Český Krumlov 26. května 2011
Museum Fotoateliér Seidel vybírá nejstylovější První dámu
Až do 5. června mohou lidé hlasovat o nejstylovější snímek z nedávného fotografování na téma „První
dáma = máma Fotoateliéru Seidel“. Vybírají ze 117 snímků, které jsou nyní vystavené na internetových
stránkách muzea a průběžně se objevují v Českokrumlovském deníku. Po uzávěrce soutěže ozdobí na
jeden den interiér i zahradu tohoto unikátního fotoateliéru.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 11. června od 16 hodin a naváže na ni muzejní noc.
Akce „První dáma = máma“ přilákala do tohoto muzea na přelomu dubna a května celkem 108 rodin
z Krumlova i vzdálenějších míst, většinou s malými dětmi. Vyfotit se nechala i nastávající maminka,
velkou skupinu před objektivem vytvořili prarodiče s pěti vnoučaty, další rodina přivedla do ateliéru i
dva lovecké psy. „Soubor snímků je velmi pestrý, těžko z nich vybrat ten nejstylovější. Návštěvníci
hodně využívali možnosti zapůjčit si u nás dobové oblečení, doplňky i historické hračky, což se do
autentického prostředí ateliéru dobře hodí. I díky tomu vznikly velmi působivé a originální fotografie,“
říká vedoucí Musea Fotoateliér Seidel (MFS) Petr Hudičák.
Výstava v muzeu pak ukáže jak současné fotografie rodin, tak historické obrázky, které pořídili Josef a
František Seidelovi před stoletím. Součástí programu vernisáže bude i křest nového kalendáře
Fotoateliéru Seidel na rok 2012. Při slavnosti zahraje hudební skupina Žestě 200 a bude zajištěné
občerstvení. Fotografie si lidé budou moci prohlédnout v zahradách a v interiéru muzea.
Vybírat nejlepší foto mohou zájemci na www.seidel.cz/prvnidama. Každý účastník má právo hlasovat
pouze jednou, počet platných hlasů už se přiblížil tisícovce. Výhry jsou tři: digitální fotoaparát (Cena
MFS - předá vedoucí muzea Ing. Petr Hudičák), 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), anebo 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, kterou předá šéfredaktorka
Ing. Zuzana Kyselová).
Na vernisáž vzápětí naváže Muzejní noc ve Fotoateliéru Seidel, která se uskuteční ten samý den, tedy
11. 6. od 19 do 24 hodin. Do seriálu muzejních nocí Asociace muzeí a galerií České republiky se MFS
zapojuje pravidelně. I tentokrát otevře zdarma a bude to navíc příležitost spatřit výstavu z akce „První
dáma = máma“. Vstup na prohlídky je nutné si rezervovat na www.seidel.cz/muzejninoc, nebo na
telefonu 380 712 354. Bez rezervace nelze zaručit volná místa, kapacita prohlídek je omezena.
Muzejní noc se ve stejném termínu koná také v Regionálním muzeu Český Krumlov.
Více informací: www.seidel.cz/prvnidama
Partneři akce:
Hospoda na Louži, Restaurant The Old Inn, Květinářství Kateřiny Hořejší, Český rozhlas České
Budějovice, Českokrumlovský deník

