
 

 

 
 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 29. 3. 2021 

Výstava NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ. Plzeňská madona a krásný 
sloh se prodlužuje do 6. června 2021. 

Západočeské galerii v Plzni se podařilo vyjednat prodloužení zápůjček vzácných středověkých 
děl a díky tomu je možné posunout termín ukončení výstavy o dva měsíce, tedy do 6. června 
2021. Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh je nejnáročnějším 
projektem z odborného i finančního hlediska za posledních několik let. Samotná příprava 
výstavy trvala 7 let.  

Prodloužení výstavy začali autoři vyjednávat s téměř 40 zapůjčiteli hned na začátku roku 2021. 
Protože se jedná o vzácné středověké exponáty, bylo třeba zajistit vyjádření restaurátorů, 
v některých případech zpracovat report o stavu exponátů a klimatických podmínkách ve výstavě. 
Jednání o prodloužení výpůjček s jednotlivými zapůjčiteli byla ukončena minulý týden. Výstava 
bude prodloužena v prakticky totožné podobě.  

„Výstava je neopakovatelným kulturním a duchovním zážitkem, jelikož obsahuje umělecká díla 
nevyčíslitelné hodnoty, která se běžně nezapůjčují. Jsem rád, že díky laskavosti zapůjčitelů jsme 
mohli výstavu prodloužit. Doufejme, že bude v dohledné době umožněn přístup veřejnosti do 
výstavních síní,“ říká Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni.  

Vzhledem k tomu, že výstava je připravena již od 27. listopadu 2020 a byla otevřena pouze 19 
dní, rozhodla se Západočeská galerie v Plzni zprostředkovat výstavu divákům v online prostředí 
na webových stránkách a sociálních sítích galerie. Vedle fotoreportů z výstavy a představení 
jednotlivých děl se s velkým ohlasem setkala čtyřdílná komentovaná prohlídka s autorem výstavy 
Petrem Jindrou. Další část prezentace v podobě cyklu pěti odborných přednášek byla zahájena 
24. 3. Hlavním tématem je Plzeňská madona a krásný sloh, její význam v lokálních souvislostech 
a kult této plzeňské divotvůrkyně v průběhu staletí. 

Jakmile dojde k uvolnění vládních opatření, budou se moci návštěvníci přenést do období raného 
středověku, kdy vznikal krásný sloh, a pohlédnout do očí mnoha madon, které jsou replikami 
Plzeňské madony – ať již přímo konkrétní sochy, nebo jejího typu. Díla z období krásného slohu 
kolem roku 1400 a z 15. století jsou zapůjčena z veřejných sbírek a od církve. Světový unikát má 
výstava v počtu madon na jednom místě, jejichž instalace v pravém křídle Masných krámů působí 
velice sugestivně.  

Vyvrcholením celého projektu bude plánované zapůjčení originálu Plzeňské madony, která je po 
staletí nejuctívanějším uměleckým a kultovním dílem v Plzni. Vznikla k roku 1384 v prostředí 
pražské katedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní 
situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV. 

„V závěru výstavy tak dostane odborná a široká kulturní veřejnost jedinečnou příležitost vidět 
zblízka originál Plzeňské madony, neboť po dokončení rekonstrukce interiéru katedrály sv. 
Bartoloměje se socha vrátí zpět do niky umístěné vysoko na hlavním oltáři kostela,“ dodává Petr 
Jindra, spoluautor výstavy. 
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