PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Výročí 120 let od úmrtí Karla Hlaváčka
připomene Památník národního písemnictví
výstavou
13. června 2018 – 21. září 2018
Památník národního písemnictví společně s Městskou částí Praha 8 připravil ke 120. výročí úmrtí
básníka Karla Hlaváčka výstavu s názvem Prostibolo duše. Výstava přinese obsáhlý vhled do
básníkovy tvorby i osobního života. V prostorách Libeňského zámku budou vystaveny
reprodukce Hlaváčkova výtvarného fondu, ukázky rukopisů i umělcovy osobní věci, které budou
k vidění vůbec poprvé. Prezentovaná díla tohoto výrazného dekadentního básníka pocházejí ze
sbírky Památníku národního písemnictví. Expozice bude veřejnosti přístupná v Libeňském zámku
od 13. června do 21. září 2018.
„Výstava je symbolicky umístěna v Libeňském zámku, v pražské Libni, kde Karel Hlaváček žil. Jsme rádi,
že můžeme představit dílo Karla Hlaváčka v celé šíří, zvláště v souvislosti s letošním výročím,“ vysvětluje
kurátorka výstavy, Barbora Vlášková. Výstava nabídne tvorbu Karla Hlaváčka i náhled do jeho
soukromého života. Ve foyer Libeňského zámku budou vystaveny Hlaváčkovy autoportréty, kresby, i
méně známé ilustrace publikací. K vidění budou i nejvýznamnější díla jakými jsou kresba Vyhnanec
(1896) z cyklu Prostibolo duše nebo autoportrét s názvem Můj Kristus (1897). Z osobních předmětů si
návštěvníci mohou například prohlédnout brýle Karla Hlaváčka, osobní rukopisy či předměty ze
sokolské organizace. „Na tvorbě jednoho z nejpůsobivějších básníků a výtvarníků české dekadence je
pozoruhodná především nesmírná škála sugestivních námětů od démonických motivů až po dekorativní
návrhy zahrnující autorův vnitřní svět, melancholické pocity či temné vize,“ doplňuje Barbora Vlášková.
Památník národního písemnictví již v minulosti s Městskou částí Praha 8 spolupracoval na dvou
projektech a to na výstavě k výročí Bohumila Hrabala a na repríze XV. Trienále českého ex-libris 2017.
„Z důvodu úspěšné kooperace mezi oběma subjekty byla domluvena spolupráce na výstavě
k významnému výročí libeňského rodáka. Vzhledem k nadstandartním vztahům věříme i v následnou
spolupráci,“ uzavírá Vlášková. Výstava bude doprovázena prací studentů ze SŠ Náhorní, kteří budou
prezentovat svá díla inspirovaná Hlaváčkovou tvorbou. V rámci doprovodného programu proběhne
12. září komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy.
Výstava Karel Hlaváček – Prostibolo duše bude v Libeňském zámku otevřena od 13. června 2018
do 21. září 2018 každý den (po a st 8:00-18:00, út a čt 8:00-15:30, pá 8:00-15:00). Kurátorkou
výstavy je Mgr. Barbora Vlášková. Více na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.
Kontakt pro média:
Bc. Veronika Havlíková
Telefon: +420 605 502 723
E-mail: havlikova@pamatnik-np.cz
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