Muzeum – místo setkávání

Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
20. květen 2016

NOVINKY
Tři bratři
Výstava o vzniku filmu Jana a Zdeňka Svěrákových
5. červen – 18. září 2016
V sobotu 4. června 2016 proběhne
v Regionálním
muzeu
v Litomyšli
vernisáž výstavy Tři bratři. Začátek je
plánován na 15 hodin a bude zároveň
zahajovat Litomyšlskou muzejní noc
2016. Zveme Vás tedy na bohatý
doprovodný program, určený nejen
dětským návštěvníkům. Mimo jiné se
můžete těšit na vystoupení čestného
hosta vernisáže, kterým je Lucie
Maria
Štouračová,
představitelka
filmové Karkulky.
Expozice originálních kostýmů, rekvizit a dekorací vznikla ve spolupráci
s Barrandov Studio a.s. a je první výstavou k filmu režiséra Jana Svěráka Tři
bratři, který se do podvědomí malých i velkých diváků zapsal především svými
melodiemi. Přijďte nahlédnout do věže spící Růženky, okoukněte dokonalý
kostým pověstné Báby z mokřin nebo červený pláštík Karkulky. Provedeme vás
třemi klasickými pohádkami a poodhalíme vám zákulisí samotného vzniku
filmu, který je adaptací tří minioper Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.
Miniopery
Šípková
Růženka,
Karkulka
a O dvanácti měsíčkách vznikly původně v rámci
televizního pořadu Hodina zpěvu a dostaly se do
repertoáru řady dětských sborů, mimo jiné i na
jeviště Národního divadla v Praze. I my jsme díky
spolupráci se ZUŠ B. Smetany v Litomyšli pro
návštěvníky vernisáže mohli připravit představení
v duchu „Hodiny zpěvu“, které začíná ve
výstavních prostorách muzea již v 16.30. Tím
program muzejní noci ale zdaleka nekončí. V 18.30 se představí pěvecký sbor
LUBENIKA se svým nastudováním Karkulky a v 19.30 vystoupí žáci ZUŠ B.
Smetany s operou Budulínek.
Srdečně vás zveme v sobotu 4. června do Regionálního muzea v Litomyšli.
Foto Barrandov Studio a.s.
(Miluše Vopařilová)

Letní pohádková herna pro malé i velké návštěvníky
4. červen – 18. září 2016
Vážení a milí návštěvníci, máte rádi pohádky? Jestli ano, tak právě pro
vás a vaše děti je po celé léto otevřena naše „pohádková herna“. Je to
místo pro volné hraní dětí s rodiči, najdete zde několik zastavení či
koutků, kde budou připravené různé aktivity určené nejen k hraní, ale také
k tvoření. Děti si budou moci přenést do světa pohádek, skládat puzzle,
oblékat panenky a mnoho dalšího. Na své si přijdou kluci i holčičky.
Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin dle
otevírací doby muzea. Věříme, že návštěva naší herny bude pro všechny
příjemným zážitkem a relaxací nejen během prohlídky muzea. Těšíme se
na Vás!
(Renata Kmošková)

Litomyšlská muzejní noc 2016
sobota 4. června 2016
Andělé, Tři bratři, Karkulka, Noc plná strašidel, letní kino na návrší a mnoho dalšího
V sobotu 4. června obnoví Litomyšl tradici muzejních nocí. Většina kulturních institucí bude mít otevřeno
minimálně od 15 do 23 hodin a navíc zcela zdarma. Na návštěvníky čeká bohatý program na zámeckém
návrší (Jiráskova ulice bude uzavřena) i na řadě dalších míst po celém městě. Vzhledem k tomu, že se
muzejní noc koná bezprostředně po Mezinárodním dni dětí, bude velká část programu zaměřena právě na
nejmenší návštěvníky, ale na své si přijdou i dospělí.
Podrobný program celé muzejní noci i detaily o vystoupení žáků ZUŠ Dolní Újezd v Rodném bytě
Bedřicha Smetany naleznete zde – http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/litomyslska-muzejni-noc2016-2016-06-04.
(Renata Kmošková)

výstava

Jiří Sozanský, 1969 Rok zlomu
12. červen – 2. říjen 2016
V sobotu 11. června v 19 hodin proběhne vernisáž
výstavy významného českého výtvarníka, která
představí díla vztahující se k zlomovému roku 1969
a k Janu
Palachovi,
jehož
mimořádný
čin
sebeobětování autor umělecky zpracovává řadu let.
Sochař a malíř Jiří Sozanský nepřichází do Litomyšle
poprvé, v letech 1975–1976 zde totiž s restaurátorskou
skupinou Olbrama Zoubka pracoval na opravě
zámeckých sgrafit. Kurátorem výstavy, jež se koná pod
záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela
Hermana, je doc. Jiří T. Kotalík, CSc.
(Martin Boštík)

Festivalový Rodný byt Bedřicha Smetany
9. červen – 3. červenec 2016
Návštěvníci koncertů Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, které se odehrávají na nádvoří
litomyšlského zámku, mají jedinečnou možnost navštívit Rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém
pivovaru. Připravena je nejen klasická muzejní prohlídka, ale také hravé doprovodné programy Muzicírování
s Bedříškem, Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit. Rodný byt bude otevřen vždy hodinu před
zahájením představení a o přestávkách za jednotné snížené vstupné 20 Kč.
(Renata Kmošková)

PROBÍHÁ
výstava

Litomyšlský venkov na starých pohlednicích
2. duben – 5. červen 2016
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.
Návštěvníci mají možnost prohlédnout si originály
a zvětšené reprodukce pohlednic i z těch nejmenších
obcí. K vidění jsou také tiskařské štočky používané
k výrobě pohlednic nebo série obrázků zachycujících
starobylou Litomyšl a okolí.
(Petr Chaloupka)

nová kniha

Litomyšlský venkov na starých pohlednicích
Regionální muzeum v Litomyšli vydává novou knihu
nazvanou
Litomyšlský
venkov
na
starých
pohlednicích. Jejím hlavním autorem je Max Olšan,
který pohlednice nejen sbírá, ale snaží se i získávat
bližší informace o místech, jež zachycují. Druhým
autorem je Klaus Müller, kronikář obce Janov,
fotograf, znalec německých obcí Litomyšlska
a překladatel textů v knize do němčiny.
V publikaci je reprodukováno celkem 243 pohlednic
z téměř všech vesnic bývalého litomyšlského okresu,
u žádné nechybí
popis
místních
reálií, datace a dostupné vydavatelské údaje. Úvod publikace tvoří stať
věnovaná litomyšlským vydavatelům pohlednic – Veselíkovu i Faltysovu
knihkupectví, tiskárnám Augusta nebo Dmych a fotografům Ludvíkovi,
Tachezymu aj.
V muzeu zároveň od 2. dubna do 5. června probíhá stejnojmenná výstava,
od jejíhož zahájení bude možné ve foyer muzea knihu zakoupit za 190 Kč
(lze objednávat i poštou – informace na webu www.rml.cz).
(Petr Chaloupka)

výstava

Unikáty z doby Karla IV. v Litomyšli
15.–29. květen 2016
Dne 14. května uplyne přesně 700 let od narození římského
císaře a českého krále Karla IV. Za jeho vlády v letech 1346–
1378
došlo
k nebývalému
politickému,
hospodářskému
i kulturnímu vzestupu českých zemí. Karel IV. je známý jako
zakladatel hradu Karlštejna, Nového Města pražského, Karlova
mostu či pražské univerzity. K jeho významným počinům náleží
rovněž založení biskupství v Litomyšli v roce 1344 v souvislosti
s tehdejším povýšením pražského biskupství na arcibiskupství.
Litomyšl se tím okamžitě povznesla mezi nejvýznamnější kulturní
a politická centra v zemi. Nový biskup převzal majetky a sídlo
dosavadního litomyšlského kláštera premonstrátů v místech
dnešního zámku. Za biskupské vlády vznikaly první cechy, bylo
posíleno právní postavení města. Panoval zde čilý stavební ruch,
stará bazilika Panny Marie se proměňovala v gotickou katedrálu,
přestavovala se i biskupská rezidence, město získalo hradby,
měšťané vystavěli dnešní starou radnici (1418). Na okraji
historického jádra byl založen augustiniánský klášter (1356),
z něhož dodnes stojí farní kostel Povýšení sv. Kříže, v nedalekém
Tržku vyrostl klášter kartuziánů (1378).
Karel IV. na výřezu z Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi,
1371–1378. © Národní galerie
Litomyšlské biskupství fakticky zaniklo za husitských válek v roce 1421. Během sedmdesáti sedmi let jeho
existence se na biskupském stolci vystřídalo sedm mužů. K nejvýznamnějším patřili humanista a kancléř
Karla IV. Jan ze Středy a Jan Železný, jeden z hlavních žalobců mistra Jana Husa na kostnickém koncilu.
Dobu Karla IV. a litomyšlského biskupství si připomeneme mimořádnou výstavou, na níž budou přestaveny
unikátní listiny ze 14. století. Jejich vydavateli byli litomyšlští biskupové, zdejší premonstrátský
a augustiniánský klášter či přímo císař Karel IV. Mimo jiné bude vystaven i rukopisný dokument Jana
Welflina z Pomuku, který je dnes znám jako sv. Jan Nepomucký. Expozici doplní archeologické nálezy
a speciálně pro tuto příležitost na základě kosterních pozůstatků rekonstruovaná podoba obličeje
středověkého „Litomyšlana“.
Výstava bude veřejnosti přístupná od neděle 15. května. Z důvodu ochrany středověkých listin potrvá pouze
dva týdny, do neděle 29. května. Výstavu pořádá Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se Státním
okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli.
Komentované prohlídky pro veřejnost s autorem výstavy budou probíhat každé úterý, středu, sobotu
a neděli vždy od 14 a 16 hodin. Není nutné se objednávat, prohlídka bude v ceně běžné vstupenky.
Komentované prohlídky pro školy budou probíhat ve všedních dnech dopoledne na základě předchozího
objednání. Kontaktní osoba: Renata Kmošková, tel: 461 615 287, email: kmoskova@rml.cz.
(René Klimeš)

malá výstava

Příroda Litomyšlska – listnatý les
5. duben – 3. červenec 2016
Na rok 2016 připravilo Regionální muzeum v Litomyšli sérii malých výstav
věnovaných různým přírodním prostředím Litomyšlska. Jako druhé si mohou
návštěvníci prohlédnout rostliny a živočichy (obojživelníky, ptáky, savce
i zástupce hmyzu) typické pro listnaté lesy – dubohabřiny a bučiny.
Předchozí výstavu věnovanou řece, je možné až do konce května shlédnout
v Regionálním muzeu vesnice v Dolním Újezdu.
(Petr Chaloupka)

DLOUHODOBÉ PROGRAMY
expozice

Litomyšl – město kultury a vzdělanosti
Nová expozice RML je otevřena od července 2014 – více zde:
http://www.rml.cz/cs/muzeum/expozice.html

Rodný byt Bedřicha Smetany

Muzicírování s Bedříškem a programy Proč bychom se
netěšili... a Račte vstoupit
V Rodném bytě Bedřicha Smetany jsou instalovány interaktivní programy Proč
bychom se netěšili… a Račte vstoupit. Návštěvníci mají také možnost zahrát si
na 110 let staré pianino Rudolf Kotík zapůjčené firmou PIANOservis Lanškroun.
Více zde: http://www.rml.cz/cs/muzeum/rodny-byt-bedricha-smetany.html

lektorovaný program

Udělej si vlastní sgrafito!
Kurz, na kterém si mohou účastníci vyrobit vlastní renesanční sgrafito – vhodné
pro školy, širokou veřejnost i jako dárek (zážitkový poukaz). Více zde:
http://www.rml.cz/cs/vzdelavaci-programy/pro-verejnost.html (veřejnost)
http://www.rml.cz/cs/vzdelavaci-programy/pro-skoly.html (školy)

Permanentky pro školy
Regionální muzeum v Litomyšli od roku 2016 nabízí speciální permanentky, které za zcela symbolickou
částku umožní celoroční návštěvy muzea školním třídám. Více zde:
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/permanentky-pro-skoly-2016-01-01

PUTOVNÍ VÝSTAVY LITOMYŠLSKÉHO MUZEA
Retrogaming
Počátky osobních počítačů u nás
2. duben – 29. květen 2016, Městské muzeum v Lanškrouně
Interaktivní výstava historických počítačů a počítačových her – více zde:
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/retrogaming-pocatky-osobnich-pocitacu-u-nas2016-04-02

Informace o putovních výstavách nabízených RML naleznete zde:
Retrogaming – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/retrogaming.html
Zmatené peníze – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/zmatene-penize.html
Astronomické tradice v Pardubickém kraji – http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/astronomie.html

Otevírací doba – hlavní budova
Út–Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00
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 461 616 723 (přímá linka do Rodného bytu – jen v otevírací době) nebo na
info@rml.cz.
Tiskový servis:
Regionální muzeum v Litomyšli, tel: 461 615 287, email: info@rml.cz
Pokud máte zájem o více informací ohledně výstav a projektů, kontaktujte následující pracovníky:
Tři bratři – Mgr. Miluše Vopařilová, voparilova@rml.cz
Jiří Sozanský, 1969 Rok zlomu / Astronomické tradice v Pardubickém kraji – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz
Unikáty z doby Karla IV. v Litomyšli – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz
Příroda Litomyšlska / Litomyšlský venkov na starých pohlednicích / Zmatené peníze / Retrogaming – Mgr. Petr
Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz
Lektorované programy / Muzejní noc – Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz
Udělej si vlastní sgrafito! – Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz (pro školy Renata Kmošková, kmoskova@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.
Změna programu vyhrazena!

