Zábavná a „komunikující“ výstava pro soutěživé, hravé
a tvořivé děti i dospělé. K většině témat je vytvořena

Vernisáž 29. 4. 2016 v 17 h
Výstavu uvede PhDr. Karel Jaroš, kurátor Orlické galerie

prostorová kulisa s krátkým pohádkovým textem
a jedním až třemi soutěžními úkoly, vycházejícími
z příběhu pohádky. Nechybí hrací list s hádankami,
doplňovačkami a kvízy. Pokud budete chtít, můžete

V hudebním programu vystoupí
smyčcový soubor Orecchie piccole
(ZUŠ Rychnov nad Kněžnou)

si zahrát na pohádku přímo na výstavě – kostýmy
a kulisy jsou vám k dispozici!

Výstava byla realizována
Logo Orlické galerie a písmo © Iveta Hostašová

Můžete se těšit například na:

díky finanční podpoře
města Rychnov nad Kněžnou

- hod míčků do draka
- hod kroužků do rybníka
- lovení rybiček udičkami
- hra v kuželky
- kreslení ptáčků a jejich zavěšování na americký
mrakodrap
- skládání obrazců na magnetické tabuli
- sestavování obrázků
- skládání obálek a jejich „poštovní“ razítkování

30. 4. - 19. 6. 2016

- pozorovací a paměťové hry
- kostýmy na zkoušení

Český spisovatel, prozaik, dramatik, novinář a překladatel 1. poloviny 20. století. Působil jako redaktor
v Národních listech, časopise Nebojsa, v Lidových
novinách, dále jako dramaturg a režisér v divadle na
Královských Vinohradech.
Vzhledem k jeho přátelství s prezidentem T. G. Masarykem se stal oficiálním hradním novinářem. Napsal

v Rychnově nad Kněžnou

Karel Čapek (1890 – 1938)

II. patro Kolowratského zámku

- omalovánky, skládanky, stavebnice, kapesní hry aj.

třísvazkové Hovory s TGM. Napsal i 5 cestopisů,
ve kterých čtenářům přibližuje kulturu a ducha navštívených států s vlastními fotografiemi.
Pro děti napsal kromě pohádek zejména knihu Dášenka aneb život štěněte, která vypráví o narození
a růstu foxteriéra Dášenky a je dotvořena pohádkami
pro malé pejsky. Čapek ji doplnil o vlastní obrázky
a fotografie.
Karel Čapek zemřel na zápal plic několik měsíců před
připravovaným zatčením gestapem. Je pohřben
na vyšehradském hřbitově v Praze.
Kniha, podle které je výstava pojmenována, vznikla
v roce 1932 a stále má dětem co říci. Vtipné příběhy
jsou plné králů, princezen, vodníků, černokněžníků,
ale také pošťáků, policajtů, doktorů, úředníků, koček

Na výstavě Vás čeká množství úkolů, při kterých si můžete vyzkoušet

a psů… Čapkův rozmanitý jazyk, pro pohádky netradiční témata a veselé ilustrace bratra Josefa zařadily
knihu mezi nejpopulárnější dětské tituly.

otevřeno denně mimo pondělí
9–13 h a 14–17 h
v dubnu do 16 h

tel. +420 494 534 015
e-mail: galerie@moh.cz
www.moh.cz

své fyzické schopnosti, otestovat svou paměť nebo třeba prověřit
ve výtvarné dílně svůj výtvarný talent a porovnat ho s nadáním
ilustrátora Josefa Čapka.
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Detektiv Sidney Hall honil kouzelníka po celém světě; víš,
které město je na jakém kontinentu?
Janov
Kalkata
San Francisco
Káhira

Který pták nelétá více jak metr nad zemí?
Jaká slova obsahující slovní základ “V O D N Í K” vás napadnou?

Najdi 9 rozdílů a zakroužkuj je:

ilustrace J. Čapka z knihy Devatero pohádek K. Čapka

