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Na muzejní rašelinu v pevných botách
Začal Rok oslav Karla Klostermanna. Připomenou ho výstavy, slavnosti, pochody, film i komiks
Šumava - Pevné boty doporučuje jihočeský hejtman Jan Zahradník lidem, kteří se vypraví na velkou výstavu Příběh
šumavské podmalby do Jihočeského muzea. Její součástí totiž bude rašeliniště i výstup na rozhlednu. „Zařadili jsme
tam i řadu zvukových a vjemových efektů, bude tam vát vítr, chceme tak navodit atmosféru Šumavy,“ vysvětlil ředitel
muzea Pavel Šafr.
Expozice, která nabídne především podmalby, zaplní šest sálů, 900 metrů čtverečních. Bude jednou z největších
mezi 75 akcemi, které chystá několik organizací s Jihočeským krajem v rámci Roku oslav spisovatele Karla
Klostermanna. Má upozornit na 160. výročí jeho narození, včera ho právě hejtman zahájil.
„Klostermann dokázal mistrovsky zachytit jak přírodu, ducha Šumavy, tak i charaktery, život a práci lidí, kteří tam
žili,“ řekl Zahradník.
Další velkou akcí bude letní slavnost v Kašperských Horách. Autora, mezi jehož nejznámější díla patří román Ze
světa lesních samot nebo Mlhy na blatech, připomene ale i recitace ve vlaku, pěší pochody v jeho stopách,
autobusový výlet, hodinový film, naučné stezky, besedy a knihy. Jedna pod názvem Volba profesora Klostermanna
vyšla tento týden, napsala ji plzeňská badatelka Marie Korandová, jejíž otec se se spisovatelem osobně znal.
Včera začal rovněž fungovat internetový portál www.klostermann.cz, kde lidé najdou podrobný přehled všech akcí i
unikátní fotografie, 31. ledna vyjde dokonce poštovní známka s Klostermannovým portrétem.
„Za dětmi půjdeme do škol s programem, jehož cílem je, aby si uvědomily, že Klostermann není jedna maturitní
otázka, ale že třeba den před Štědrým dnem došel sám v mrazu z Písku do Kašperských Hor a prožil si naprosté
peklo,“ doplnil Václav Kinský ze společnosti Praam, která se stará o nový web.
Tuto pouť zachytil Klostermann v novele Cesta k domovu, která vyjde letos jako komiks.
Foto popis| Rok Karla Klostermanna nabídne výstavy i komiks.
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