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Ve výstavních prostorech Regionálního muzea v Českém Krumlově bude v rámci volného cyklu výstav, představujících 
restaurátorské práce a volnou výtvarnou tvorbu s muzeem dlouhodobě spolupracujících umělců (dosud Lea Konvalinková 
2017, ak. mal. Karel Hrubeš 2019) zpřístupněna výstava plzeňské autorky Věry Šlechtové.  
 
Mgr. Věra Šlechtová (*1946 ve Spáleném Poříčí) absolvovala odborné výtvarné studium na Pedagogické fakultě v Plzni (1964-
1968), následně pracovala jako propagační výtvarnice a od roku 1977 na památkovém středisku v Plzni. V roce 1991 získala 
licenci Ministerstva kultury k restaurování keramiky, porcelánu a skla. Za několik desetiletí své úzce specializované a odborně 
vysoce hodnocené činnosti se zasloužila o záchranu více než 4000 předmětů, převážně ze sbírek mnoha památkových objektů 
a muzeí ČR - v jižních Čechách např. na zámcích v Hluboké nad Vltavou, v Rožmberku a v Červené Lhotě. S Regionálním 
muzeem v Českém Krumlově trvale spolupracuje od roku 2004 a jejím ateliérem dosud prošlo více než 80 zdejších podmaleb 
na skle. Tento národopisně mimořádně cenný soubor dokládá vysokou úroveň lidové umělecké tvorby na Šumavě, 
soustředěné v jejích nejvýznamnějších centrech na česko-rakouském pomezí (Pohoří na Šumavě/Sandl) a při česko-bavorské 
hranici (Horská Kvilda). Díky dlouholetým zkušenostem i mnoha vlastním, praxí ověřeným invenčním postupům získala Věra 
Šlechtová ve značně specifickém oboru restaurování podmaleb na skle plným právem renomé přední české odbornice.  
„Mým profesním posláním je prodloužit život předmětů kulturní a památkové hodnoty.“ 
 
Zatímco jako restaurátorka zůstává při prezentaci výsledků své náročné a obdivuhodně trpělivé práce téměř výlučně 
v anonymitě, což sama velmi skromně nazývá „výhodou“, je možno se s jejím jménem příležitostně setkávat na výstavách 
jejích vlastních obrazů. Od roku 1991 se začala intenzivně věnovat malbě miniatur na slonové kosti, při jejichž tvorbě mohla 
využít zažitou preciznost drobnokresebných forem a postupů. Autorsky vlastními motivy i mnohonásobně zmenšenými 
kopiemi obrazů starých mistrů se překvapivě brzy prosadila i v zahraničí, o čemž svědčí četná ocenění z mezinárodních 
uměleckých přehlídek a soutěží (např. Kanada, USA, Austrálie, Spojené arabské emiráty, Švédsko). Od roku 1994 vytváří i 
formátově rozměrnější obrazy technikou olejomalby na plátně. Ačkoliv je Věra Šlechtová již od roku 1989 členkou Unie 
výtvarných umělců plzeňské oblasti, byla, a dodnes zůstává, motivace její autorské obrazové tvorby ryze nekomerční.   
„Jsem ráda, že nejsem na volné tvorbě existenčně závislá a mohu si tudíž kreslit a malovat jen pro radost.“ 
Tomu odpovídá volné a velice široké spektrum témat jejích obrazů - od kresebných studií, portrétů a zátiší až k motivům 
inspirovaných krajinou a přírodou. Závazný, a jakkoliv omezující, není ani zvolený styl maleb, které nesou znaky šerosvitových 
technik, poetického a magického realismu a symbolismu.  
      
Vernisáž výstavy za osobní účasti Mgr. Věry Šlechtové proběhne ve výstavních prostorech Regionálního muzea v Českém 
Krumlově v úterý, dne 8. listopadu 2022 od 18.00 hodin. 
 
 
Bližší informace:  
 
Mgr. Alice Glaserová, etnografka muzea - kurátorka výstavy, Tel.: +420 380 711 674, Email: glaserova@muzeumck.cz 
Mgr. Ivan Slavík, vedoucí odborného úseku muzea - kurátor výstavy, Tel.: +420 380 711 674, Email: slavik@muzeumck.cz ,  
Mgr. Martina Vachová, propagace a marketing, Tel.: +420 380 711 674, Email: vachova@muzeumck.cz,  
Mgr. Filip Lýsek, ředitel muzea, Tel.: +420 724 942 386, Email: lysek@muzeumck.cz,  
 
Více informací na: www.muzeumck.cz  a na Facebooku muzea. 
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