Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
18. březen 2013

Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli
AKTUALITY:
Projekční práce: V souvislosti s významnými archeologickými nálezy dochází k podstatné změně projektu,
zejména vstupního objektu muzea (podrobnosti viz předchozí tisková zpráva). V současné době probíhají
intenzivní práce na nové projektové dokumentaci, která by měla být dokončena a schválena do konce
března.
Archeologický výzkum: Probíhá intenzivní výzkum na zastřešené ploše před muzeem. Archeologové
pracují již delší dobu dvanáct hodin denně, sedm dní v týdnu. V horní třetině plochy (u fortny) byl výzkum
ukončen, ve střední třetině plochy (u historického vstupu do muzea) by měl být zcela dokončen do konce
března, na dolní třetině plochy (směrem k parku), kde budou nálezy v budoucnu zachovány a prezentovány,
se bude pracovat i později. Nový výzkum byl zahájen na bývalém dvorku čajovny, kde vyroste nový vstupní
objekt.
Stavební práce: V historické budově muzea probíhají stále především přípravné činnosti jako probourávání
nových prostupů a odkryv podlah a zásypů kleneb. Začaly první stavební práce, např. budování výtahové
šachty. Na nových objektech mimo historickou budovu (před budovou a vedle budovy) se začne pracovat
v dubnu.

muzeum je pro veřejnost uzavřeno od 1. července 2012
předání staveniště zhotoviteli PKS INPOS a.s. proběhlo 10. září 2012
stavba bude dokončena v prosinci 2013
muzeum se znovu otevře veřejnosti v jarních měsících roku 2014
(R. Klimeš)

Noční promítání na zahájení litomyšlské lázeňské sezóny
Litomyšl – coby Lázně ducha – zahájí letošní lázeňskou sezónu v sobotu 27. dubna. Muzeum ve spolupráci
s Městskou galerií Litomyšl se k tomuto slavnostnímu zahájení připojí drobnou pohodovou akcí, která se
uskuteční po setmění před zadním traktem domu U Rytířů v Růžové ulici. Budeme promítat záběry ze
zajímavých okamžiků života Litomyšle (staré fotografie, obrázky z výstav, dramatické okamžiky města
apod.).
Trocha nostalgie k lázeňské atmosféře patří. Přijďte se posadit na lavičku, odpočinout si a také se pobavit.
Vstup je zdarma.
(R. Klimeš)

Rodný byt Bedřicha Smetany
V dubnu bude zahájena nová návštěvnická sezóna v Rodném bytě Bedřicha Smetany.

Stálá expozice
V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli, kde se v roce 1824 narodil Bedřich
Smetana, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Byt zařízený dobovým
mobiliářem přibližuje atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním související události
a ve výběru pak také jejich odraz ve Smetanově tvorbě. V hlavních rysech jsou představeny též ostatní
Smetanovy „domovy" (Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, švédský Göteborg, Jabkenice).
Mezi vystavenými exponáty je i řada předmětů z osobního majetku Bedřicha Smetany.
Skupinám návštěvníků se věnuje zasvěcený průvodce, expozici si lze prohlédnout i samostatně.

Sezónní výstava

Prodaná nevěsta v Evropě
Sezónní výstava v Rodném bytě B. Smetany přestaví
různé inscenace nejznámější opery Bedřicha Smetany na
současných evropských scénách. Stane se tak
prostřednictvím špičkových snímků profesionálního
fotografa Pavla Horníka, který se dlouhodobě věnuje
dokumentaci představení z oblasti vážné hudby.

(R. Klimeš)

Otevírací doba – hlavní budova
od 1. července 2012 dlouhodobě uzavřena z důvodu generální opravy
Otevírací doba – Rodný byt Bedřicha Smetany
duben, říjen: So, Ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
květen-září: Út – Ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny minimálně 10 osob na tel.
461 615 287 nebo na info@rml.cz.
Vstupné:
základní: 40 Kč
poloviční: 20 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP)
rodinné vstupné: 80 Kč (2 rodiče a děti)
Tiskový servis:
Regionální muzeum v Litomyšli, tel: 461 615 287, email: info@rml.cz
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující pracovníky:
Rekonstrukce muzea – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz
Archeologický výzkum - Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz; Martin Pospíšil, pospisil@rml.cz
Noční promítání, Prodaná nevěsta v Evropě – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz
Kde pracovníci muzea sídlí?
Kanceláře muzea naleznete v budově České pošty v Litomyšli (Smetanovo nám. 15), vchod z Havlíčkovy ulice, 3. patro. Jakékoli
návštěvy je nutné předem domluvit telefonicky.
Veškeré dosavadní kontakty (korespondenční adresa, telefony, emaily) zůstávají beze změny.
Pro badatele: Po dobu generální rekonstrukce muzea je badatelna uzavřena.
Změna programu vyhrazena!

