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Žitava př edstaví v Liberci pravé poklady
(Liberec, 20. 2.) Oblastní galerie v Liberci otevře ve čtvrtek výstavu, kde můžete najít opravdové poklady! Výstava s
názvem Žitavské poklady představí několik desítek uměleckých děl, které tvoří zlatý fond Městských muzeí v Žitavě. Kromě
exkluzivity je většina z vystavených děl výjimečná i v dalším směru – jsou spojeny s Libercem, s Čechami a dokládají tak
dávné spojení Žitavy a Horní Lužice s českými zeměmi.
„Výstava vznikla samozřejmě ve spolupráci se Städtische Museen Zittau a hlavně s ředitelem městských muzeí dr. Mariem
Winzelerem, se kterým jsem již v minulosti připravoval jednu odbornou konferenci a také jsme vydali společný roční přehled
výstav v naší galerii a jejich muzeu,“ přiblížil nám počátek spolupráce Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v Liberci, a dodal:
„Žitava a Liberec mají k sobě geograficky blízko a my jsme chtěli dokázat, že nejenom geograficky.“ Tento fakt výrazně ovlivnil
výběr exponátů na výstavě. Najdeme na ní gotické sochy, které vznikly v Čechách nebo mají stylově blízko k tzv. krásnému
slohu, který kolem roku 1400 vznikl v Čechách, zastoupeni jsou umělci s českými kořeny, nebo kteří se školili v Čechách anebo
vystavovali v Liberci. Kromě děl s jasným vztahem k Liberci nebo Čechám jsou ale v galerii připraveny také díla od světových
umělců, které patří k nejcennějším sbírkovým předmětům Městských muzeí v Žitavě. „Do Liberce jsme zapůjčili několik
grafických listů z tzv. Sternlingovy sbírky, třeba Salvadora Dalího, Marca Chagalla nebo Oskara Kokoschku,“ řekl nám Marius
Winzeler, ředitel Městských muzeí v Žitavě.
Mecenáš Sternling
Sternlingova sbírka je ojedinělý soubor více než 700 obrazů, kreseb, grafik, knih, soch s církevními náměty. Sbírka svědčí o
pobožnosti lidstva od středověku až po současnost, od Albrechta Dürera až po Alfreda Hrdlicku. Wolfgang Sternling byl
sběratel z Kolína nad Rýnem, který byl fascinován slavnými žitavskými Postními plátny. Proto se rozhodl věnovat svoji
rozsáhlou sbírku muzeím v Žitavě. „Wolfgang Sterling je pseudonym, protože sběratel si přál zůstat v anonymitě, ale to nijak
nesnižuje výjimečnou uměleckou kvalitu a kompaktnost celé sbírky,“ doplnil dr. Winzeler.
Se lvem na štítu
Žitavu, české královské město, založil Přemysl Otakar II. v roce 1255. Město hrálo v historii Českého království několikrát
důležitou roli. V době husitských válek se do Žitavy uchýlila celá svatovítský kapitula i se svými knihami a poklady. Po
třicetileté válce do města a jeho okolí naopak prchali čeští exulanti, kteří zde zakládali živnosti, obohatili kulturní život a třeba
také tiskli knihy, které se pak pašovali do celých Čech a na Moravu. To už ale Žitava patřila saským kurfiřtům, kteří ji získali po
tzv. Pražském míru v roce 1635. Odtržením od Čech, ale Žitava neztratila kontakty s Čechami. Ty vydržely prakticky až do
konce druhé světové války, po jejímž konci se ze Žitavy odstěhovalo poslední česky mluvící obyvatelé.
Nejstarší muzeum v Euroregionu
Městská muzea v Žitavě se mohou po právu pyšnit titulem nejstarší muzeum v Euroregionu. Za první sbírkový předmět
pozdějšího muzea bývají považovány sluneční hodiny z Vídně, které byly získány v roce 1564. Tehdejší starosta Niklaus von
Dirnmspach, humanista z Moravské Třebové, je obdržel pro nově založenou radniční knihovnu. Od roku se 1665 se tato
knihovna nacházela ve starém františkánském klášteře, dnešním sídle muzea. „Naše muzea ale mají několik dalších primátů,“
sdělil nám Marius Winzeler a dodal: „V roce 1709 byl založen kabinet kuriozit v barokním sále Hefftnerova domu a tento
barokní sál slouží svému účelu dodnes! A v roce 1854 pak bylo v Žitavě založeno první historické muzeum v Saském
království.“ Dnes Městská muzea v Žitavě pečují o více než 50 000 sbírkových předmětů.
Výstava s názvem Žitavské poklady představí na šest desítek obrazů, grafik, soch od vrcholného středověku po současnost. Je
přehlídkou, která by návštěvníky měla inspirovat k návštěvě Žitavy. „My chceme tento zájem ještě podpořit, proto umožníme
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návštěvníkům, aby se vstupenkou z Oblastní galerie v Liberci zdarma navštívili Städtische Museen Zittau v bývalém
františkánském klášteře. A naopak návštěvníci ze Žitavy mohou zdarma navštívit naši galerii. Tato nabídka ale platí jen v době
trvání výstavy,“ láká na výstavu Jan Randáček.
Výstava Žitavské poklady začíná vernisáží ve čtvrtek 23. února v 17:30 hodin a trvá do 8. dubna. Galerie je otevřená denně
mimo pondělí od 10 do 18 hodin, ve čtvrtky do 19 hodin. Každou první středu v měsíci je do galerie vstup zdarma.
Komentovaná prohlídka výstavy s dr. Mariem Winzelerem se koná ve čtvrtek 22. února 2012 v 17 hodin.
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