Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ
2. polovina března až duben 2009
Vstupné na výstavy a přednášky
od dubna se mění výše vstupného
základní: 30 Kč
poloviční: 15 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP)
rodinné vstupné: 60 Kč (2 rodiče a 2 a více dětí)

1/ hlavní budova:
Otvírací doba:
Út – Ne: 9-12, 13-17

Výstava FENOMÉN LITOMYŠL. Příběh moderní architektury malého
města.
do 12. dubna
Genius loci Litomyšle je nepopiratelný. Každý rok působí na
tisíce návštěvníků z celého světa. Vědomí výjimečného kouzla
města bylo vždy mezi místními obyvateli rozšířeno. Nástup
moderní doby byl proto spojen i se snahou o vytvoření nenásilného
propojení nového a starého. Ne vždy se to podařilo, především
období komunistické totality zjizvilo tvář města již nenapravitelně.
Polistopadový stavební ruch byl naopak veden snahou o budování
architektonicky hodnotných a do charakteru města zapadajících
děl.
Rozsáhlá výstava Regionálního muzea v Litomyšli
připravená ve spolupráci s Městem Litomyšl nabídne pohled na
architekturu našeho města posledních 150 let, na návrhy
realizované i nikdy nepostavené, na Litomyšl skutečnou i možnou. Patřičná pozornost bude věnována také
chystaným velkým projektům – zámeckému návrší, plaveckému bazénu, přestavbě Kotelny, výstavbě
nových bytových domů nebo rychlostní komunikaci R35.

Výstava PLANETA LIDÍ – MIROSLAV ŠVEJNOHA
18. dubna – 24. května
Výstava fotografií Miroslava Švejnohy, které zachycují zajímavé lidi
z celého světa, převážně etnika z Afriky a Asie. Autor se snaží přiblížit tradice,
zvyky a folklor obyvatel žijících v určitých, pro návštěvníka exotických, oblastech.
Výstavu je prodejní. Pořádá ji Humanistické centrum NAROVINU. Výtěžek se
použije na konkrétní projekty v Keni. Výtěžek bude použit na financování letního
tábora pro děti z nejchudších částí Keni.
www.adopceafrika.cz, www.svejnoha.cz

Výstava NĚCO PRO KLUKY - AUTA A AUTÍČKA
25. dubna – 30. srpna
Sbírka Rudolfa Kocourka, jednoho z našich nejpřednějších
sběratelů modelů aut, začala vznikat v koncem sedmdesátých let a
zpočátku se zaměřovala pouze na modely Fiat. Výstava proto
představí produkci italských automobilek „od počátku věků“ – tedy
Fiaty od roku 1898 po současnost, a také ostatní italské značky,
které byly či jsou s firmou Fiat propojené (OM, SPA, Lancia, Ferrari,
Maserati, Alfa Romeo).
Mimo Itálii zahrne výstava část britské produkce, od 2. sv.
války po začátek sedmdesátých let a některé osobně oblíbené typy
z produkce Citroen – řadu DS/ID a 2 CV. Nelze pominout americký
Ford Mustang, ke kterému má Rudolf Kocourek osobní vztah.
Výstava bude rozdělena jednak na chronologický přehled automobilky Fiat, jednak na různá oblíbená témata
– policie, ambulance, požární vozy, rallye, formule (byť zde zastoupené jen značkou Ferrari) a stále
populární LeMans (především Ferrari, Maserati a vzácně Fiat).
Svébytnou částí sbírky představenou na výstavě budou i modely z filmové řady James Bond a sbírka
legendárních motocyklů Harley – Davidson.

2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba:
Duben – pouze So a Ne: 9-12, 13-17
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287, 737 823 389 nebo
info@rml.cz

3/ Novinky z muzea:
Vyšel nový svazek sborníku Pomezí Čech, Moravy a Slezska
Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se SOA Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli
vydalo již 9. svazek sborníku prací ze společenských a přírodních věd. K zakoupení či objednání je
v pokladně muzea. Cena 100,Svazky 6, 7 a 8 lze zakoupit za poloviční slevu.
Písemné objednávky zasílejte na adresu muzea či email metysova@rml.cz Kontaktní osoba: Eva
Metyšová.

Zvýhodněné vstupné do expozic muzea a Rodného bytu B. Smetany
Litomyšl slaví 750 let od povýšení na město. V rámci oslav byly Městem Litomyšl vydány karty pro
občany Litomyšle, díky kterým můžete v určené dny navštívit všechny expozice muzea zdarma. Ostatní
návštěvníci mohou využít 50% slevu na vstup do Rodného bytu B. Smetany v rámci bonusů České
inspirace.
KARTA LITOMYŠLANA
Karta opravňuje svého držitele navštívit expozice, výstavy a rodný byt Bedřicha Smetany vždy první
víkend v měsíci zdarma.
O dalších volných vstupech Vás budeme pravidelně informovat, zpravidla se budou vždy vztahovat k
právě probíhajícím výstavám a akcím.

BONUS ČESKÉ INSPIRACE
Česká inspirace je sdružení osmi nejkrásnějších měst: Hradce Králové, Chebu, Jindřichova Hradce,
Kutné Hory, Litomyšle, Poličky, Telče a Třeboně, které pro své návštěvníky připravilo řadu výhod. Kartu
získáte v informačních centrech nebo na stránkách www.ceska-inspirace.cz
Díky kartě České inspirace můžete v Litomyšli navštívit Rodný byt Bedřicha Smetany jen za
poloviční vstupné. Rodný byt B. Smetany je otevřen od 1. dubna do 31. října.

Tiskový servis:
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Klimešová, Regionální muzeum v Litomyšli, Tel: 461 615 287, Fax: 461 614 626, e-mail:
klimesova@rml.cz, info@rml.cz
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující
pracovníky:
Výstava Fenomén Litomyšl... – Mgr. Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz , Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz
Výstava PLANETA LIDÍ – MIROSLAV ŠVEJNOHA – Eva Metyšová, metysova@rml.cz
Výstava NĚCO PRO KLUKY – AUTA A AUTÍČKA - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz
Aplikace sbírky RML ONLINE - Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz, 739031849

