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Prostřeno – Tradice stolování od počátku 19. století do 30.
let 20. století
S novou výstavní sezónou v II. patře Kolowratského zámku se můžeme těšit hned na
několik výstav. Výstava s názvem „Prostřeno“ návštěvníkům představí, jak název
naznačuje, podobu stolování od počátku 19. do 30. let 20. století na venkově i ve městě.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 26. dubna 2019 od 17 hodin v II. patře
Kolowratského zámku.
„Výstavou chceme přiblížit historii stolování v našem regionu v daném období, v měšťanském
a lidovém prostředí. Ukáže prostřenou tabuli chudých venkovanů i zámožnějších měšťanů,“
říká na úvod jedna z kurátorek výstavy, etnoložka Mgr. Pavla Bláhová. „Naším cílem bylo
návštěvníky přímo přenést k posvícenské hostině, odpolední kávě v salónku či chudému stolu
pouze s miskou brambor a krajáčem mléka“ upozorňuje P. Bláhová. A opravdu, díky
vytvořeným, navzájem oddělených „pokojíčkům“, se ocitáme v samotných měšťanských
pokojích, selských jizbách či prvorepublikové kuchyni.
Všechny prostřené stoly doplňuje také historicky odpovídající nábytek či figuríny v dobových
oděvech. „ Ustlaná postel v selské jizbě již při instalaci lákala nejednoho kolegu k odpočinku
po obědě“ říká s úsměvem kurátorka výstavy. Oko návštěvníka však nejvíce přiláká krása
prostřených stolů. „Výstava je jedinečná i díky možnosti čerpání z bohatého depozitáře Muzea
krajky Vamberk, které je součástí našeho muzea. Na jednom z prostřených stolů je tak k vidění
například nádherná kolekce ubrusu a prostíraní, jejichž autorkou je Marie Sedláčková –
Serbousková. Právě takové soupravy jsou pro tvorbu M. Sedláčkové charakteristické. Ve 30.
letech 20. století navrhovala stolní soupravy pro některé významné rodiny, například pro
Bartoňovi z Dobenína nebo paní Alici Masarykovou,“ upozorňuje Pavla Bláhová.
Výstava představí i množství dalších pozoruhodných předmětů. Vypíchnout můžeme
například nejstarší cínové nádobí používané v bohatších rodinách, specifické Orlické sklo
z místních skláren s typickými lipnovanými okraji, secesní vázy, ale také obrovské džbány
z keramické dílny v polském Boleslawieci. „Většina předmětů pochází z našich vlastních
sbírek, část byla zapůjčena z Muzea Náchodska.“ doplňuje P. Bláhová.
Výstava „Prostřeno – Tradice stolování od počátku 19. do 30. let 20. století“ bude
otevřena od 27. dubna do 27. října 2019 ve Výstavních prostorách muzea v II. patře
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