Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
17. květen 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 tisková zpráva z 18. 2. 2013). V současné době probíhají
dokončovací práce na nové projektové dokumentaci.
Archeologický výzkum: Před muzeem – v místech původně zamýšleného vstupního objektu – byl plošný
archeologický výzkum dokončen na začátku dubna. Menší práce probíhají ještě v místech základových pasů
nového objektu v dolní polovině plochy (směrem k parku), kde budou nálezy horního města ze 16. století
v budoucnu zachovány, zastřešeny a prezentovány. Zároveň zde bylo ponecháno dočasné ochranné
zastřešení.
Nový výzkum probíhá na bývalém dvorku čajovny, kde vyroste vstupní objekt.
Stavební práce: V historické budově muzea byly téměř dokončeny různé bourací a jiné přípravné práce,
probíhá stavba nových příček, výtahové šachty, od horních pater se provádí nová elektroinstalace
a topenářské práce.
Po dokončení archeologie před muzeem mohly být zahájeny práce na novém suterénním objektu v těchto
místech. Objekt bude zhruba o třetinu menší než původně plánovaný. Jeho větší část bude sloužit k ochraně
a prezentaci archeologicky odkrytých stavebních konstrukcí ze 16. století, menší část objektu zaberou
toalety pro veřejnost. Zde již probíhají betonářské práce.

Archeologicky prozkoumaná plocha
před muzeem, kde vyroste nový
suterénní objekt. Pohled směrem od
fortny.
Nosná zeď historické budovy je
proražena čtyřmi novými průchody
(první na budoucí toalety; vedle je
původní místo toalet, které bude
zazděno; druhý a třetí do expozice
zámeckého
návrší,
čtvrtý
pod
provizorním zastřešením k archeol.
nálezům).
V popředí
je
hotová
podkladová
deska
s hydroizolací.
V závěru května se začne budovat
výztuž pro betonáž monolitického
objektu.
foto René Klimeš 14. 5. 2013

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)

Výstava
VÁCLAV BOŠTÍK (1913–2005) Hledání ztraceného ráje
14. června 2013 v 17.30 hodin se na litomyšlském
zámeckém návrší uskuteční slavnostní vernisáž
výstavy děl Václava Boštíka, od jehož narození letos
uplyne sto let. Tento umělec, považovaný za
největšího českého malíře druhé poloviny 20. století,
který se narodil v nedalekém Horním Újezdu, zůstal po
celý život pevně spojen se svým rodným krajem. Jeho
význam pro Litomyšl spočívá mj. v tom, že zde
v letech 1974–1986 pracoval spolu s Olbramem
Zoubkem, Zdeňkem
Palcrem
a Stanislavem
Podhrázským na restaurování zámeckých sgrafit.
Na vernisáži bude veřejnosti představena kniha autorů
Martina Boštíka (Regionální muzeum v Litomyšli),
Stanislava Vosyky (Státní okresní archiv Svitavy se
sídlem v Litomyšli) a Jaromíra Zeminy (bývalý
pracovník Národní galerie a malířův blízký přítel)
nazvaná Václav Boštík (1913–2005). K stému výročí
malířova narození, která je výsledkem několikaleté
badatelské práce. Jejím grafikem je Jiří Lammel a
vydavatelem prestižní nakladatelství uměnovědné
literatury Arbor vitae. Publikace, jež vznikla na základě
průzkumu dosud neznámých pramenů, bude
prezentovat osobu proslulého malíře ze specifického
úhlu pohledu a uvede na pravou míru mnoho dosud
tradovaných omylů.
Výstavu, jejímž generálním partnerem je Bohemian
Heritage Fund, připravila Smetanova Litomyšl, o.p.s.,
ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli
zřizovaným Pardubickým krajem v rámci 9. ročníku
výtvarného festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl.
Václav Boštík při restaurování zámku, září 1975
(M. Boštík)

Záchranná počítačová akce
Regionální muzeum v Litomyšli sbírá staré počítače, kterým věnuje
v blízké budoucnosti velkou výstavu. Prosíme o pomoc každého,
kdo by byl ochoten se zapojit – kdo by chtěl darovat nebo za
rozumnou cenu odprodat starou výpočetní techniku. Kromě
samotných počítačů sbíráme také periferie, software, tiskoviny...
Zajímají nás osobní a domácí počítače do začátku 90. let. Máte-li
doma některý z počítačů z té doby (Didaktik, IQ, PMD, Sinclair,
Commodore, Amiga, Atari, Amstrad, Sharp, Tandy, Apple, IBM, východoevropské počítače, herní konzole a
jiné), kontaktujte prosím našeho pracovníka Petra Chaloupku (email: chaloupka@rml.cz, telefon:
461 615 287, 605 508 753, osobně v budově pošty v Litomyšli – boční vchod).
(P. Chaloupka)

Rodný byt Bedřicha Smetany
V dubnu byla zahájena nová návštěvnická sezóna v Rodném bytě Bedřicha Smetany. Vedle stálé expozice
je zde instalována i sezónní výstava.

Sezónní výstava

Prodaná nevěsta v Evropě
Sezónní výstava v Rodném bytě B. Smetany přestavuje
různé inscenace nejznámější opery Bedřicha Smetany na
současných evropských scénách. Děje 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
Výstava Prodaná nevěsta v Evropě – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz
Výstava Václav Boštík (1913–2005) Hledání ztraceného ráje – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz
Záchranná počítačová akce – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@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!

