TISKOVÁ ZPRÁVA OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI A STÄDTISCHE MUSEEN ZITTAU
(25/ leden 2011)

První společný program výstav pro Liberec a Žitavu
(Žitava/Liberec) 21.12.2010. Dvě významná muzea Euroregionu Nisa – Städtische
Museen Zittau a Oblastní galerie v Liberci - se v roce 2011 prezentují společně.
Vůbec poprvé mohl být díky podpoře obdržené z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Nisa v rámci českosaského projektu Ziel 3/Cíl 3, vydán společný program výstav pro rok 2011.
Výstavy obou kulturních institucí jsou prezentovány ve 36 stránkové brožurce
v českém a německém jazyce. Doplňují je fotografie, ilustrace a praktické
informace pro návštěvníky, jako například jízdní řády nového vlakového spojení
TRILEX mezi Libercem a Žitavou.
Partnerská města Liberec a Žitava spojují již po několik staletí těsné styky v politice,
hospodářství a kultuře. I přes krátká období konkurence převládala doba, kdy vzájemná
výměna prospívala oběma městům. Sbírky obou muzeí odrážejí mnohdy napínavou
historii, bohatství regionu a poskytují impulsy ke společné budoucnosti. Oblastní galerie
v Liberci a Städtischen Museen Zittau se liší svým profilem a vzájemně se doplňují.
Žitavským sbírkám dominují slavná postní plátna z 15. a 16. století, která představují
unikátní textilní památky evropského formátu, ale nalezneme zde různé artefakty,
přírodniny od prehistorie, přes středověk až po současné umění a kulturu všedního dne.
Städtische Museen Zittau je nejstarší muzeum Euroregionu Nisa, jeho počátky lze
dohledat až v 16. století!
Naproti tomu Oblastní galerie v Liberci je úplný benjamínek, založena byla až v roce
1953. Galerie je úzce specializovaná na výtvarné umění. Její sbírka je v mnoha ohledech
unikátní – jako jedna z mála českých galerií sbírá liberecká také evropské umění, kde
nejvýznamnější soubory tvoří celky francouzského malířství 19. století, nizozemského
malířství 16.-18. století a rakouského a německého malířství 19. století. Mimoto ale
galerie shromažďuje rozsáhlý soubor grafik prakticky z celé Evropy, kde bychom našli
mnoho slavných jmen. Sbírka Oblastní galerie patří mezi pět největších v České
republice!
Obě muzea se rozhodla pro společnou prezentaci výstavního programu na rok 2011 a
připravila drobnou česko-německou brožuru, kterí kromě základních informací o obou
institucích obsahuje hlavně plán výstav, které můžete navštívit v roce 2011 v Liberci a v
Žitavě. Hned dvě úvodní výstavy v Žitavě a v Liberci jsou věnovány důležitým umělcům,
kteří působili v rýnské metropoli – Düsseldorfu a svou tvorbou dlouho ovlivňovali zdejší
uměleckou scénu: Georg Grulich, zástupce starší generace narozený v roce 1911 v Žitavě
a Markus Lüppertz, jeden z největších umělců současnosti, dlouholetý rektor známé
Düsseldorfer Kunsthochschule, který se v roce 1941 narodil v Liberci.
Zatímco Oblastní galerie se mimo jiné věnuje jedinečné výstavě současných polských
umělců z Wrocławi, Städtische Museen Zittau osvětlují historické vazby mezi Horní
Lužicí a Českým královstvím ve výstavě s názvem „Ve jménu koruny, soli a kalicha –

Cesty z Prahy do Žitavy“. Zatímco některé výstavy – mezinárodně významného
architektonického studia SIAL, známé umělkyně Květy Pacovské, díla Lubomíra Typlta,
surrealistických koláží Petera Israele a další – prezentují jakýsi průřez evropským
uměním moderny a současnosti, žitavské výstavy upomínají také na starší středověké
umění.
Ačkoliv výstavní programy Oblastní galerie a Žitavských muzeí nevznikaly společně,
podařilo se připravit pro rok 2011 zajímavý program, kde se jednotlivé výstavy doplňují
a návštěvník se bude moci těšit na staré i současné umění. Nový program pro rok 2011
zve na objevitelské cesty. Brožura s programem je zdarma k dostání na pokladnách
muzeí, v informačních centrech, v kulturních zařízeních Euroregionu a k objednání
v obou muzeích. Oba vydavatelé věří, že společný program nadchne obyvatele a
návštěvníky Euroregionu k návštěvě muzea a galerie.
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