
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA            červenec 2008

Jaroslav Havlík
FOTOGRAFIE Z CEST PO JIHOVÝCHODNÍ AS II

Jaroslav Havlík se narodil v roce 1952 v Praze na Vinohradech, skoro dvacet let žil
v Bavorsku. Vyučil se mechanikem, vystudoval strojní průmyslovku, kde ho přes
všechny možné stroje zaujaly fotoaparáty. První
fotografické pokusy proběhly v šedesátých letech
s kamerou Baby Box, poté přešel přes řadu jiných až
k východoněmecké Praktice. V dnešní době fotí převážně
na Asahi Pentax, panoramatický Hasselblad X Pan
a kinofilmový NIKON. Fotí klasicky na černobílý materiál
značky ILFORD. Negativy si svépomocí vyvolává, zvětšuje
a fotografie paspartuje a rámuje.

Při své první cestě do Nepálu se nechal okouzlit
majestátností Himaláje, později svůj zájem rozšířil
o jihovýchodní Asii. Je fotografem vzdálených krajin,
Tibet nevyjímaje. Z jeho fotek vyzařuje souznění
s nekonečným prostorem Tibetské náhorní plošiny
i s pohnutým osudem jejího národa. Zdálo by se, že
fotograf v exotických krajinách bude „sekat“  jeden snímek za druhým, ale opak je

pravdou. Fotce se musí něco obětovat, musí tahat těžkou
fotografickou výbavu po horách bez cest, v mrazech
někdy až dvacetistupňových sundat rukavice a vyměnit
film. Musí hledat místo odkud bude nejlepší výhled na
právě probouzející se tábor. Tato obětavost nám ukazuje
Jaroslava Havlíka v poloze fotografa, který se své zálibě
upsal do konce života.

Vystavenými fotografiemi manifestuje svůj obdiv
k mystické a úchvatné krajině Tibetu, obehnané pásmy
vrcholů tyčícími se až do nebes; krajině osídlené lidmi,
jejichž osud a úděl ho dodnes nenechává v klidu. Nedávné
nepokoje v Tibetu se fotografa dotkly osobně, díky nim
nemohl podniknout další cestu do této krajiny. Vnímá
křivdy dějící se v zemi, do které čínská přítomnost vnesla
násilí. Doufejme, že se autorova plánovaná podzimní cesta
do blízkého Nepálu ponese v poklidnějším duchu.

Tímto Vás srdečně zveme na výstavu autorových fotografií, které si budete moci
prohlédnout od 5. července. Výstava bude slavnostně zahájena v 17 hodin v kapli
sv. Víta na Balbínově náměstí.

Jakub Valášek

FESTIVAL NÁRODOPISNÝCH SOUBOR Ů
Z J IŽNÍCH ČECH

V rámci celoročního cyklu akcí věnovaných národopisným tradicím Jarošova nad
Nežárkou „Rok s Jarošovskou krojovou družinou“  se v sobotu 26. července 2008
uskuteční festival národopisných souborů z oblasti
jižních Čech. Se svými pásmy vystoupí na pozvání
Jarošovské krojové družiny soubor Javor z Lomnice
nad Lužnicí a Doudleban z Doudleb u Českých
Budějovic. Všichni zájemci a příznivci folklóru se
mohou sejít s účinkujícími již ve 13.00 hodin před
kulturním domem Střelnice. Odsud bude vypraven
krojový průvod po historickém jádru Jindřichova
Hradce do atria Muzea Jindřichohradecka, kde bude
festival ve 14.00 hodin zahájen. V případě deštivého
počasí proběhne celý festival v sále kulturního domu
Střelnice.

V úvodu festivalu se také uskuteční slavnostní
křest publikace k národopisným výročím Jarošova
nad Nežárkou Za krojem a tancem do Jarošova nad Nežárkou, kterou vydala Obec
Jarošov nad Nežárkou ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka. Festivalem

návštěvníky provede a jednotlivá vy-
stoupení  představí šéfredaktor Jihočeského
rozhlasu pan Libor Soukup. Pozvané sou-
bory Doudleban a Javor patří k tradičním
a osvědčeným českým národopisným sou-
borům, které prezentují náš folklór také
v zahraničí. Soubor Jarošovská krojová
družina čerpá z bohatých tradic národo-
pisného hnutí v Jarošově nad Nežárkou po
1. světové válce, v rámci něhož byla
původní Jarošovská krojová družina
založena. Její věhlas přesáhl především ve
zjit řeném období 2. světové války hranice
regionu a Jarošovští dokonce vystupovali
v pražské Lucerně a pravidelně připra-
vovali národopisná pásma pro  Čes-
koslovenský rozhlas v Praze. K obnovení
družiny došlo v roce 2003, od té doby její
členové připravili řadu národopisných
pásem, která představují během svých
vystoupení pro veřejnost. Na festivalu
budou předvedena taneční a hudební
vystoupení, doplněná slovními vstupy

přibližujícími tradiční lidové zvyky jarošovského regionu.
Všechny zájemce srdečně zveme na  festival, v jehož závěru si mohou i sami za-

tančit. Vstupné je dobrovolné, po celou dobu festivalu bude zabezpečeno občerstvení.

Štěpánka Běhalová, Alexandra Zvonařová



Novinky v muzejních sbírkách
Díl XIX. Hanuš Schwaiger

Cíleným nákupem děl jindřichohradeckého rodáka Hanuše Schwaigera (28. 6. 1854
– 17. 6. 1912) do svých sbírek se muzeum zabývá již notnou řadu let. Ani přelom roku
2007/2008 nebyl skoupý na přírůstky od tohoto významného malíře konce 19. století,
realisty ovládajícího bravurně malířskou a hlavně kreslířskou techniku.

Muzeem získaný obraz zpodobňuje Schwaigrova
otce Jana Schwaigera. Namaloval ho technikou uhlem
na papír, zpevněným a podlepeným plátnem. Velikost
obrazu je i se zlaceným rámem 147 x 103 cm. Vpravo
dole se nachází velmi špatně čitelná, přesto
rozeznatelná datace obrazu rokem 1875. Spadá tedy do
období Schwaigrových uměleckých studií na přípravce
malířské akademie ve Vídni. Přes ranost díla můžeme
vidět propracovanou a zvládnutou techniku kresby
uhlem. Obraz pravděpodobně fungoval jako domácí
zadání nebo příprava na semestrální práci. Je možné,
že se sám Schwaiger snažil přesvědčit rodiče a před-
vést jim, že jeho volba byla ta správná. Hodnota
obrazu je zvýšena faktem, že ještě nikde nebyl
prezentován a vystavován. V současné době se obraz
restauruje a doufám, že poté oživí a rozšíří vedle
známého Vodníka a Sv. Huberta muzejní Galerii
výtvarného umění.

Dalšími kousky získanými do sbírek jsou dvě lavírované kresby. Jedna z nich (zde
reprodukovaná) zobrazuje podle textu psaného autorem Kuchaře z Chaucerových

Canterburských povídek. Schwaiger se k doplňujícím
ilustracím k této středověké kritice tehdejší společnosti
vrací opakovaně v letech 1881-1886. Muzeem zakoupená
kresba pochází z roku 1886. V díle se projevují lidové
a groteskní prvky, vrcholící v pozdních věcech rozvíjením
do poloh až bizarního naturalismu. Samotná kresba je velmi
lehce až skicovitě podaná, lavírovaná pouze okrovou
barvou. Stává se tak velmi svěží, až karikaturní.

Podobně svižně vypadá i poslední malířův kousek
získaný do sbírek. Zpodobňuje karikaturně portréty,
autorem psáno, Našich lidí (Unsere Leute). Datován je
rokem 1909, spadá tedy do autorova pozdního období, kdy
už se po operaci jazyka nevěnoval naplno své umělecké
tvorbě. Realizuje pouze obrazy s tématikou a náměty jeho

milovaného Holandska, které navštívil naposledy v roce 1906, těsně před operací. Jedná
se o Ovocný trh v Gentu (1907) a Květinový trh v Brugách (1909).

Na závěr můžeme říci, že nové přírůstky děl Hanuše Schwaigera nám předsta-
vily v průřezu tři základní období jeho života, tedy práci raně studentskou, práci
vrcholného tvůrčího období a práci pozdního období poznamenaného nemocí
a operacemi. Doufám, že další díla budou dále přibývat a rozšiřovat seznam
Schwaigrových obrazů v muzejních sbírkách.

Jakub Valášek

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v červenci otevřeno denně vždy od 8.30 - 12.00
a 13.00 - 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 - 12.30
a 13.00 - 16.00 hodin a NOVĚ VEČERNÍ PROHLÍDKY! každý pátek 21.00 – 23.00
hodin.  Kostel sv. Jana Křtitele a výstavní prostory bývalého minoritského kláštera
jsou přístupny denně vždy od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hodin.

Provoz knihovny a badatelny Muzea Jindřichohradecka bude z technických
důvodů i v měsíci červenci 2008 omezen (! ), v neodkladných případech se obracejte
na PhDr. Štěpánku Běhalovou, PhD.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Jaroslava Havlí-
ka nazvané FOTOGRAFIE Z CEST PO ASII,  která se koná v sobotu 5. července
2008 od 17 hodin v kapli sv. Víta. Výstava potrvá do 19. října 2008.

V atriu muzea se budou konat od čtvrtka 10. července 2008 do soboty 12. červen-
ce 2008  vždy od 14 hodin tradiční odpolední recitály FOLKOVÉ R ŮŽE.

Jindřichohradecké muzeum zve srdečně všechny zájemce na FESTIVAL
NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ Z JI ŽNÍCH ČECH, který se bude konat v atriu
muzea v sobotu 26. července 2008 a bude zahájen ve 13 hodin průvodem městem od
budovy Střelnice. Součástí festivalu bude křest publikace vydané k národopisným
výročím Jarošova nad Nežárkou. Vstupné dobrovolné.

V kostele sv. Jan Křtitele bude ve středu 30. července 2008 od 20.30 hodin uspo-
řádán KONCERT  lektorů mistrovských kurzů barokní hudby na historické nástroje
ORPHEON SUMMER ACADEMY , na který Vás srdečně zveme. Vstupné 60 Kč.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na národopisnou výstavu nazvanou
„ZA KROJEM I TANCEM DO JAROŠOVA NAD NEŽÁRKOU“  do výstavní síně
„13“ .  Výstava potrvá do 27. července 2008.

Jindřichohradecké muzeum zve všechny zájemce na výstavu fotografií sdružení
FOKUS do křížové chodby bývalého minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtitele,
která je uspořádána ke 45. výročí založení skupiny. Výstava potrvá do 27. července 2008.

Jindřichohradecké muzeum srdečně zve své příznivce na výstavy v prostorách bý-
valého minoritského kláštera. Jedna, s názvem „SVĚDECTVÍ DIAPOZITIV Ů
(PĚTASEDMDESÁTNÍCI NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY)“, je umístěna
v konferenčním sále a ve výstavním sále pokračuje výstava hraček, která nese tentokrát
název „PAPÍROVÝ SVĚT“ a je letos zaměřena na papírové modely.  Součástí vý-
stavy je tradiční herna pro děti. Obě výstavy potrvají do 31. prosince 2008.
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