Manuál k prezentaci a instalaci výstavy
Obnovené památky | Gerettete Baudenkmäler
Výstavní projekt
Letní výstava 2013 Centra Bavaria Bohemia (CeBB) představuje kostely, kláštery, kaple a jiné památky v
Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji, které byly zrekonstruovány díky podpoře Česko-německého
fondu budoucnosti (ČNFB), a tím zachráněny před zchátráním. Výstava je součástí ČNFB podpořeného
projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko".
Šedesát z památek, na jejichž obnovu ČNFB přispěl, je se stručným popisem jejich osudu zveřejněno na
dvojjazyčném kulturním portálu www.bbkult.net Centra Bavaria Bohemia. 29 kostelů, kaplí, klášterů, hřbitovů,
památníků a jiných staveb se nachází v Karlovarském, 17 v Plzeňském a 14 v Jihočeském kraji. Výstava
prezentuje po domluvě s ČNFB pouze reprezentativní výběr: 17 památek z Karlovarského, 9 z Plzeňského a 12
z Jihočeského kraje.
Letní výstava je zároveň příspěvkem k 15letému výročí existence ČNFB v roce 2013. Naším přáním je
upozornit návštěvníky výstavy na obnovené památky, motivovat je k jejich návštěvě a informovat o záslužné
práci ČNFB a aktivních občanů, kteří svou činností přispěli k jejich záchraně.
Rozsah výstavy
Každá ze 38 obnovených památek je samostatně představena na výstavním
panelu pomocí jedné či více fotografií a doprovodného textu jak v češtině, tak i
v němčině. Výstavu tvoří dohromady celkem 40 panelů. Ty jsou vyrobeny
z PVC a mají rozměry 80 x 120 cm. Na sobě nezávislé panely lze spojit do
pěti křížů po osmi výstavních plochách. Dohromady tak vznikne 40 výstavních
ploch = 38 památek + 1 úvodní panel + 1 panel s mapou prezentovaných
památek jako celkový přehled. Instalaci výstavy lze ve dvou lidech uskutečnit
během cca 3 hodin. Díky variabilitě systému lze výstavu přizpůsobit
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jakémukoli výstavnímu prostoru (cca 100 m dostačuje).
Seznam jednotlivých památek si lze vyžádat v CeBB. Všechny památky (tzn.
nejen vystavené) lze navíc najít na kulturním portále bbkult.net v sekci
Databanky – Kulturní adresy – pamětihodnosti v rubrice renovované památky.
Převoz a skladování
Výstavní panely je možné převézt v osobním automobilu kombi. Jedná se o 20
oboustranných tabulí 80 x 120 cm, 25 trubek o průměru 25 mm a délce 210 cm, 20 trubek o průměru 25 mm a
délce 80 cm, a bednu s úchytkami. Skladování na suchém místě, kde nehrozí poškození výstavy.
Podmínky zápůjčky
Výstava je zapůjčována zdarma, náklady na převoz a instalaci výstavy hradí vystavovatel. Vystavovatel se
zavazuje vrátit všechny části výstavy v dohodnutém termínu nepoškozené do Centra Bavaria Bohemia.
Případné škody vzniklé během zapůjčení hradí vystavovatel.
Kontaktní osoba
V případě zájmu o výstavu kontaktujte prosím:
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1
92539 Schönsee
Mgr. Václav Vrbík
E-Mail: vaclav.vrbik@cebb.de
Telefon: +49 9674 – 92 48 77

