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Exponát měsíce června – grafický list „Smutek“
od německého malíře a rytce Karla Köppinga, z roku 1895
Červnovým exponátem měsíce na zámku Kynžvart je Köppingova grafika Smutek, zapůjčena pro jedno
z témat výstavy Západočeské galerie v Plzni „Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. Století“ ze
zámeckých sbírek. Tématem je žena zatlačená patriarchální veřejností do domu, pryč od společnosti
do osamění, opuštěná a zbavená identity – svoji tvář skrývá do dlaní.

JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století
Výstava Západočeské galerie v Plzni, výstavní síň „13“, Pražská 13
Autoři výstavy: Eva Bendová, Vít Vlnas
Kurátorka výstavy: Petra Kočová
Výstava pořádaná u příležitosti 41. mezioborového sympozia ke kultuře 19. Století v
Plzni je zaměřena na vnímání člověka jakožto subjektu a individua ve vztahu k vnějšímu světu. Výstava JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století nabízí zachycení vnější reality pohledem umělce, který sdílí své niterné prožívání, osamění,
své splynutí v partnerském vztahu, ale i své smutky, vnitřní démony a deprese. Ve
vystavených dílech z dlouhého 19. století jsou patrné stále se opakující tendence sebezkoumání člověka ve vztahu ke společnosti, potřeba vymezení se vůči světu a hledání svého místa na světě, tedy tendence a potřeby v mnohém aktuální i pro naši
současnost.
Výstava potrvá ve výstavní síni „13“ od 18. června do 26. září 2021 a je připravena
ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Mezioborové
sympozium, v jehož rámci je výstava pořádána, organizuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Více na: http://www.zpc-galerie.cz/cs/ja-oni-jedinec-spolecenstvi-v-umeni-19stoleti-1834
http://www.zpcgalerie.cz/sites/default/files/tz_ja_a_oni._jedinec_a_spolecenstvi.pdf

Informace:
Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál
patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné
jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar
Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí
v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce
antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České
republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.
Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz
Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.eu

