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Tisková zprava – Výstava
„Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století“
25. 2. - 24. 5. 2020
Český Krumlov 3. 2. 2020
Od 25. února do 24. května 2020 mohou návštěvníci Regionálního muzea v Českém Krumlově zhlédnout v prostorách
výstavní chodby a víceúčelového sálu mimořádnou dokumentační výstavu, jejímž cílem je upozornit širokou veřejnost na
významné stavby a urbanistické celky postavené na území jižních Čech během 20. století. Fotograficky výpravnou výstavu
autorsky připravil tým odborníků Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých
Budějovicích, z jehož archivu je zapůjčena. Výstavu doprovodí tematická přednáška pro veřejnost. Pro základní a střední
školy je v květnu připraven edukační Projektový den. Slavnostní vernisáž za účasti autorů proběhne v úterý 3. března 2020
v 18 hodin.
S nástupem 20. století přicházejí převratné technologické novinky, nové myšlenkové směry a celková změna životního stylu.
V této návaznosti se začíná měnit i podoba měst. Podobně jako v dalších oblastech i v architektuře se objevuje snaha
o oproštění od všeho starého, nové stavby mají být stavěny především účelně.
Začíná se ve větší míře uplatňovat mnoho nových materiálů jako ocel, sklo či železobeton. Z vývojového hlediska byla
architektura první republiky vždy chápána jako velmi kvalitní. Význam této architektury, která zahrnuje široké spektrum
slohů a stylů, je prezentován nejen v souvislosti s vývojem v jižních Čechách, ale je zasazen také do kontextu celorepublikové
a světové architektonické produkce.
Významným jihočeským architektům jsou věnovány samostatné medailony. Karel Chochola představuje jednu
z nejvýraznějších osobností jihočeské architektonické scény v meziválečném období. Je autorem projektu např. Trilčova jezu
na Vltavě či českobudějovického obchodního domu Brouk a Babka, který je dnes kulturní památkou. U profesora Josipa
Plečnika studoval František Průša, který se stal jako člen Sokola autorem řady sokoloven v různých regionech tehdejšího
Československa. Převážně v Jindřichově Hradci působil jako městský architekt Antonín Mečíř, který byl znám i jako přítel
a podporovatel Emy Destinnové.
Cílem výstavy je nejen představit moderní architekturu jižních Čech, ale zejména upozornit na její hodnoty, které
nejsou vnímány s takovou samozřejmostí, jako u staveb historických. „Často strohá a přísná architektura bez ozdob na první
pohled nevzbudí naši pozornost, většinou nedokážeme docenit tuto relativně mladou architekturu a u části z nás stále
převažuje subjektivní pohled na stavby z dob komunismu. Přesto je nejvyšší čas začít věnovat této architektuře více
pozornosti, protože tyto stavby většinou nejsou památkově chráněny a více než „klasické“ historické budovy jsou ohroženy
demolicí a zanedbáváním“ dodává za autory výstavy Mgr. Eva Zuzáková. (S využitím tiskové zprávy NPÚ, ÚOP v Českých
Budějovicích).
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia. Tato nejstarší
raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova
Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce
1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie, dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí
unikátní keramický model města – největší svého druhu na světě.
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