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Tisková zpráva
Draci a pivoňky
Čínský textil dynastie Čching ve sbírce Západočeského muzea v Plzni
9. 12. 2016 – 12. 2. 2017
Výstavní sál č. 2, Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2016 v 16.00 hodin ve výstavním sále
č. 2, Západočeského muzea v Plzni.
Výstava představí jedinečnou sbírku čínského textilu z pozdního období vlády dynastie Čching
(1644 – 1911) ze sbírky uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni.
Návštěvník se seznámí s dračím rouchem čínského úředníka – učence nebo tradičními dámskými
oděvy. Obdivovat může nádherné hedvábné výšivky, s jejichž složitou symbolikou bude
obeznámen.
Na výstavě bude představena reprezentativní část sbírky čínského textilu, která dnes čítá na sto
dvacet předmětů a obsahuje části formálních a neformálních oděvů pozdního období dynastie
Čching (1644 – 1911). Patří sem dračí roucha, tj. oděvy úředníků tradiční císařské byrokracie,
a dále ženské oděvy a doplňky zdobené bohatou výšivkou. Velkou část sbírky zaujímá interiérový
textil, především vyšívané paravány a závěsy. Na výstavě budou představeny tradiční techniky
hedvábné výšivky, typy výzdoby a symbolika zobrazovaných témat z konce 19. století a počátku 20.
století. Tyto nádherné ukázky tkalcovského a vyšívačského řemesla byly určeny pro čínský trh,
i na vývoz.
Muzeum získalo sbírku krátce po svém založení na přelomu 19. a 20. století od zahraničních
starožitnických firem nebo osobností českého společenského života, jakým byl například malíř
Vojtěch Hynais, cestovatel Enrique Stanko Vráz nebo geolog a paleontolog Otokar Feistmantel.
Vznikla tak zcela unikátní sbírka, která postihuje oděvní kulturu na konci čínského císařství.
Sbírka čínského textilu nebyla veřejnosti v tomto rozsahu dosud představena a mnohé předměty
budou vystaveny poprvé. Výstava je výsledkem dlouhodobé vědecké práce a je doprovázena
publikací s katalogem celé sbírky.
Autoři výstavy: Mgr. Helena Heroldová, Ph.D. a Mgr. Jindřich Mleziva, tel. 777 357 710

Odznak hodnosti vyšší aristokracie čchingského dvora. Výšivka hedvábím s aplikací kovového dracounu zlaté barvy. Čína, konec 19.
století.
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