Muzeum – místo setkávání

Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
20. duben 2020

Vážení návštěvníci,
litomyšlské muzeum je v rámci opatření proti šíření koronaviru od 13. března uzavřeno. Dle nyní platného
rozhodnutí Vlády ČR by se mělo veřejnosti znovu otevřít – stejně jako všechna ostatní muzea – v úterý
26. května 2020.
V hlavní budově muzea na Vás čeká stálá expozice věnovaná dějinám Litomyšle a nabídnout se Vám
budeme snažit také dvě nové sezónní výstavy. První z nich bude interaktivní výstava Retrogaming věnující
se historickým počítačům a počítačovým hrám. Druhá sezónní výstava nese název Cirkus v Litomyšli. Mělo
by jít o největší expozici svého druhu v českých dějinách. Její instalace byla zahájena začátkem března
a původně plánované otevření mělo proběhnout 4. dubna. Zda se nám výstavu do konce května podaří
dokončit, v této chvíli nevíme. Vše záleží zejména na možnostech širokého autorského kolektivu mimo
Litomyšl a realizaci výpůjček předmětů zejména z Národního muzea.
Kromě hlavní budovy muzea Vás rádi uvítáme v Rodném bytě Bedřicha Smetany, který by zmíněného
26. května měl opožděně zahájit návštěvnickou sezonu. V Portmoneu – Museu Josefa Váchala se
dokončuje jeho generální rekonstrukce a spolu s novou expozicí jej v souladu s původními záměry budete
moci navštívit od poloviny června.
Je ovšem možné, že vše bude jinak. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách
www.rml.cz.
V době uzavření muzea jsme pro Vás připravili několik webových výstav, o nichž se více dozvíte níže.
Přeji Vám všem pevné zdraví.
René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

Webové výstavy
Litomyšlské muzeum nabízí od března 2020, kdy bylo dočasně uzavřeno z důvodu vypuknutí koronavirové
epidemie, veřejnosti možnost prohlédnout si některé aktuální i starší výstavy alespoň virtuálně na stránce
www.rml.cz/cs/regionalni-historie/webove-vystavy.html.
Babiččina Barunka
V prostorách muzea v době jeho uzavření probíhala výstava Babiččina Barunka
připomínající výročí 200 let od narození slavné české spisovatelky Boženy
Němcové. Vzhledem k uzavření muzeí přenášíme výstavu i na webové stránky,
abychom vám umožnili si ji prohlédnout a zapojit se do programu Srdečně Vaše
Božena Němcová.

Astronomické tradice v Pardubickém kraji
Tato webová výstava se věnuje tradici astronomického bádání
v Pardubickém kraji. Počíná nejstaršími výzkumy nebeských jevů,
které v našem kraji prováděli již v 17. a 18. století litomyšlští piaristé
a pokračuje přes jednotlivé osobnosti této vědy až do současnosti.

Litomyšlský venkov na starých pohlednicích
Výstava zachycuje zejména měnící se podobu vesnic a oblíbených
výletních míst na Litomyšlsku v 19. a 20. století a představuje také
mnohé litomyšlské vydavatele pohlednic – místní knihkupce, tiskaře
a fotografy.

Litomyšl na starých fotografiích
Výstava zvětšených fotografií litomyšlského knihkupce a amatérského
fotografa Karla Veselíka (1873–1936) zachycuje starou Litomyšl
v letech 1903 až 1932…

Židé v Litomyšli
Výstava připomíná historii židovské menšiny v Litomyšli od počátků
po deportaci do koncentračních táborů. Nezapomíná ani na budovu
synagogy.

Tiskový servis:
Regionální muzeum v Litomyšli, tel: 461 615 287, email: info@rml.cz
Kde pracovníci muzea sídlí?
V hlavní budově (Jiráskova 9) a v budově zámeckého pivovaru v Litomyšli (Jiráskova 133), část B, vstup z ulice
Jiráskova.
Pro badatele: Badatelna je otevřena v pracovních dnech po předchozí domluvě s jednotlivými kurátory.
Další informace naleznete na www.rml.cz.
Změna programu vyhrazena!

