
 

TISKOVÁ ZPRÁVA              9. 12. 2022  
 
Betlém Josefa Heji  
 
Muzeum insitního umění, Mírové nám. 24/16, Litoměřice   
 
9. 12. 2022 – 6. 1. 2023 

 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravila pro letošní vánoční svátky 
výstavu betléma z dílny výjimečného lidového řezbáře z Valašska, Josefa Heji (1902–1985). 
Krásný dřevěný betlém, který do Litoměřic zapůjčilo Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod 
Radhoštěm, bude návštěvníkům přístupný v Muzeu insitního umění od 9. 12. 2022 do 
svátku Tří králů – 6. 1. 2023.  
 
Lidový řezbář a oceňovaný insitní umělec Josef Heja (1902–1985) pocházel z obce Hovězí na 
Valašsku, tedy z regionu s hlubokou tradicí lidové kultury a umění, nejen řezbářského. Ke své 
umělecké tvorbě se dostal, podobně jako mnozí jiní insitní umělci, až v relativně pozdním věku 
téměř šedesáti let. Ačkoliv celý život tvrdě manuálně pracoval jako bednář, tesař či lesní dělník, 
jeho díla zaujmou především svou subtilností a křehkostí. Josef Heja neabsolvoval výtvarné 
vzdělání, dlouhá léta se potýkal s fyzickým handicapem, přesto jeho dílo překročilo hranice 
regionu, v němž žil a tvořil. 

Dřevěný svět Josefa Heji představila galerie svým návštěvníkům již na letní výstavě s 
názvem Josef Heja (1902–1985). Moravský Chagall. Nyní, v adventním čase, se vystavením 
Hejova betléma k dílu tohoto autora navrací. Ve své tvorbě si Josef Heja postavy z betlémů – 
tradičních symbolů Vánoc, oblíbil. Ježíška v jesličkách, Pannu Marii a svatého Josefa doplnil o 
postavičky tří králů, někdy o figurky zvířat, pasáčků, jindy prostých lidí, přinášejících dary. Za 
svůj tvůrčí život jich Josef Heja vytvořil hned několik, v roce 1996 se dokonce staly námětem 
vánoční známky České pošty, jiné do svých sbírek získali paměťové instituce a řada soukromých 
obdivovatelů Hejovy tvorby. Jeho betlémy jsou ukázkou osobité výtvarné poetiky a 
pozoruhodné fantazie. 

Kromě prohlídky Hejova betléma mohou návštěvníci ve výstavním prostoru shlédnout 
také krátký dokumentární film z roku 1975 „Jak dřevo promluvilo“, který jim představí život a 
osobnost Josefa Heji i způsob jeho tvorby.   
 
 
Otevírací doba: 
st–ne 10–17 hod., zavřeno 24. 12., 26.–27. 12. a 31. 12., 1. 1. otevřeno pouze 13–17 hodin  
  

Kontaktní osoba pro novináře:  

Barbora Klipcová, tel.: 605 869 655, e-mail: barbora.klipcova@galerie-ltm.cz 

Odkaz na stažení fotografií: 

https://www.uschovna.cz/zasilka/FL8HGC5THUARCTXJ-CIA/  
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