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Podzimní akce v Sýpce – Muzeu Orlických hor
I když je letošní léto pomalu minulostí, neupadá dění v Sýpce – Muzeu Orlických hor do
podzimní letargie či snad brzkého zimního spánku. Ba naopak. Nadcházející měsíce
budou na Sýpce plné barev, draků a dušičkových světýlek. Na co vše se tedy můžete
těšit?
„Na letošní podzim jsme připravili pro naše příznivce hned několik zajímavých událostí.
Jednou z nich bude určitě výstava „Tajemství barev“, která je určena především nejmladším
návštěvníkům, ale určitě zaujme i adepty výtvarného umění, a bude na Sýpce otevřena od
soboty 15. září.“ říká na úvod ředitel rychnovského muzea Mgr. Tomáš Zelenka a představuje
první z podzimních novinek.
Výstava „Tajemství barev“ byla představena vloni na podzim návštěvníkům Orlické galerie
v Rychnově nad Kněžnou. Výstava se těšila takové oblibě, že bylo rozhodnuto ji přenést o rok
později do prostor Sýpky – Muzea Orlických hor. A jaké tajemství vlastně výstava odhaluje?
Přece to, že barvy tvoří podstatu výtvarného umění, a to už od pravěku. Návštěvníci budou
mít možnost vyzkoušet si doslova utřít vlastní barvu ze vzácných práškových pigmentů z
tradičních evropských nalezišť s pojivem a posléze je použít pro vlastní tvorbu. „Výstava však
přináší i množství dalších informací o barvách. Například jak získávali barvu pravěcí lovci či
jaký význam mělo válečné malování severoamerických indiánů. Návštěvníci tak zjistí, že bílá
byla dříve barvou smutku a nanášela se v oblasti obličeje, nebo žlutá barvou smrti, kdy byl
její nositel ochoten zemřít v boji,“ dodává T. Zelenka. Úkolem malých i velkých výtvarníků
bude také sestavit paletu slavného malíře Leonarda da Vinciho, kterou rozházel jeho
nepořádný učedník Salai. A pozor, některé barvy na da Vinciho paletu vůbec nepatří.
K podzimu na Sýpce patří také dvě již tradiční dílny, „Vyrob si svého draka!“ a „Dušičky v
Sýpce“. Ani jedna z nich nebude tento rok v programu chybět. Jak by také mohly. Vždyť
papírový drak a dušičková světýlka neodmyslitelně patří k podzimním měsícům. První
z dílen, „Vyrob si svého draka!“, která se bude konat v sobotu 29. září 2018 od 10 hodin,
nabídne tento rok i dvě novinky. „Pro oživení dílny budeme tentokrát kromě papírových
draků vyrábět i draky “Recykláčky“, jejichž šupiny budou tvořené, řekněme, netradičním
materiálem. Druhou novinkou v programu bude loutkové divadlo, kde hlavní postavou bude
kdo jiný než drak,“ naznačuje trochu tajuplně edukátorka rychnovského muzea Mgr. Martina
Marxová.
V sobotu 27. října čeká na návštěvníky Sýpky druhá z akcí, a to „Dušičky v Sýpce“.
Vyráběny budou lucerny z řepy, které mají podle tradice osvětlovat cestu duším našich
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blízkých, aby nás mohli na Dušičky navštívit. Naopak proti zlým silám a duchům si
návštěvníci vytvoří ochranné škapulíře plné voňavých bylin. V 18 hodin pak proběhne
společné rozsvícení dušičkové výzdoby pod ořechem u Sýpky.
Výstava „Tajemství barev“ bude otevřena od 15. září do 31. prosince 2018. Dílna
„Vyrob si svého draka!“ proběhne v sobotu 29. září 2018 od 10 do 17 hodin. Dílna
„Dušičky v Sýpce“ se pak bude konat 27. října 2018 od 10 do 18 hodin. Všechny
potřebné materiály a pomůcky k oběma dílnám budou pro návštěvníky připravené.

Kontakt pro další informace:
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420
721 261 666
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768
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