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„Jana Pešková – akvarely
a keramický model města Jany a Petra Peškových“
Regionální muzeum v Českém Krumlově
26. září 2020 – 10. leden 2021
Český Krumlov 5. srpna 2020
Ve výstavních prostorech Regionálního muzea v Českém Krumlově bude v rámci dlouhodobého cyklu výstav,
představujících tvorbu místních a jihočeských výtvarných umělců, zpřístupněna výstava akvarelů Jany Peškové, věnovaná
především motivům města Českého Krumlova a jeho nejbližšího okolí. Společně se souborem autorčiných prací
z posledních let budou moci návštěvníci zhlédnout zajímavou, dosud nezveřejněnou dokumentaci, o jejím tvůrčím podílu
na vzniku keramického modelu historického jádra Českého Krumlova, na jehož přípravě a zhotovení se podílela se svým
manželem, Ing. arch. Petrem Peškem.
Jméno Jany Peškové (*1947) vešlo do povědomí kulturní veřejnosti především díky její dlouhodobé tvorbě v oboru keramiky,
kterou vystudovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni. Po roce 1968 se věnovala využití keramiky v oboru
památkové péče, především při ztvárnění formálně i technologicky přesných replik, které doplňují řadu exteriérů i interiérů
průběžně restaurovaných historických domů v Českém Krumlově, včetně zdejšího zámku. Po roce 1990 se stala členkou
zakládajícího pedagogického sboru českokrumlovské Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, zprvu při výuce
v ateliérech keramiky a následně i malby, kde působila až do roku 2017.
Prvního učitele kresby a malby měla ve svém nejbližším rodinném kruhu – jejím otcem byl znamenitý českokrumlovský
malíř Leo Rosín – a i její pozdější keramická produkce se neobešla bez důkladné kresebné přípravy. Nicméně vpravdě volné
malířské tvorbě, především technikou akvarelu, se věnuje až v posledních letech. Žánrově ji zajímá otevřená přírodní krajina,
architektura, ale také zátiší a portrét. Přestože měla možnost poznat na svých studijních cestách (Francie, Itálie, Řecko) řadu
zajímavých a inspirativních oblastí, tvoří těžiště její výtvarné práce motivy z Českého Krumlova a jeho nejbližšího okolí, se
kterým je po celý život bytostně spjata, detailně jej i zná a náležitě mu i rozumí:
„Náš Krumlov se dá i různě prolézat. Chvíli z výšky obdivujeme jeho panorama, a za pár minut už zas od řeky zdviháme
hlavu, abychom dohlédli na špičku věže. A pak ty meandry Vltavy - přítomnost vody je zde cítit na každém kroku. A celé to
údolí je chráněno od jihu Křížovým vrchem a od severu horou, jak říkají obyvatelé podkleťských vesnic, - maminkou Kletí.“
Jana Pešková je spoluautorkou unikátního keramického modelu města Českého Krumlova, na jehož přípravě i výsledném
ztvárnění se podílela se svým manželem Ing. arch. Petrem Peškem v letech 1977-1984. Kromě pracovní dokumentace
představuje výstava vůbec poprvé i výběr z detailních kresebných studií Jany Peškové, které bylo nutno pořídit ještě před
začátkem vlastního trojrozměrného ztvárnění z hlíny. Výsledný model v měřítku 1:200, který zachycuje podobu města kolem
roku 1800, patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším exponátům muzea. Je nejen mimořádně působivým keramickým
artefaktem, ale také slouží návštěvníkům k rychlému předání informací o složité topografii historického centra při pohledu z
„ptačí perspektivy“. Jeho tvůrcům, kteří mu věnovali bezmála deset let práce, však šlo především o to, aby k oněm staletým
stavebním skvostům, zvěčněným na modelu, přistupovaly současné i budoucí generace poučeně, moudře a s náležitě
pokornou úctou.
Vernisáž výstavy s kulturním programem a za účasti Jany a Petra Peškových proběhne v úterý, dne 29. září 2020 od 18 hodin.
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