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KRAJINA
ŽELEZNÝCH HOR
V HISTORII A DNES
Úhel pohledu:
Obraz č. 1: Závratec u Třemošnice – Berlova vápenka

Obraz č. 1

Obraz č. 3

Cílem akce je porovnání vzhledu krajiny a zachycení jejího postupného vývoje. Jak krajinu viděli svým pohledem místní lidé a jak ji vidíme my. Výsledkem bude pohled na stejné místo, jak vypadalo v minulosti a jak vypadá dnes.

podmínky soutěže

Úhel pohledu:
Obraz č. 2: Osada Radlín

1) Vyberte si z nabídky dílo a prohlédněte si jeho originál.
2) Najděte nejvhodnější místo pro zachycení námětu v krajině dle mapového podkladu.
3) Pokuste se jakoukoli malířskou technikou zpracovat záběr na originálu
dle dnešní skutečnosti.
4) Pokuste se přizpůsobit velikost vašeho plátna originálu, není to však podmínkou.
5) Vytvořená díla (čtvrtka/plátno bez rámování) předejte do 30. 10. 2015
do turistických informačních center (Heřmanův Městec, Nasavrky, Přelouč, Seč,
Třemošnice) či do kanceláře MAS v Heřmanově Městci nebo je zasílejte na adresu:
MAS Železnohorský region, Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec.
Vámi zaslané obrazy budou vystaveny v galeriích a výstavních prostorách na území Železnohorského regionu. Na základě hodnocení
veřejnosti bude vybrán vítěz soutěže, který bude oceněn na Dnech ŽR
v dubnu r. 2016. Vítězný obraz se se souhlasem autora stane součástí
oficiální prezentace Železnohorského regionu.
V rámci doprovodných aktivit nám můžete posílat fotky či videospoty, jak
za obrazy putujete krajinou a jak je tvoříte.

SOUTĚŽ

Obraz č. 2

Železné hory a krajinomalba je pojem mezinárodního významu. Zde
se narodilo a tvořilo velké množství známých malířů. Svojí uměleckou
tvorbou zachycovali krásy divoké přírody i malebné podhorské
vesničky. Náměty ze Železných hor zpracovávali nejvýznamnější
krajináři své doby: Antonín Chittussi, Antonín Slavíček, Jindřich Průcha
či František Kaván.
Specifická dramatičnost,
pestrost a unikátní
jedinečnost krajiny
– to byly a jsou
poklady, které
najdete pouze
v Železných horách.
Na území Železnohorského regionu se nachází
mnoho regionálních muzeí
a galerií, které skrývají významné
umělecké poklady. Nejrozsáhlejší sbírku
nejen obrazů můžete navštívit v Heřmanově Městci v Gallery Cyrany. Další významné městské galerie se nachází
v Nasavrkách a v Třemošnici. Po celé letní prázdniny
zve k návštěvě nasavrcký zámek, kde probíhá největší
tradiční akce svého druhu - Nasavrcká paleta. Zde
svá díla prezentují významní současní malíři.

Navštivte níže uvedená
místa v regionu tak, jako v minulosti slavní umělci a namalujte
daný námět, který zachytili
ve svém díle, svým pohledem.
Staňte se i vy slavným
malířem regionu!

www.zeleznohorsky-region.cz
Úhel pohledu:
Obraz č. 3: Nasavrky – Kaštanka na podzim
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Obraz č. 1:
Závratec u Třemošnice –
Berlova vápenka

Umístění obrazu: Berlova vápenka
Přístupnost: květen-září Út–Ne 10:00–17:00,
březen, duben, říjen So–Ne 9:00–17:00

Autor: Prof. Zdeněk Sejček

Obraz č. 2:
Osada Radlín

Obraz č. 3:
Nasavrky –
Kaštanka na podzim

Umístění obrazu: Gallery Cyrany Heřmanův Městec
Přístupnost: celoročně So a Ne 10.00–12.00 a 14.00–16.00,
duben až říjen i St 10.00–12.00 a 14.00–16.00

Umístění obrazu: Městská galerie Nasavrky
Přístupnost: leden-červen, září-prosinec Po-Pá 8:30-16:30
červen, září So 8:30-16:30, červenec, srpen 9:00-17:00

Autor: Karel Jan Sigmund

Autor: Věra Vovsová

* 7. února 1897, Mělník - U 23. října 1959, Heřmanův Městec

* 11. srpna 1912, Běstvina - U 31. srpna 1998, Nasavrky

Historik umění, malíř, grafik a pedagog. V současné době žije v Ronově
nad Doubravou, kde se podílí na vydávání místního časopisu Městečko
na dlani. Je členem Sdružení českých výtvarných teoretiků a kritiků. Jako
akademický malíř se věnuje krajinomalbě, kresbě, grafice a knižní ilustraci.

Studoval u profesora Schöna v Drážďanech, později u profesora
Otakara Nejedlého v Praze. Studijní cesty pořádal po Itálii, Francii,
Jugoslávii, Německu a Rakousku. Náměty čerpal především v okolí
Heřmanova Městce, v Železných horách, na Kokoříně a na Slánsku.
S oblibou maloval lesní tůně, vrby, lomy a opukové stavby. Vystavoval
v Humpolci, Heřmanově Městci, Mělníku, Litomyšli, Pardubicích.

Česká akademická malířka. Většinu svého života strávila ve městě Pardubice, kde našla inspiraci pro mnohé z jejich obrazů. Malovala nejraději
květiny, ale také kulisy či les. Jejím manželem byl hudební pedagog
a skladatel František Voves, což se odrazilo i v její tvorbě, kdy namalovala i
soubor obrazů s hudebními motivy. V roce 1972 se přestěhovala
do Nasavrk.

Záběr díla: Berlova vápenka v Závratci u Třemošnice
Berlova vápenka je cenná technická kulturní památka dokládající místní
průmyslovou tradici a historii. Jde o evropskou raritu – 150 let starou
výrobu vápence, ke které vedla 5 km dlouhá lanovka. Výstavu doprovázejí
expozice mapující minerály v okolí, které sloužily jako surovina pro výrobu.

Záběr díla: Osada Radlín u Heřmanova Městce
Nachází se jihovýchodním směrem od Heřmanova Městce, ke kterému
náleží jako jeho místní část. Vzdálená je od něho asi tři km za lesem.
V osadě se nachází pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého a nová
dřevěná zvonička s letopočtem 2004 doplněná původním zvonkem.

Záběr díla: Kaštanka v Nasavrkách
Jedná se o sad jedlých kaštanů, který nechal na rozloze 1,08 ha
vysázet r. 1776 Jan Adam Auersperg. Z původní výsadby tu roste
asi 10 kaštanovníků, nejmohutnější „Knížák“ má obvod kmene 480 cm.
Nejvýše položený sad jedlých kaštanů ve střední Evropě.

* 2. prosince 1926, Žleby

