Výstava „Skromnost i majestát / Dějiny a kultura Středočeského kraje“ byla zahájena
Tisková zpráva – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
16. září 2015, Kutná Hora
Hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera ve středu 9. září 2015 slavnostně otevřel
reprezentativní výstavu v Sichuan Museu, které sídlí v Chengdu, hlavním městě čínské
provincie Sichuan. Expozici připravila Galerie Středočeského kraje pod vedením vedoucího
kurátora Richarda Druryho, autorem architektonického řešení projektu je Michal Krejčík.
Výstava se koná za významné finanční i organizační podpory čínské firmy Changhong Europe
Electric a potrvá od 10. září do 12. října 2015.
„Výstava nazvaná Skromnost i majestát si klade za cíl představit návštěvníkům jednak historii našeho
kraje prostřednictvím nejvýznamnějších historických a kulturních artefaktů a zároveň i komplexní obraz
života v našem koutu Evropy. K tomu slouží množství předmětů každodenního použití a zmínky v dílech
slavných českých spisovatelů a umělců. Chceme představit českou kulturu, naši národní i regionální
identitu nejen ve vznešenosti dávných panovníků, ale i ve skromnosti života obyčejných lidí,
a prezentovat náš kraj jako přitažlivou turistickou destinaci s bohatým kulturním dědictvím,“ přiblížil
záměr expozice hejtman Petera.

Návštěvníci tak mohou spatřit věrné kopie artefaktů nalezených na území Středočeského
kraje. Je to Poděbradský denárový poklad, hliněná nádoba obsahující stříbrné mince nalezená
v roce 1936 nebo tzv. Keltská hlava ze Mšeckých Žehrovic. Zde se jedná o opukovou plastiku
zobrazující mužskou hlavu dochovanou ve čtyřech fragmentech, z kterých se podařilo složit
její téměř kompletní původní podobu. Dalšími exponáty jsou faksimile koruny císařů Svaté říše
římské, Kutnohorské iluminace a Mírové smlouvy Jiřího z Poděbrad. K vidění jsou také kopie
středověkých kamnových kachlí a nápojového skla.
Část expozice je věnována ukázce ze života běžných lidí - je vybavena dobovým nábytkem
a textilem z 20. a 30. let 20. století. Jsou zde k vidění také autorizované kopie obrazů Josefa
Lady, který čerpal inspiraci v rodných Hrusicích. Poslední část výstavy je věnována dílu a životní
výpovědi Karla a Josefa Čapka. Výraznou úlohu zde hrají Josefovy linořezy se sociálními náměty
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z let 1918-19. Zde také najdeme symbolický česko-čínský „styčný bod“ v podobě vystavených
čínských edicí knih Dášeňka, Zahradníkův rok, Válka s mloky, Devatero pohádek a Povídání
o pejskovi a kočičce. Expozici uvádí i uzavírají kopie krajinářských obrazů z přelomu 19. a 20.
století ze sbírek GASK.
Statické exponáty jsou doplněny o audiovizuální prvky – komorní hudbu Antonína Dvořáka
či krátké filmy související s vystavenými předměty či s tvorbou Josefa Lady a bratří Čapků.
Ústředním motivem, propojujícím rozmanité stránky prezentace, jsou myšlenky Josefa Čapka,
které návštěvníky doprovází po celé expozici v podobě vybraných aforismů z jeho knihy „Psáno
do mraků“ napsaných v čínštině a angličtině ruční technikou kaligrafie přímo na stěnách.
Úmyslem je zdůrazňovat silně humanistickou podstatu Čapkovy tvorby jako komunikační most
vstříc lidem ze vzdálené civilizace.
Z architektonického pohledu je výstava koncipována jako cesta zhmotněná proměnou
průchodů mezi výstavními prostory v pomyslné brány. V rovině citového vnímání diváků klade
výstava „Skromnost i majestát“ zvláštní důraz na dialog s čínskými návštěvníky
prostřednictvím intimity, neformálnosti a hravosti.
„Věřím, že výstava čínské návštěvníky osloví a že pro ty, kdo ji shlédnou, se stane Středočeský kraj
jakýmsi fascinujícím a sympatickým novým přítelem,“ konstatoval Richard Drury.

Výstava byla realizována ve spolupráci následujících institucí
 GASK – Galerie Středočeského kraje,
 Polabské muzeum v Poděbradech,
 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami,
 Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše,
 Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích,
 Ústav archeologické památkové péče středních Čech,
 Oblastní muzeum Praha – východ v Brandýse nad Labem,
 Sichuan Museum v Chengdu,
 Changhong Europe Electric.
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