MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL: PRVNÍ DÁMA=MÁMA
tisková zpráva k 12.3.2011
Po velkém ohlasu novoročního a valentýnského fotografování chystá Museum Fotoateliér Seidel v Českém
Krumlově další termín, kdy si tam lidé mohou pořídit podobenku připomínající staré časy. Tentokrát se zaměří na
rodiny s dětmi, zejména maminky, aby jim zpříjemnil květnový svátek matek.
„První dáma je pro každého z nás máma,“ řekli si organizátoři z Českokrumlovského rozvojového fondu, který
fotoateliér spravuje. V termínu 31. dubna a 1. května 2011 proto uspořádají fotografování, na něž zvou rodiny
s malými i velkými dětmi. Na následující neděli 8. května totiž připadne Den matek, což je příležitost k netradičnímu
obdarování - a Museum Fotoateliér Seidel do té doby rozešle vyfotografovaným maminkám jejich snímky.
Akce nazvaná První dáma=máma je součástí programu tradičních městských oslav jara, které se jmenují Kouzelný Krumlov a zahrnují tradice jako pálení čarodějnic, stavění máje aj. Oslavy, které se konají právě o víkendu
31. dubna a 1. května, mají místní obyvatelé i turisté ve velké oblibě (návštěvnost 1 500 osob).
Více než sto let starý Fotoateliér Seidel je světovým unikátem, protože jeho sbírky čítají přes 140.000 skleněných
desek, celuloidové pásky s negativy, alba fotografií i pohlednic. Na mnohých jsou obyvatelé Českého Krumlova i širokého okolí, kteří si od Josefa a Františka Seidelových nechávali zaznamenat významné momenty svého života.
Patřilo k nim zejména narození dětí - a jak plynul čas a děti rostly, rodiny se pravidelně k fotografům vracely. Právě
na tuto tradici chce nyní Museum Fotoateliér Seidel navázat.
Podobné akce se zde konají pravidelně, ale vzhledem k historicky cennému prostředí, které je třeba chránit, mají
punc vzácnosti. Loni na sklonku roku si zde lidé mohli pořídit originální péefku, letos v únoru se zamilované dvojice
nechaly zvěčnit na počest svátku svatého Valentýna. Těchto příležitostí využilo asi 300 zájemců.
Fotografování na téma První dáma=máma zve před objektiv současné maminky, jejich děti i tatínky. Společný snímek v historickém prostředí a nejlépe v dobovém oblečení se stane ozdobou rodinného fotoalba, tak jako tomu
bývalo v minulém století. Inspiraci, jak pózovat či jak se obléci, mohou návštěvníci najít na dobových fotografiích
krumlovských rodin.
Součástí akce je i soutěž o nejkrásnější a nejstylovější fotografie v dobovém kostýmu: „První dáma=máma
Fotoateliéru Seidel“. Naváže na letošní soutěž o nejhezčí valentýnské foto. Nyní má šanci uspět rodinná
fotografie s maminkou v dobovém kostýmu. Buďto vlastním, anebo vypůjčeném v ateliéru, kde jsou k dispozici i
klobouky, boa a další doplňky.
Snímky budou se souhlasem fotografovaných osob zveřejněny na www.seidel.cz a v Českokrumlovském deníku –
a lidé budou moci až do června hlasovat pro svou favoritku. Nejstylovější „První dáma = Fotoateliéru Seidel“ tak
bude moci vyhrát tyto ceny:
• digitální fotoaparát (cena Musea Fotoateliér Seidel – cenu předá vedoucí musea Ing. Petr Hudičák)
• večeře pro celou rodinu (2 dospělí, až 3 děti) v Hospodě na Louži v hodnotě 1 200,- Kč, upomínkové
předměty Českokrumlovského Deníku a dárkový balíček z Květinářství Kateřiny Hořejší (cena
Českokrumlovského deníku – cenu předá šéfredaktorka Ing. Zuzana Kyselová)
• večeře pro celou rodinu (2 dospělí, až 3 děti) v Katakombách restaurantu The Old Inn v hodnotě 1 800,Kč a upomínkové předměty (cenu předá „První dáma města Český Krumlov“ – Mgr. Hana Cardová)
Soutěž potrvá do neděle 5. června a týden poté, v sobotu 11. června v 16.00 hodin proběhne slavnostní
vernisáž nejlepších snímků. Výstava ukáže jak současné fotografie rodin, tak historické snímky, které pořídili
Josef a František Seidelovi před 100 lety.
Partneři akce:
Samsung, Hospoda na Louži, Restaurant The Old Inn, Květinářství Kateřiny Hořejší, Český rozhlas České
Budějovice, Českokrumlovský deník
Další informace: Ing. Petr Hudičák,
petr.hudicak@ckrf.ckrumlov.cz, www.seidel.cz
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