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Betlémy z Rakouska a Třebíče

  

Tradiční vánoční výstava betlémů v konírně třebíčského zámku nabídne návštěvníkům v
termínu od 1. prosince 2017 do 14. ledna 2018 pohled do betlemářské tvorby v sousedním
Rakousku. Ve spolupráci s 1. Niederösterreichisches Krippenmuseum Vösendorf vznikla
výstava, která představí  téměř tři desítky betlémů rakouské provenience.

  

Třebíčské muzeum doplní výstavu o klasický třebíčský betlém ze svých sbírek. Jeho autorem je
Eduard Klaus. Figurky vznikaly právě při jeho pobytu v Dolním Rakousku. Pro dětské
návštěvníky je připraven již tradiční dětský koutek i edukativní program. Milovníci hudby si pak
přijdou na své 6. ledna 2018, kdy se v Kamenném sále třebíčského zámku uskuteční Tříkrálový
koncert. Vystoupí soubor z rakouského Vösendorfu.

  

Tradiční Vánoční výstava betlémů je jedna ze čtyř výstav, na které se Muzeum Vysočiny Třebíč
podílí. Od 23. listopadu 2017 do 7. ledna 2018 se koná 42. ročník mezinárodní výstavy „100
Presepi“ v italském Římě. Třebíčské muzeum se zde prezentuje již popatnácté: v letošním roce
betlémem ze souboru vytvořeného Josefem Macholánem (1932–2007).      

  

Od 1. prosince 2017 až do 28. ledna 2018 bude v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí možnost
zhlédnout výstavu s názvem „Oustecké a třebíčské betlémy“. Třebíčská tvorba je např.
zastoupena dvěma velkými stavěcími betlémy (autoři: Jindřich Mládek a Jan Zelenka) a třemi
skříňkovými betlémy.
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Putovní soubor betlémů ze sbírky MVT je letos již od května na návštěvě v sousedním
Rakousku, v 1. Niederösterreichisches Krippenmuseum v dolnorakouském Vösendorfu (jižní
předměstí Vídně). Od 18. listopadu bude výstava zpřístupněna návštěvníkům vždy v sobotu,
neděli a svátek od 11 do 18 hodin. Pro skupiny od 10 osob je umožněn vstup po předchozí
domluvě kdykoliv (telefon +43 664 3257410, e-mail

  

  

Místo: zámek Třebíč, konírna

  

Termín: 1. prosince 2017 – 14. ledna 2018, vernisáž 30. listopadu 2017 od 17 hodin

  

Vstupné: 50/25 Kč

  

Otevírací doba: úterý až neděle 9–12, 13–17 hodin

  

krippevoesendorf@a1.net). Výstava bude ukončena v první polovině ledna 2018.

  

  

Tomáš Hartman
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