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Jihočeši zahájili rok Karla Klostermanna
Přes sedm desítek akcí na jihu i západě Čech připomene výročí básníka šumavské přírody
Prezentací webové stránky o Karlu Klostermannovi (1848– 1923) a knihy Marie Korandové Volba profesora Klostermanna
odstartoval v pátek na jihu Čech Rok oslav básníka šumavské přírody.
Na více než sedmi desítkách kulturních a společenských akcí se společně s Jihočechy a Západočechy podílejí i Bavoři a
Rakušané. Jak na setkání s novináři zdůraznil jihočeský hejtman Jan Zahradník (ODS), jedná se o unikátní projekt propojení
kulturního, turistického i historického prostoru Šumavy, v němž ožije atmosféra lidových tradic a zvyků kraje krásné a drsné
Šumavy, kraje prostých sklářů, dřevorubců, lesníků, pytláků a dětí přírody. Osobnost Karla Klostermanna se tak stane poslem
spolupráce různých regionů a současně i spojnicí pro další možné aktivity přispívající k rozvoji Šumavy. „Karel Klostermann je
českým a evropským zároveň. Propojuje a oživuje region Šumavy ze všech světových stran. Návštěvníci se dozvědí mnoho
zajímavého a nového o relativně nedávném životě obyvatel Šumavy, ať už hovořili česky či německy,“ konstatoval hejtman.
Připomněl, že jedním z vrcholů oslav se pak v červnu stane výstava Příběh šumavské podmalby aneb Šumava Karla
Klostermanna.
„Jde o zatím největší výstavu, kterou muzeum ve své novodobé historii připravovalo. Díky své koncepci, nové zážitkové formě i
rozmanitosti exponátů, na devíti stech metrech čtverečních v celém prvním patře muzea, má ambici se stát nejvýznamnějším
výstavnickým počinem posledních let. Představí Šumavu doby Karla Klostermanna, pestrou a barevnou životem přírody a svých
obyvatel, poprvé v takové míře a celistvosti přenesenou z historie do současného výstavního prostoru,“ podotkl krajský radní
František Štangl (ODS).
Již příští týden obohatí chystané akce zvláštní emise jedenáctikorunové poštovní známky s Klostermannovou podobiznou, jejímž
autorem je výtvarník Jan Kavan. Vydává ji Česká pošta a u jejího zrodu stálo občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel
Šumavy. Miloš Picek, ředitel Regionální rozvojové agentury Šumava, která je na základě grantu Jihočeského kraje pověřena
koordinací celého projektu, v této souvislosti dodal, že všechny podrobnosti o připravovaných výstavách, setkáních či publikacích
se zájemci budou průběžně dozvídat právě prostřednictvím zmíněného informačního serveru www.klostermann. cz.
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