výstavě tak bude možné nejenom získat povědomí o historii a současnosti hraček,
ale také se pobavit  a pohrát si. Důležitou součástí výstavy je totiž herna, která poskytne
možnost zábavy. Děti si zde mohou spolu s rodiči malovat, jezdit na pohyblivých
hračkách, skládat stavebnicové systémy, hrát na pískovišti, jezdit na autodráze a pro-
cházet bludištěm.

Alexandra Zvonařová

Epitafy Emy Destinnové
Název nové výstavky napovídá, že tentokrát jsou v Síni Emy Destinnové vystaveny verše

z pera slavné pěvkyně. Její rukopisná sbírka, kterou napsala ve Stráži nad Nežárkou, je tvořena
básněmi - epitafy, jejichž tituly tvoří jména, s nimiž se setkávala na náhrobcích na strážském
hřbitově. Od místních obyvatel i od místního kronikáře si pak nechávala vyprávět o životních
osudech  zemřelých a příběhy, které ji zaujaly, ztvárnila do podoby epitafů. Podobně
ostatně vznikl i její čtyřsvazkový román „Ve stínu modré růže“ , v němž - stejně jako ve
sbírce epitafů - Destinnová nazývá Stráž nad Nežárkou „Rábskem“ .

Rukopis sbírky „Rábští mrtví a jejich epitafy“ , datovaný „1924“ , obsahuje padesát
devět epitafů a je uložen v divadelním oddělení Národního muzea v Praze. Strojopisný
opis, datovaný „1924 - 1929“ , obsahuje padesát jeden epitaf a uchovává jej ve svých
sbírkách Muzeum Jindřichohradecka. Na výstavce je návštěvníkům představena část
této sbírky, včetně vlastního epitafu Emy Destinnové, jehož poslední čtyřverší je
součástí památníku pěvkyně na břehu Nové řeky, největší pozornost je věnována
osudům posledních šlechtických majitelů strážského panství a zámku, rodině Leonhar-
diů, které ovšem autorka ve své tvorbě překřtila na „Lombardi“ . Verše Emy Destinnové
doprovodil poetickými fotografiemi jubilující strážský fotograf Boris Procházka.

František Fürbach



Novinky v muzejních sbírkách
Díl V. Nové obrazy ve sbírce

Bedřich Budil spolu s Antonínem Málkem a Robertem Piesenem patří k nejvý-
znamnějším umělcům 2. poloviny 20. století, kteří mají zároveň silný vztah k Jindři-
chovu Hradci. Proto je pro Muzeum Jindřichohradecka jasnou prioritou vlastnit jejich
díla ve své sbírce.

Na začátku letošního roku se podařilo získat nákupem velmi významný obraz
Bedřicha Budila s názvem „Diogenes na tržišti hledající člověka při světle lucerny“
z roku 1984. Jedná se o olejovou malbu na plátně s rozměry 116 x 140 cm. Představuje
jednu z nejtypičtějších poloh umělcovy tvor-
by. Rukopis tohoto díla se pohybuje mezi
expresivitou malby i námětu a jemným
humorem, ironií až sebeparodií (tu před-
stavuje skřítek jedoucí na blíže neurčeném
zvířeti, který má malířovu podobu). Filo-
zofický podtext díla je při přečtení názvu
ihned zřetelný. Skřítek - alter ego malíře - se
snaží s lucernou nalézt spřízněnou duši,
rozumného člověka. Místo toho nalézá jen
samé hororové bytosti - degenerující zvířata
plná zlosti. Prostor tržiště jasně odkazuje na
Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Malíř je zde v pozici Všezvěda Všudybuda,
který divákovi odebírá brýle mámení a ten pozoruje věci takové jaké skutečně jsou.
Obraz našel ihned po zakoupení důstojné místo ve stálé expozici výtvarného umění
v jezuitském semináři.

Další významnou novou akvizicí je uhlová kresba Roberta Piesena z roku 1951
s názvem Krajina. Jedná se o dílo z malířova raného období, kdy právě téma krajiny
zaujímalo v jeho díle důležité místo. Šlo buď o krajiny smyšlené - biblické, nebo
konkrétní - Jeseníky. Odtud pochází i zmíněná kresba. Jeho krajiny se postupně stále
více geometrizovaly a abstrahovaly. I na této rané práci lze vysledovat tendenci
k abstrakci a stylizaci. Krajina je zahalena v temnotě, avšak není úplně nezřetelná.
Práce z konce padesátých let už pak jsou pro Piesena nejtypičtější. Z těchto let Muzeum
Jindřichohradecka vlastní čtyři kresebné studie, které získalo v letech 1997 a 1998.

Jedná se o práce již plně abstraktní, ve kterých Piesen
hledá správnou kompozici linií, křivek a ploch. Tyto
studie pak využíval při práci na výsledných olejových
a emailových obrazech, které tvořil trpělivým nanášením
barevných vrstev a jejich následným proškrabáváním.
Vznikaly tak reliéfní geometrické struktury, v jejichž
spodní vrstvě pronikala světlejší a výraznější barva, čímž
bylo dosaženo velkého napětí plochy obrazu. Piesenovy
práce vyzařují svým klidem a harmonií, jsou prostorem
kontemplace. Bedřichu Budilovi Muzeum Jindřicho-
hradecka uspořádalo soubornou výstavu v minulém roce.

Dílo Roberta Piesena se uměnímilovným divákům představí na začátku srpna tohoto
roku ve výstavní síni „13“  na Balbínově náměstí.

                                                                                                               Martin Van ěk

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci květnu otevřeno denně mimo pondělí
v 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena pouze o ví-
kendech 10.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele s přilehlým
minoritským klášterem je uzavřen. Ve dnech 1. a 8. května jsou muzeum i věž pro
veřejnost otevřeny.

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.).

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na vernisáž výstavy pořádané ke 110. výročí
narození malířky, nazvané „Tina Bauer-Pezellen obrazy kresby“, která se koná ve
čtvrtek 3. května od 16 hodin. Výstava v kapli sv. Víta potrvá do 22. července.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum Vás zvou
na přednášku PhDr. Františka Fürbacha nazvanou „Jind řichův Hradec před 100
lety - 1907“, která se koná v pondělí  14. května od 19 hodin v konferenčním sále
ve Štítného ulici.

Muzeum pořádá v pátek 18. května 2007 v rámci Mezinárodního dne muzeí Den
otevřených dveří. Všechny expozice  muzea jsou přístupny ZDARMA.

Aeroklub Čech a Moravy, letiště J. Hradec a muzeum Vás zvou na výstavu „70. let
létání na Jindřichohradecku“ . Vernisáž se koná v pátek 18. května v 17 hodin.
Výstava je přístupna do 3. června v konferenčním sále ve Štítného ulici.

Muzeum Jindřichohradecka pořádá jubilejní X. ročník tradiční sportovně-zábavné
soutěže „B ěž na věž“ , která se koná v sobotu 19. května od 9 hodin (prezentace
závodníků je    od 8.30 hodin). Absolutní vítěz si odnese putovní pohár ředitele muzea.

Humanistické centrum Narovinu a muzeum připravily v křížové chodbě minoritské-
ho kláštera výstavu fotografií dětí z Keni nazvané „Af rika - země mnoha tváří“ .
Vernisáž se koná v pondělí 21. května od 17 hodin. Výstava potrvá do 3. června.

Muzeum Jindřichohradecka pro velký zájem veřejnosti znovu otevírá výstavu hra-
ček „Kdo si hraje, nezlobí“ , která bude obohacena o kolejiště s mechanickými vláčky.
Výstava je přístupna od čtvrtka 24. května 2007 a potrvá do 30. prosince 2007.

V květnu dále pokračuje v muzeu výstava fotografií Borise Procházky nazvaná
„Rozumem i citem“  a v konferenčním sále ve Štítného ulici výstava „Stíhači ohni-
vých nocí aneb čs. váleční letci v řadách 68. stíhací perutě“ .
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