Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ
2. polovina června až srpen 2009
Vstupné na výstavy a přednášky
základní: 30 Kč
poloviční: 15 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP)
rodinné vstupné: 60 Kč (2 rodiče a 2 a více dětí)
Na kartu Litomyšlana každý první víkend v měsíci vstup zdarma

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

Výstava NĚCO PRO KLUKY - AUTA A AUTÍČKA
do 30. srpna
Výstava je věnována všem malým a velkým klukům. Uvidíte
bezmála tisícovku modelů aut (Fiat, Citroen, Ford, Mustang,
modely z filmové řady James Bond a motocykly Harley –
Davidson) ze sbírek Rudolfa Kocourka, doplněnou mnoha
interaktivními prvky, které do hry vtáhnou úplně každého.
Výstavní plocha je pojatá jako dopravní hřiště, na němž se
mohou malí caparti prohánět ve šlapacích autíčkách. O
kousek dál si můžete zahrát na ploše 2x2,5 metru velkou
společenskou hru na téma „Závody ve městě“ nebo
shlédnout pohádkové příběhy „O autíčkách“, vyhodnocené
cenou EMMY jako nejlepší animovaný seriál. Samozřejmostí
pro větší kluky budou počítačové animace a hry na PC
s hrací konzolou, která navodí pocit, že skutečně řídíte superrychlý závodní stroj. Nebo si jednoduše můžete
svůj závodní stroj postavit ze stavebnice v hracím koutku. Kdo by chtěl jenom tak malovat, vystřihovat, lepit
nebo řešit nějaké tajenky a bludiště spolu s hlavním hrdinou animovaného filmu AUTA Bleskem
McQueenem, bude mít vše potřebné připraveno. Zkrátka čeká vás atraktivní výstava s atraktivním
programem, která potěší všechny, kdo mají rádi vůni benzínu a ladné křivky karoserií aut a autíček.

Výstava NĚCO PRO HOLKY – PANNY A PANENKY
do 30. srpna
Výstava představí sbírku panenek Barbie od
firmy Mattel, dále panenky firem Tonner, Fashion
Royalty, Lollipop, Kingstate, Jakks Pacifik, Alex,
Helen Kish atd. sběratelky Eriky Holubové, která
veškeré oblečky na panenkách vyrobila sama a
většinu také sama navrhla. Autorka se často
inspiruje skutečnou předlohou, která potom přechází
do volné fantazie nebo naopak do přesné kopie šatů
jako je např. kyjovský kroj. Nicméně Erika Holubová
dává především přednost volné tvorbě, kde může
uplatnit svoji zálibu v ručních pracích a mimo
oblečků na panenky vyrábí také například šperky
nebo dokonce celý nábytek. Tím pádem budete
moci na výstavě shlédnout i vlastní pokojíčky nebo
scény z různých prostředí, která se snaží napodobit
prostředí co nejvěrněji.

Součástí výstavy bude malá dílna a módní salon. Parádivé slečny se budou moci obléknout do replik
kostýmů vystavených panenek, učesat a nalíčit jako Barbie a vyfotit v módním ateliéru. Připravena je také
počítačová hra na módního návrháře či návrhářku, hraní s panenkami v připravených pokojíčcích a na
koberci. Dále vystřihování a strojení papírových panenek, omalovánky, dřevěné vkládačky, šicí kout
s připraveným materiálem a návody na šatečky a šperky. Zkrátka bohatá nabídka pro všechny, kteří chtějí
proniknout do tajů módního návrháře nebo návrhářky nebo si jen tak pohrát a příjemně prožít čas.

ŽIVÁ HISTORIE ANEB POJĎTE S NÁMI DO
MUZEA
- MUZEJNÍ HRACÍ DOPOLEDNE
Doprovodný program k výstavám pro školy, školní výlety, školky a
mateřská centra. Program je vhodný pro všechny bez rozdílu věku.
Muzejní hrací dopoledne s lektorem - vždy každou středu od 9.00
-12.00 hodin po celou dobu trvání výstav, tel.:461 615 287, pí. Renata
Kmošková
Návštěva muzea a hraní ve výstavách je možné kdykoliv i bez
objednání. Nabídka platí pro školky, školy a mateřská centra nejen
z Litomyšle a okolí.

LETNÍ PRÁZDNINOVÁ ŠICÍ DÍLNA
18. července, 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Letní šití pro malé slečny a mladé muže ( budoucí možné návrháře či
návrhářky) a jejich maminky, babičky, tety - zkrátka pro všechny, kteří si chtějí vlastnoručně ušít obleček na
svoji panenku Barbie, Steffi, Tonner, Lollipop, Kena a další. Pro „zapomněnky“ bude připravena „modelka
Barbie“, podle které lze šít.
Šít budeme pod vedením sběratelky pí. Eriky Holubové podle jejich modelových střihů. Malí „návrháři a
návrhářky“ si sami vyberou látku na šaty, navléknout nit, přišijí knoflík, korálky apod. Pro ty, kteří si
netroufnou na šití je připravena textilní koláž – obrys panenky (holky, kluka), lepidlo, kousky látek a ozdůbky
z papíru či textilu. Vše pod vedením lektorky z muzea.
Látky a šicí potřeby budou k dispozici v muzeu. Sebou vlastní panenku – „modelku“ a dobrou náladu.
Program proběhne za každého počasí a je určen holkám i klukům, rodinám s dětmi a všem bez rozdílu
věku.
Nezávisle s dílnou probíhají obě výstavy podle programu. Hrát si můžete v obou výstavách Něco pro
kluky - Auta a autíčka a Něco pro holky - Panny a panenky.

750 LET OD POVÝŠENÍ LITOMYŠLE NA MĚSTO, OŽIVENÁ ŘEMESLA –
ŘEMESLNÉ DÍLNY – LITOMYŠLSKÁ ŘEMESLA A ŘEMESLNÍCI
Ve dnech 22. - 24. června proběhne v muzeu společný projekt části žáků Základní školy U Školek
a Regionálního muzea v Litomyšli na téma Litomyšlská řemesla a řemeslníci – tkalci a knihaři. Žáci školy
takto chtějí přispět k oslavám výročí 750 let od povýšení Litomyšle na město. Projekt Oživená řemesla jsou
součástí celoškolního projektu Napříč školou.
22. - 23. června 2009 – řemeslné dílny v muzeu pod vedením muzejní pracovnice pí. Kmoškové a pí.
učitelky Drobné. Žáci budou tkát na příručních stávcích, tkacích destičkách, šít malou knížečku a další.
24. června 2009 od 10.00- 12.00 hodin – prezentace výrobků pro veřejnost – hlavní budova muzea.
Projekt je součástí dlouhodobého projektu Regionálního muzea v Litomyšli Oživená řemesla –
řemeslné dílny.

2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba:
Út až Ne: 9-12, 13-17

Výstava KRESBY BEDŘICHA SMETANY
12. června - 31. října
Výstava v rodném bytě B. Smetany představí skladatele
Bedřicha Smetanu poněkud překvapivě - coby kreslíře.
Jedná se o drobné, většinou příležitostné tužkové kresbičky,
kterými zachytil např. bezprostřední dojmy ze svých cest či
prázdninových pobytů, nebo třeba své vlastní lovecké zážitky.
Soubor kreseb krajin a měst z ptačí perspektivy zaujme
neobvyklostí námětů i detailností jejich vypracování.V
některých letech opatřil Smetana kreslenými záhlavími i
záznamy ve svých zápisnících. Smetanovy kresby nejsou
prozatím příliš známé a svými náměty i provedením zajímavě
dokreslují osobnost skladatele.
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny na tel. 461 615 287, 737 823 389 nebo
info@rml.cz

Tiskový servis:
Regionální muzeum v Litomyšli, Tel: 461 615 287, e-mail: info@rml.cz
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující
pracovníky:
Výstava NĚCO PRO KLUKY – AUTA A AUTÍČKA - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz
Výstava NĚCO PRO HOLKY – PANNY A PANENKY , ŽIVÁ HISTORIE ANEB POJĎTE S NÁMI DO MUZEA, OŽIVENÁ
ŘEMESLA – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Výstava KRESBY BEDŘICHA SMETANY - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz
Aplikace sbírky RML ONLINE - Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz, 739 031 849
Změna programu vyhrazena!

