Památník Františka Bohumíra Zvěřiny, Hrotovice
Popis:
Památník nejvýznamnějšího hrotovického rodáka, akademického malíře Františka Bohumíra Zvěřiny
(1835–1908) se nachází v jeho rodném domě. Kromě výtvarných děl (olejů, kreseb a akvarelů) si
mohou návštěvníci prohlédnout nábytek a předměty z cest a Zvěřinova pedagogického působení na
Balkáně, jako jsou hudební nástroje, zbraně a lovecké trofeje.
Z DŮVODU REKONSTRUKCE JE PAMÁTNÍK V ROCE 2018 PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.
Podrobný popis:
Dnešní terminologií bychom mohli Zvěřinu nazvat také válečným zpravodajem, neboť ve svém díle
zachytil i dobové válečné konflikty na Balkánském poloostrově. Součástí sbírkových předmětů jsou i
výtisky časopisů z rakousko-uherské monarchie, ale i z dalších evropských zemí, kde umělec
prezentoval svoje díla.
Akademický malíř F. B. Zvěřina se narodil 4. února 1835 a již jako dítě projevoval kreslířský talent a
zájem o umění. Po absolvování tříleté školy ve Znojmě studoval na stavovské reálce v Praze, kde v
roce 1851 nastoupil na Akademii výtvarných umění. Brzy na sebe upozornil svou pílí a talentem,
jeho obrazy byly vždy příznivě hodnoceny a zpravidla i odkoupeny. Získané peníze používal k
podpoře nouzí strádající matky a k cestám po Balkáně. V roce 1859 byl z akademie vyloučen pro
své slovanofilství - na veřejnosti se totiž prezentoval výhradně slovanskými motivy. Od té doby se
po 31 let věnoval pedagogické činnosti. Zvěřina vyučoval kreslení, deskriptivní geometrii a krasopis,
přednášel v řeči české, německé a slovinské. Vedle pedagogické činnosti vyvíjel soustavnou činnost
uměleckou. Své obrazy vystavoval v Praze, Brně, Budapešti, Krakově a ve Vídni. Podílel se na
ilustrování 15 českých časopisů, mj. Zlaté Prahy, Světozoru a Květů. Kresby a články publikoval
rovněž v časopisech anglických, ruských, španělských a jihoslovanských. Zemřel ve Vídni 27.
prosince 1908. Zanechal po sobě rozsáhlé umělecké dílo, jehož část je umístěna ve Zvěřinově
památníku v Hrotovicích.
V roce 1913 byl Zvěřinovi v Hrotovicích zbudován pomník (stával na rohu zahrady Anderlova
hostince), v roce 1972 byl pomník přemístěn před jeho rodný dům. Na hrotovickém hřbitově má
malíř pomník, který zhotovil František Bílek.
Region: Třebíčsko
Město: Hrotovice
URL: http://www.hrotovice.cz/pamatnik-f-b-zveriny/ms-31820/p1=31820
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°6'31.077"N, 16°3'25.262"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.1086325,16.0570172&z=12
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