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Není tomu zase tak dávno, kdy proběhla v Muzeu Jindřichohradecka výstava
nazvaná Mladí jihočeští výtvarníci po 25 letech. Sešlo se na ní několik dnes již
padesátníků. Název mě pobavil, ale po několika dnech jsem se začal  podobnou
myšlenkou sám zabývat. I v mém okolí se pohybuje dost zajímavých osob, které
tvoří, pracují na různých projektech, studují výtvarné školy a snaží se předkládat
veřejnosti svůj um a názor . Svý m zaměřením obsáhli malbu a grafiku, konceptuální
tendence i video a multimédia. Rozsahem pokrývají celou škálu výtvarných
technik a přitom je nevědomky spojuje jedna věc a tou je Jindřichův Hradec. Máme
zde rodáky umělce  a výtvarníky typu Roberta Piesena, Hanuše Schwaigera,
Františka Prchlíka, Vladimíra Krninského nebo osobnosti Hradcem  „poznamena-
né“ , kterými byl např. Vlastislav Hofman nebo stále je třeba Antonín Málek. To ale
mluvíme o dnes již ošlehaných a zkušených umělcích. I  dnes zde žijí mladí lidé,
kteří mají k u mění blízko a snaží se ho prezentovat. Kupodivu jsou jich skoro dvě
desítky - pro tuto výstavu se počet ustálil na čísle 17. Jedná se o autodidakty,
solitéry nebo i pokračovatele rodinné tradice.

Těžištěm výstavy je možnost porovnání nejen technik, ale hlavně variant
přístupu k tématu a zaměření děl.  Volba podoby výtvarného díla je čistě na
samotném autorovi, to on k němu přistupuje ze svého úhlu pohledu a divákovi
předkládá pouze svůj názor přetavený do vizuální podoby díla. Úkolem kurátora
výstavy je předložit celek i v této rozmanitosti.  Tématicky se výstava nesjednotí,
autoři se ani vzájemně  neznají, žijí a studují rozmístěni po celé republice. Každý
z nich má jiný styl projevu, bude tedy zajímavé, zda-li je st melí výstavní prostor,
kterým je starobylý minoritský klášter ve Štítného ulici.

Sílu výstavy musíme hledat v samotných pracích a stylu jejich vystavení, který
podporuje a zároveň uznává staré gotické členění křížové chodby a kaplí. Práce
budou nenásilně včleněny do architektonických prvků prostor, kterým při řadí
novou funkci. Nebudou to již jen sloupy, konzoly, výklenky, ale plnohodnotné
součásti výtvarného díla, vzájemně  propojené a vzájemně se uznávající.

Jména vystavovaných autorů budou malým překvapením, které nás všechny
upozorní, kolik takto tvořících lidí se pohybuje v našem okolí. Uspořádáním
výstavy volně navazujeme na Mladé jihočeské výtvarníky, ale zúžili jsme zorný
úhel pohledu a zaměřili se na město, ve kterém žijeme. Na Mladé jindři-
chohradecké umělce , na JHA roku 2009.

Jakub Valášek

Fragmenty noci Vladimíra Noska

Vladimír Nosek (nar. 1959) žije a pracuje v Jindřichově Hradci. Výtvarnému
umění se věnuje od počátku 80. let minulého století. Je autodidakt s mnoha
zkušenostmi z různých výtvarných spolků a sdružení. V minulosti se věnoval
především návrhům a tvorbě loutek marionet, v posledním desetiletí pak olejomalbě,
kolážím, plakátům a drobným kresbám. Významným prvkem většiny olejomaleb je
prolínání světla a stínů, barevná střídmost a místy až fotografická přesnost detailů
i celků. Námětově i způsobem zpracování částečně vychází z tvorby některých
fotografů v čele s Josefem Sudkem, Jaroslavem Trnovským a dalšími. U některých
prací se objevují různé abstraktní motivy často stvořené z fantazijního splynutí barev

a tvarů, nebo prvky surrealizmu v zobrazení převážně
ženských těl a ve snových vidinách. Šíři jeho umělec-
kého rozsahu pak dokreslují portréty.

Významnou součástí umělecké tvorby Vladimíra
Noska jsou koláže. Jejich technika místy prozrazuje
inspiraci avantgardním uměním první poloviny 20. sto-
letí, zejména pracemi Jindřicha Štyrského a Karla
Teigeho. Umožňuje dát do souvislostí mnohé zdánlivě
spolu nesouvisející výjevy a darovat jim nový společný,
nadřazený význam. U novějších koláží je však již patrný
autorův vlastní rukopis, charakteristický hledáním
ideálních tvarů, prolínáním materiálů, využíváním
frag mentů ženského těla, jejich opakováním a skládá-
ním do nových celků vyjadřujících často lidské
vlastnosti, bolesti či utrpení.

Vladimír Nosek je členem výtvarného sdružení umělců jižních Čech. Má za sebou
několik desítek výstav (samostatných i kolektivních) doma i v zahraničí.V roce 2008
získal jednu z hlavních cen na mezinárodním festivalu Czech art festival v Českých
Budějovicích. Jeho výstava v muzeu potrvá do 26. července 2009.

red.

Staré tisky v rukou restaurátorů

je název výstavky nově restaurovaných tisků ze sbírek muzea, která bude zahájena
stejnojmennou přednáškou restaurátorky a pedagožky z Vyšší odborné školy grafické
a střední průmyslové školy grafické v Praze paní Milany Vanišové. Přednáška se
uskuteční ve čtvrtek 11. června 2009 od 16.00 hodin v konferenčním sále v budově
bývalého kláštera minoritů u kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici a srdečně na ni
zveme jindřichohradeckou veřejnost. Na pátek 12. června je připraven cyklus přednášek
pro školy s názvem Vývoj tištěné knihy a péče o staré tisky. Přednáška je určena pro
žáky 2. stupňů základní škol a studenty středních škol a bude doplněna o prohlídku již
zmíněné výstavky. Uskuteční se v 8.00, 9.30 a 11.00 hodin. Účast jednotlivých tříd je
nutné předem objednat u P. Míchalové (tel. číslo: 384363661, e-mail: michalo-
va@mjh.cz). Výstavka nově restaurovaných tisků bude přístupna do 2. srpna 2009
denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin..

Štěpánka Běhalová



Novinky v muzejních sbírkách
Díl XXIX. Fond starých tisků

V po měrně rozsáhlém sbírkovém knižním fondu starých tisků je v současné době
uloženo 2.998 tisků z let 1489 – 1860. Základy této sbírky byly položeny již v samých
počátcích vzniku  a fungování muzea, kdy přicházely na základě výzvy první dary do
sbírek. Nejstarší kniha, která se v muzeu dochovala, je součástí právě popisovaného
fondu a byla tištěna v roce 1489. Jedná se o prvotisk Bible Kutnohorské s dřevorytovou
výzdobou doplněnou ručně malovanými iniciálami. Exemplář daroval muzeu 10. srpna
1888 soukromník F. J. Kopid-
lanský. Fond starých tisků ob-
sahuje široké spektrum titulů.
Zajímavé a cenné svazky po-
cházejí například z knihovny
jindřichohradeckého probošta
Vojtěcha Benedikta Juhna
nebo prvního historika našeho
města Josefa Štěpána Claudia.

Naším současným cílem je
získávat pro tuto sbírku staré
tisky, které mají vztah k na-
šemu regionu. Mezi priority
patří doplnit kolekci tisků děl
Bohuslava Balbína, Jana Klek-
lara, Tomáše Rešla, Tomáše Pešiny z Čechorodu, Šimona Lomnického z Budče, Matěje
Václava Štajera a dalších významných autorů spojených s městem a nadále doplňovat
tisky související obsahově, dedikačně, provenienčně či jinak s Jindřichovým Hradcem
a okolím, místní šlechtou a měšťany a dalšími významnými osobnostmi i institucemi,
jako bylo například jezuitské gymnázium a františkánský klášter. Z nejnovějších
akvizic jmenujme například dvoudílnou německou příručku pro pomocnice u porodu
tištěnou v roce 1811-1812 v  Praze z pozůstalosti po jindřichohradecké porodní
asistentce Antonii Kadenské.

Za novinky tohoto fondu lze považovat také některé nově restaurované původní
exempláře sbírky. Právě v letošním a loňském roce se podařilo restaurovat několik
nejpoškozenějších titulů z fondu starých tisků, a to za přispění studentů Vyšší odborné
školy grafické a střední průmyslové školy grafické v Praze pod vedením zkušené
restaurátorky a pedagožky Milany Vanišové. Po třech rozměrnějších starých tiscích
(Melantrichova bible, Missale Romanum, Biblia Sacra) byly v letošním roce
restaurovány kromě třech jindřichohradeckých tisků z počátku 19. století (lidová
modlitební literatura  - Poloviční nebeklíč, Zlatý nebeský klíč, Pět červených korálů)
dva velmi zajímavé staré tisky – konvolut s rytinami zvířat a konvolut s 31 přívazky
původních patentů Marie Terezie a Josefa II. Nově restaurované tisky budou vystaveny
od 11. června do 2. srpna 2009 v konferenčním sále v budově bývalého kláštera
minoritů u kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. Dokumentace předchozího stavu,
který neumožňoval ani obracet jednotlivé listy tisků a jejich současná podoba jistě
každého překvapí a přesvědčí, že je v určitém smyslu lze za novinky fondu považovat.

Štěpánka Běhalová

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci červnu otevřeno denně od 8.30 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin.

Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00 hodin.
Výstavní prostory Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici  jsou otevřeny

denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel sv. Jana
Křtitele je pro veřejnost uzavřen.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje
služby pro veřejnost v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na vernisáž výstavy jindřichohradec-
kého výtvarníka Vladimíra Noska FRAGMENTY NOCI, která se koná  ve čtvrtek
4. června od 16 hodin v kapli sv. Víta. Výstava potrvá do 26. července 2009.

Spolek Přátelé starého J. Hradce a muzeum Vás zvou na přednášku Mgr. Libora
Svobody, PhD. nazvanou AKCE K (LIKVIDACE VESNICKÝCH BOHÁ ČŮ
V 50. LETECH)  v pondělí 8. června 2009 od 19.00 hodin v konferenčním sále.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na přednášku Milany Vanišové STARÉ
TISKY V RUKOU RESTAURÁTOR Ů, při které bude otevřena výstavka nově
zrestaurovaných tisků ze sbírek muzea, která se koná ve čtvrtek 11. června 2009 od 16 ho-
din v konferenčním sále muzea.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na vernisáž výstavy JHA 20-09 (mladí
jind řichohradečtí výtvarníci) , která se koná v sobotu 13. června 2009 od 15 hodin
v kapli sv. Víta. Výstava potrvá do 2. srpna 2009.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na koncert dětských pěveckých sborů
CHVÁLA ZP ĚVU, který se koná ve čtvrtek 18. června 2009 od 17 hodin v kostele
sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné.

Ve středu 24. června 2009 bude v kostele sv. Jana Křtitele pořádána ŘÍMSKO-
KATOLICKÁ MŠE  u příležitosti  svátku Narození sv. Jana Křtitele. Začátek od 18 hodin.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na výstavu obrazů nazvanou
PORTRÉTISTA, KRAJINÁ Ř A „NOVODOMENSISTA“ FRANTIŠEK PRCHLÍK,
jež je veřejnosti přístupná ve výstavní síni „13“  na Balbínově náměstí, a která potrvá
do 30. srpna 2009.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na výstavy v prostorách minoritského
kláštera ve Štítného ulici SVĚT PANENEK (panenky z dílny Anny Šlesingerové
a EDUARD LEDERER A JINDŘICHŮV HRADEC , které potrvají do 30. prosince 2009.
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