Regionální muzeum v Litomyšli
zzřřiizzoovvaannéé PPaarrdduubbiicckkýým
m kkrraajjeem
m

PŘEHLED VÝSTAV A AKCÍ
2. polovina prosince 2010 až únor 2011
Vstupné na výstavy:
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 – Pá: 8-12, 13-16
So - Ne: 9-12, 13-17
Štědrý den:13-16, 1. a 2. svátek vánoční 9-12, 13-17
Silvestr: zavřeno
Nový rok: 13 - 17

Štědrovečerní koledování
24. prosince ve 13.30 hodin
– zpívání na schodech (hlavní budova muzea) se skupinou Věneband Litomyšl

BIBLE OČIMA SVĚTA – SVĚT OČIMA BIBLE
do 9. ledna 2011
Touto výstavou chceme přiblížit historii a obsah jedné z nejčtenějších knih světa – Bible. Výstava
netradiční a interaktivní formou ukazuje knihu knih – Bibli, snaží se tímto způsobem přiblížit toto téma již
malým školákům a ukázat tak, že je tato kniha nejen dobrým zdrojem informací o dějinách lidstva, ale
i možností, kde hledat odpovědi na otázky života.
Návštěvníci se zapojí do života lidí před tisíci lety, kdy se psaly dějiny Izraele a odehrávaly se biblické
příběhy. Dozví se různé zajímavosti z každodenního života Izraelců, seznámí se s jejich historií, shlédnou
kratičký snímek k přemýšlení a budou mít možnost se seznámit s podstatou křesťanství.
Na výstavě jsou instalovány dva velké stany, izraelský domek, panely ve tvaru svitků
s informacemi. Návštěvníci si vyzkouší různé činnosti, skrze které jsou vtáhnuti do tématu např.
melou obilí na mlýnském kameni, píší své jméno v hebrejštině a řečtině, vyzkouší si dobový oblek,
pracují s mapou Izraele, shlédnou video, hledají význam biblických jmen a mnoho dalšího.
Výstavu provází katalog, do něhož návštěvníci odpovídají na různé otázky, které vyhledávají v textu a dále
si do něj dávají razítka za splněné úkoly. S tématem a způsobem práce na výstavě seznámí návštěvníky
lektor. Pro lepší zážitek z prohlídky je nutno zakoupit katalog.
Interaktivní prohlídky pro školy, skupiny, rodiny s dětmi a jednotlivce:
Skupiny (školy apod.) i zájemci z řad veřejnosti (individuální návštěvníci, rodiče s dětmi apod.), kteří mají
zájem o prohlídku s lektorem, prosíme objednat předem. Prohlídka trvá cca 1-1,5 hodiny.
Zároveň je možno objednat komentovanou prohlídku výstavy „Codex gigas - Ďáblova bible v Litomyšli“
v daných termínech (viz další info u této výstavy).
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na email: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.
Na výstavě dále uvidíte betlémy dětí z kroužků keramiky Domu dětí a mládeže Litomyšl v Litomyšli, Janově
a Němčicích, floristickou tvorbu studentů Zahradnické školy v Litomyšli spojenou s prezentací školy a zkrátka
vše, co k vánočním svátkům patří, včetně oblíbených adventních programů.

CODEX GIGAS – ĎÁBLOVA BIBLE V LITOMYŠLI
do 30. prosince 2010
V litomyšlském muzeu bude představena kniha, která patří k nejcennějším
českým klenotům – Codex gigas neboli Ďáblova bible. Jedná se o největší
rukopisnou knihu světa. Samozřejmě nelze vystavit originál, návštěvníci
budou moci obdivovat repliku a dozvědí se maximum informací o obsahu
knihy a o její napínavé cestě staletími od odborných pracovníků muzea při
komentovaných prohlídkách.
Ďáblova bible je rovněž známá pod názvem Podlažický kodex, podle
jména kláštera, kde vznikla zřejmě počátkem 13. století. Legenda říká, že
knihu sepsal za jedinou noc jakýsi mnich, který se dopustil těžkého zločinu
a měl být zaživa zazděn. K odčinění viny se nabídl, že pro slávu kláštera
napíše knihu, jakou svět ještě neviděl. Na pomoc pozval ďábla a zaprodal
mu svou duši. Vznikla kniha nevídaná nejen tím, že je souhrnem středověké
moudrosti a vzdělanosti, ale i úctyhodnou velikostí. Na výšku má téměř metr,
šířka je 50 cm a váží 75 kilo. Na výrobu pergamenů – obřích listů se
spotřebovala kůže ze 160 oslů.
Kniha byla majetkem a pýchou řádu benediktýnů. Podlažický klášter
ji však zastavil bohatším cisterciákům, posléze ji vykoupil strahovský opat.
Před koncem 16. století se rukopis dostal do sbírek císaře Rudolfa II.
V závěru třicetileté války, v roce 1648, se stala švédskou kořistí a ve
Švédsku zůstala dodnes.
Codex gigas bude možné shlédnout POUZE při komentovaných prohlídkách:
VEŘEJNOST – volně přístupné komentované prohlídky (bez objednání) budou probíhat v rámci otevírací
doby muzea v pracovní dny od 9.00, 11.00, 14.00 a 15.00 hodin, o víkendu od 10.00, 11.00, 14.00, 15.00
a 16.00 hodin.
ŠKOLY A SKUPINY – komentované prohlídky nutno objednat předem v pracovní dny od 8.00, 10.00
a 13.00 hodin. Zároveň je možno objednat komentovanou prohlídku výstavy „Bible očima světa – svět očima
Bible“ (viz další info u této výstavy).
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo na email: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.

POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM JANEM ZRZAVÝM
11. ledna až 20. února 2011
Cílem projektu je seznámit děti předškolního a mladšího školního
věku s moderním výtvarným uměním formou dětem nejbližší - hrou.
Výstava se skládá z velkých reprodukcí jednoho z nejvýznamnějších
českých malířů 20. století Jana Zrzavého a z následných
interaktivních pomůcek, které svých charakterem dané obrazy
malíře přibližují. Děti po krátkém výkladu učitele o samotném malíři
a výtvarném směru plní úkoly, za jejichž splnění si dávají razítka do
katalogu.
Výstava je určena pro děti do 11 let a vhodně doplňuje výuku
výtvarné výchovy na každé základní škole.

KRASAVCI MĚSÍČNÍHO SVITU
výstava Pavla Lněničky ze Strakova o musherech a jejich psích spřeženích
6. února až 13. března 2011
Musherství (mašérství) je sport, při kterém psi v postrojích tahají
svého psovoda - mašéra na speciálních saních. Disciplína se
vyvinula z běžné praxe psích spřežení, jež jsou i dnes využívána
k přepravě osob a materiálu v arktických klimatických
podmínkách. Používá se různých plemen psů, k nejlepším náleží
samojedi. Samojed – věčně usměvavý bílý pes – pochází z Asie
a jedním z nejstarších plemen na světě. Jeho hlavními
přednostmi jsou přátelská povaha, věrnost, síla a vytrvalost.
Nevšední svět musherství vám představí pan Pavel Lněnička,
zkušený psovod a majitel chovatelské stanice samojedů ve
Strakově u Litomyšle.
Vernisáž proběhne v neděli 6. února ve 14.00 hod. Po zahájení výstavy se uskuteční ukázky jízd psích
spřežení v zámecké zahradě. Návštěvníci – děti i dospělí - si mohou vyzkoušet mushing na vlastní kůži.
Pro školy budou zajištěny komentované prohlídky výstavy s jejím autorem. Termíny budou upřesněny.

2/ Rodný byt Bedřicha Smetany:
Otvírací doba:
do konce února zavřeno
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 BIBLE OČIMA SVĚTA - SVĚT OČIMA BIBLE - Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Výstava CODEX GIGAS - ĎÁBLOVA BIBLE V LITOMYŠLI - Eva Metyšová, metysova@rml.cz
Výstava POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM JANEM ZRZAVÝM - Mgr. Roman Košek, kosek@rml.cz
Výstava KRASAVCI MĚSÍČNÍHO SVITU - Eva Metyšová, metysova@rml.cz
Změna programu vyhrazena!

