Muzeum
A GALERIE ORLICKÝCH HOR
V RYC H N OV Ě N A D K N Ě Ž N O U

zve všechny zájemce do výstavních prostor
muzea v I. patře Kolowratského zámku
v Rychnově nad Kněžnou k návštěvě výstavy

SECESE

Užité umění a móda
ve sbírkách rychnovského muzea

SECESE
Užité umění a móda ve sbírkách rychnovského muzea
25. dubna – 30. srpna 2015
Otevřeno denně mimo pondělí
9:00-13:00 a 14:00-17:00
I. patro Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou
Secese vznikla na samém konci 19. století jako osobitý umělecký styl, reagující na
předcházející období tzv. historických slohů,
které stále těžkopádněji napodobovaly starší

Výstava představuje ukázky secesního užitého
umění ze sbírek rychnovského muzea. K nejvýznamnějším patří soubor z majetku Františka Seykory, továrníka z Kostelce nad Orlicí. Ten před svou smrtí ve
30. letech odkázal rodnému městu celý svůj majetek.

Umělecké předměty se dostaly do tehdejšího kosteleckého městského muzea a po jeho zrušení v 60. letech do Rychnova. Jde především o soubor plaket
od významných českých (Stanislav Sucharda, Ladislav Šaloun a další), ale i francouzských umělců. Ze
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Kurátorka výstavy: Mgr. Tereza Vinterová

Info: tel. 494 534 450
www.moh.cz, mail moh@moh.cz
Výstava potrvá do neděle 30. srpna 2015
Otevřeno denně mimo pondělí
9–13 a 14–17 hodin

Seykorova majetku pocházejí také kvalitní předměty
ze skla a keramiky od předních firem francouzských
(Daum, Nancy a Legras, Saint Denis), nizozemských
(Rozenburg, Haag) a maďarských (Zsolnay, Pécs).
Velký prostor je věnován také bytovému textilu,
oděvům a oděvním doplňkům, například z rodiny
někdejšího okresního hejtmana Adolfa Wunsche.
a v neposlední řadě návrhům secesních krajek od
Johanna Hrdličky, který působil na c. k. Ústředním
krajkářském kurzu ve Vídni.
V muzejní knihovně se dochovalo několik výpravných knih z tohoto období, na nichž se podíleli dva
z nejvýznamnějších tvůrců vídeňské secese - Josef
Hoffmann a Kolo Moser.

V kraji pod Orlickými horami se secese projevila v architektuře, ve zpracování náhrobků a pomníků, ale také
v grafické výzdobě inzerátů v místních novinách Posel
z Podhoří nebo v grafickém zpracování skvostného
diplomu čestného měšťanství Rychnova nad Kněžnou.

