ZPRAVODAJ

PRACHATICKÉHO MUZEA

3/2021

Podzim 2021
VÝSTAVY:
HLAVNÍ BUDOVA - Velké námìstí 13
17. záøí Kde bydlí panenky
Výstava byteèkù, kuchynìk a pokojíèkù pro panenky s kompletním
vybavením ze sbírek Klubu Panenky ÈR

PRACHATICKÉ

MUZEUM

Proti proudu èasu
Restaurování maleb

26. øíjna 2021 od 17 hodin
pøednáškový sál Prachatického muzea, vstup z Neumannovy ulice

pøednáší Tomáš Skoøepa,
restaurátor v Praze a Prachaticích
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PRACHATICKÉ

MUZEUM

bruce lee
pøednáška Mgr. Vojtìcha Šlapáka (Ústav svìtových dìjin FF UK Praha)

12. øíjna 2021 od 17 hodin
pøednáškový sál Prachatického muzea, vstup z Neumannovy ulice

Kde bydlí panenky
Výstava byteèkù, kuchynìk a pokojíèkù pro panenky s kompletním
vybavením ze sbírek Klubu Panenky ÈR

Kurátorka výstavy V. Toncarová pøi instalaci s paní A. Zemanovou a R. Mathausovou

Výstava Kde bydlí panenky je již tøetí výstavou Prachatického muzea,
kterou pøipravilo ve spolupráci s Klubem Panenky ÈR. Výstava pøiblíží
návštìvníkùm bydlení panenek, kouzelný svìt dìtí, ale i nás dospìlých.
Souèástí ojedinìlé sbírky pokojíèkù, kuchynìk a byteèkù jsou samozøejmì
panenky a neoddìlitelné doplòky, které k nim patøí.
Klub Panenky ÈR byl založen v roce 1999. Sdružuje sbìratele a
obdivovatele starožitných panenek a medvídkù, ale také návrháøe, výrobce,
sbìratele a obdivovatele panenek novodobých. Mezi èlenky Klubu Panenky
ÈR patøí také sbìratelky nádobíèka, nábytku, koèárkù a dalších doplòkù,
které k panenkám patøí.
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Veøejnost se mùže seznámit
s celou øadou øemesel, jako je
klobouènictví, vlásenkáøství, s šitím
látkových panenek a medvídkù,
s výrobou sklenìných oèí, s šitím
botièek a obleèení. Èlenky klubu
se zajímají o výrobu panenek
z porcelánu a papírmašé, panenky
také restaurují. Na jejich výstavách
mùžeme vidìt vedle panenek
starožitných také ty novodobé od
našich i zahranièních autorù.
Èlenky Klubu Panenky ÈR s Bárou Štìpánovou

Vernisáž výstavy a muzejní noc s hudebním vystoupením Báry Štìpánové
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JUBILEUM 2021 - virtuální výstava
- sonda do sbírky výtvarného umìní - 2.
Josef Krejsa (1896 - 1941)
Právì v letošním roce uplynulo
125 let od narození malíøe Josefa
Krejsy a zároveò 80 let od jeho úmrtí.
Josef Krejsa pøišel na svìt 14. bøezna
1896 v Husinci u Prachatic, kde
vychodil obecnou školu a následnì
navštìvoval mìšanku v nedalekém
Vlachovì Bøezí. Už tehdy se rozhodl,
že se stane malíøem.
Nejprve se vyuèil v Netolicích
malíøem dekorací, ale následnì byl
v roce 1914 odveden do vojenské
služby. Narukoval do Èeských
Budìjovic, pozdìji pøešel do Vídnì,
kde maloval pod vedením rakouského
malíøe krajin a vedut Franze Alta, Po
vypuknutí války byl poslán na ruskou
frontu, kde byl zranìn. Po vyléèení
musel odejít na italskou frontu a po
pokusu o zbìhnutí se ocitl v italském
zajetí. Tehdy se seznámil s malíøem
Josef Krejsa, fotografie z 30. let 20. stol.
F. P. Michettim, který ho ve své
malíøské škole v Neapoli uèil pøevážnì figurální kresbu a perspektivu. Kromì
toho se v Itálii Josef Krejsa podílel na pøípravách a vzniku Èeskoslovenského
dobrovolnického sboru - èeskoslovenských legií, pro nìž vytváøel plakáty
a dekorace.

Šumavští døevaøi, 1. tøetina 20. stol., døevoryt, 7x21cm
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Po skonèení války v roce 1918 a po propuštìní z armády zaèal
pracovat v malírnì Národního divadla v Praze a studoval malbu na pražské
akademii u prof. Maxmiliána Pirnera. Ze zdravotních dùvodù se vrátil do
rodného Husince, kde se usadil již natrvalo. Zde kreslil, maloval a tiskl
grafické listy až do 21. dubna 1941, kdy ve svých pìtaètyøiceti letech zemøel.

Dolní brána, 1. tøetina 20. stol., barevný døevoryt, 53x44cm

Literátská škola, 1. tøetina 20. stol.,
barevný døevoryt, 54x42cm

Horní Zábaltí v zimì, 1. tøetina 20. stol., olejomalba na plátnì, 90x126cm
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Šumavská Madona, 1. tøetina 20. stol., barevný døevoryt, 72x73cm

Josef Krejsa byl malíøem rodného Prácheòského kraje, zachytil kouty
Šumavy a Pošumaví. Maloval pøevážnì oleje, kvaše, od poèátku tøicátých
let se souèasnì vìnoval také døevorytu. Vytváøel èernobílé i barevné
døevoryty, èasto velmi rozmìrné, pøevážnì se šumavskými a pošumavskými
námìty: lesnaté kopce, pastviny, krajiny s kostelíky a kaplièkami, prùhledy
do lesních scenérií, ale i žánrové obrázky s pytláky, lesními dìlníky, rovnìž
drobná mìstská zákoutí i zátiší s kvìtinami. Josef Krejsa ve svých obrazech
dokázal zachytit nejen typické rysy šumavské krajiny, ale i její zvláštní tíživì
tajemnou duši.

Svatý Václav, 1. tøetina 20. stol.,
barevný døevoryt, 42x31cm

Madona, 1. tøetina 20. stol.,
barevný døevoryt, 32x25cm
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Svatý Václav, 1. tøetina 20. stol.,
barevný døevoryt, 63x45cm

Maryèka Magdonova, olejomalba na døevì, 34x24cm

Kytice, 30. léta 20. stol., barevný døevoryt, 63x48cm

Umrlèí prkna, 1. tøetina 20. stol., døevoryt, 39x52cm
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Ktišsko - zaniklá osídlení - VII. - obec Sádlno

Sádlno na staré pohlednici (Foto poskytl R. Frèek)

Zaniklá vesnice Sádlno byla založena na pøelomu 14. a 15. století
kolonizaèní èinností mnichù ze zlatokorunského kláštera. První písemná
zmínka se datuje k roku 1423. Jednalo se o nejvìtší vesnici na katastru
Ktiše, která zanikla. V roce 1930 zde stálo 26 usedlostí a žilo zde celkem
139 obyvatel. Jednalo se o vesnici uspoøádanou podél podlouhlé návsi.

Sádlno - stabilní katastr 1826

Mariánská kaple na Sádlnu na snímku
z tøicátých let 20. století
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V roce 1946 bylo odsunuto celkem 108 obyvatel v osmi termínech ze
sbìrného tábora v Èeském Krumlovì. Po roce 1950 vesnice pøipadla do
vojenského výcvikového prostoru Boletice a sloužila k výcviku armády, kdy
mimo jiné sloužila i jako cílová dopadová plocha pro výcvik dìlostøelectva.

Sádlno - letecký snímek 1952 (kontaminace.cenia.cz)

Sádlno - letecký snímek 2011 (kontaminace.cenia.cz)

Sádlno - letecký snímek 1975 (VGHMÚø 32035)

Sádlno - letecký snímek 1947 (VGHMÚø 35.00707)
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PUBLIKACE K ZAKOUPENÍ:
ZLATÁ STEZKA - Sborník Prachatického muzea - roèník 14, 2007 (92,-Kè)
- roèník 16, 2009 (140,-Kè)
- roèník 17, 2010 (85,-Kè)
- roèník 18, 2011 (93,-Kè)
- roèník 19, 2012 (117,-Kè)
- roèník 20, 2013 (105,-Kè)
- roèník 21-22, 2014-2015 (117,-Kè)
- roèník 23/1, 2, 2016 (240,-Kè)
- roèník 24, 2017 (220,-Kè)
- roèník 25, 2018 (199,-Kè)
- roèník 26, 2019 (199,-Kè)
- roèník 27, 2020 (199,.Kè)
ZLATÁ STEZKA 2. - František Kubù, Petr Zavøel (150,-Kè)
ZLATÁ STEZKA - Paul Praxl (220,-Kè)
POKLADY JIŽNÍCH ÈECH - kolektiv autorù (150,-Kè)
PRACHATICE 1918 - 1923 - Jan Antonín Mager, Pavel Fencl (140,-Kè)
KAPLE PRACHATICKA POHLEDEM GENEALOGA - Jan Antonín Mager (65,-Kè)
CO S TÍM STRDÍM?, katalog výstavy - Petra Richterová (40,-Kè)
CHTÌLI ŽÍT - Jan Antonín Mager (40,-Kè)
JAN MARTIN A MARIE ANNA - Jan Antonín Mager (60,-Kè)
ROZMANITOSTI Z PRACHATICKÉ MINULOSTI - Jan Antonín Mager (59.- Kè)
SECESNÍ MÓDA, katalog výstavy - Petra Richterová (220,-Kè)

KONTAKT:
Prachatické muzeum
Velké námìstí 13, 383 01 Prachatice
tel.: 388 311 419
E-mail: muzeum@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz
Zpravodaj Prachatického muzea
Text: odborné oddìlení PM
Grafické zpracování, tisk: Zdenka Oberfalcerová
Vydalo: Prachatické muzeum 2021
Propagaèní tiskovina - neprodejné
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