Muzeum – místo setkávání

Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
23. říjen 2020

Vážení návštěvníci,
v souladu s Usnesením vlády ČR č. 996 je muzeum od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřeno.
Opatření se týká všech tří objektů Regionálního muzea v Litomyšli – hlavní budovy, Rodného bytu Bedřicha
Smetany a Portmonea – Musea Josefa Váchala.
Přeji Vám hodně zdraví.
René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

NOVINKY
Putování do Betléma
14. listopad 2020 – 10. leden 2021
Víte, jak se správně staví vánoční betlém? Na
které straně v jesličkách stojí Panna Marie a na
které Josef? Kdo to jsou darovníčci, kolik je
králů a z které strany přicházejí k Ježíškovi?
Jestli ne, tak právě pro vás je připraven náš
interaktivní vzdělávací Malovaný betlém. Pro
muzeum ho namaloval litomyšlský rodák
Ondřej Moučka. Po celý předvánoční
a adventní čas bude v muzeu připraven
podstavec, dáliny, jednotlivé figury a postup, jak
si betlém postavit. Program je určený pro malé
i velké návštěvníky.
(Renata Kmošková)

PROBÍHÁ
Výstava

Retrogaming – počátky domácích počítačů u nás
11. květen – 29. listopad
Interaktivní výstava historických počítačů zachycuje historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 90. let
20. století. Největší pozornost je věnována počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let –
československým (IQ 151, PMD, Didaktik…) i zahraničním (Apple, Amstrad, Atari, Commodore, IBM,
Nintendo, Sega, Sinclair…).

Návštěvník se seznámí nejen s velkými herními hity (od Pac-Mana nebo
Space Invanders přes Prince of Persia po Doom nebo Street Fighter II), ale
třeba i s dobovými herními časopisy.
Součástí výstavy, kterou můžete navštívit do 1. listopadu, je „pařanské
doupě“ – herna s historickými počítači, herním automatem i s moderními
PC s emulátory. Každý si zde může vyzkoušet víc než 1000 her…
Interaktivní prvky jsou vyčištěny a dezinfikovány nanotechnologií s oxidem
titaničitým (TiO2) s dlouhodobým účinkem proti koronaviru způsobujícímu
onemocnění COVID-19.
Komentované prohlídky pro školy rezervujte prosím předem na email
chaloupka@rml.cz nebo na tel. 605 508 753.
(Petr Chaloupka)

Výstava

Cirkus v Litomyšli
26. květen 2020 – 17. leden 2021
Zveme Vás na dosud historicky největší cirkusovou výstavu v českých dějinách, která bohatě
dokumentuje život českého cirkusu od druhé třetiny 19. století do konce 50. let století dvacátého. Je
založena na zásadních svědectvích dvou Litomyšlanů, kteří putovali s cirkusy po českých zemích i vzdálené
cizině. Prvním je Ignác Pecivál (1819–1894), od něhož pochází vůbec první popis života českého cirkusu
(Beránek). Druhým pak JUDr. Stanislav Bubeníček (1904–1979), advokát, jehož přivedly k životu cirkusáka
společenské poměry 50. let. Texty, obrazové materiály a unikátní exponáty doprovází řada interaktivních
prvků pro menší i větší návštěvníky.
U příležitosti konání výstavy vychází nová kniha Cirkusový svět Stanislava Bubeníčka.
Výstavu, kterou můžete navštívit do 17. ledna 2021,
připravilo Regionální muzeum v Litomyšli ve
spolupráci s Národním muzeem za pomoci
uznávaných
tvůrců
interaktivních
programů,
manželů Martiny a Jana Svobodových. Hlavním
kurátorem výstavy je náš nejpřednější znalec
cirkusových reálií PhDr. Hanuš Jordan z Národního
muzea.
Výstava vznikla s finanční podporou Ministerstva
kultury České republiky.
Takto zachytil příjezd cirkusu Kludský do Litomyšle
v roce 1932 místní kupec Quido Šimek
(Martin Boštík)

Dětská herna
1. červenec 2020 – 17. leden 2021
Vážení a milí návštěvníci, zveme Vás a Vaše děti do naší
herny. A na co se můžete těšit? Letos na spoustu překvapení
a novinek, naše herna je „cirkusová“! Můžete navštívit
zvěřinec, šapitó a…, přijďte si pohrát a uvidíte. Na své si
přijdou kluci i holčičky. Otevřeno je úterý až pátek 9–12, 13–
17 hodin, o víkendech a o prázdninách 9–17 hodin. Věříme,
že návštěva herny pro Vás bude příjemným zážitkem
a relaxací nejen během prohlídky muzea. Těšíme se na Vás!
(Renata Kmošková)

Nová kniha

Cirkusový svět doktora Bubeníčka
U příležitosti konání výstavy Cirkus v Litomyšli vznikla nová publikace autorů Martina Boštíka a Hanuše
Jordana, která je věnovaná cirkusovému životu jednoho neobyčejného Litomyšlana.
JUDr. Stanislav Bubeníček (1903–1979) byl místní právník, hudebník, spisovatel a fotograf, který vedl do
roku 1950 se svou ženou advokátní kancelář. Poté byl z politických důvodů zbaven možnosti dalšího
působení v oblasti práva a v 50. letech pracoval mj. u několika cirkusů jako muzikant a dělník.
Jádrem knihy je edice dopisů, které Bubeníček zasílal v letech 1954–
1956 rodině z různých cirkusových štací. Ty jsou sice svého druhu
humoristickou četbou, avšak zároveň mají závažnou vypovídací
hodnotu. Na ně navazuje výběr z Bubeníčkových unikátních snímků
z cirkusového prostředí z let 1954–1959. Publikace též obsahuje studie
o Bubeníčkově životě a díle, jeho cirkusové anabázi a životě
československých cirkusů v 50. letech a úvahové texty o některých
aspektech advokátova literárního díla.
Autorem grafické úpravy knihy, kterou vydává Regionální muzeum
v Litomyšli, Národní muzeum a Made in Litomyšl, z. s., je Jiří Lammel.
(Martin Boštík)

DLOUHODOBÉ PROGRAMY
Expozice

Litomyšl – město kultury a vzdělanosti
Více informací k expozici naleznete zde:
http://www.rml.cz/cs/muzeum/expozice.html

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/informace/pro-navstevniky.html

PUTOVNÍ VÝSTAVY LITOMYŠLSKÉHO MUZEA
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–Pá: 9.00–12.00, 13.00–17.00
So–Ne: 9.00–17.00
letní prázdniny Út–Ne: 9.00–17.00
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
Otevírací doba – Portmoneum – Museum Josefa Váchala
otevřeno od 12. června 2020
12. červen – září: Út–Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00
říjen: So, Ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00
Přístup pro handicapované návštěvníky
Hlavní budova muzea je plně bezbariérová včetně toalet (vchod z Jiráskovy ulice).
Rodný byt B. Smetany a Portmoneum – Museum Josefa Váchala nejsou bezbariérové (několik schodů, či převýšení;
úzké průchody apod.), přístupné jsou pouze s vlastním asistentem.
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:
Archeologie – Mgr. Jana Němcová, 739 031 857, nemcova@rml.cz
Retrogaming / Zmatené peníze – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz
Cirkus v Litomyšli / Astronomické tradice – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz
Portmoneum – Museum Josefa Váchala – Mgr. Hana Klimešová, 777 840 425, klimesova@rml.cz
Lektorované programy – 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!

