Zastupitelstvo obce Radešín vyhlašuje
veřejnou sbírku
na obnovu obrázků svatých v lese směrem ke Sklenskému rybníku
Dle dostupných informací, tyto obrázky jsou součástí radešínského okolí již od
přelomu 19.-20. století. Jde o drobnou sakrální památku v krajině, kterou nám
zde zanechali naši předci. V současné době jsou obrázky už hodně poničené a
opotřebené stářím a zaslouží si generální obměnu.

Nové kovové korpusy přislíbil vyrobit umělecký kovář pan Josef Tulis
z Dlouhého.
Obrázky svatých – sv. Annu a sv. Františka - přislíbila namalovat katolická
malířka Bedřiška Znojemská.
Celkovou cenu očekáváme do 25.000,-Kč.
Budeme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek. Svůj peněžní dar můžete doručit
osobně na obecní úřad, nebo poslat na účet obce se zprávou pro příjemce
„veřejná sbírka-obrázky svatých“. Číslo účtu je 31925751/0100.
Každý dárce obdrží následně doklad ve formě pamětního listu.

Josef Tulis je umělecký kovář z Dlouhého, který má za sebou množství umělecké
práce se železem. V roce 2019 se s týmem dalších tří kovářů z Vysočiny stal
mistrem světa v kovářském umění a to na 23. bienále umění Fabbrica di Stia 2019
v Itálii. Vzhledem k tomu, že je praktikující věřící, má k tomuto tématu blízko.
Bedřiška Znojemská je také praktikující katoličkou. Její tvorba je zaměřena
především na sakrální umění a je prodchnuta hlubokou vírou, jíž se nevzdala ani v
letech totality a tuhé normalizace. Do malby vnáší mystickou krásu, poetičnost a
zvláštní oduševnělost. Soustavně se věnuje náboženské tematice v malbě, kresbě
a ilustraci. Obrazy, malované v duchu romantického symbolismu, vyprávějí
příběhy. „V dnešním přetechnizovaném světě, plném brutality i pochybných
hodnot, bych byla ráda, aby má díla působila jako pohlazení na duši a k zamyšlení
nad životem samým,“ říká.
„Budoucnost světa nespočívá v technice, ale v množství lásky, kterou
probudíme v druhých. Tomu chci zůstat věrna.“
Bedřiška Znojemská
Pokusíme se zajistit představení nových obrázků a korpusů samotnými autory,
spojené s vernisáží jejich prací a s představením života a skutků sv. Anny a sv.
Františka. Samotnou instalaci plánujeme za účasti Vás občanů a našeho
duchovního správce b. Michaela.

V Radešíně, 18.6.2020

