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Expozice rychnovského muzea se opět otevřou veřejnosti
Už 12. května se otevřou brány rychnovského muzea a jeho poboček pro veřejnost.
Znovu zpřístupnění expozic proběhne tak po dvou měsících. Jak muzeum zareagovalo
na současnou situaci a jaké změny či novinky na návštěvníky čekají?
To jsou jistě otázky mnohých z nás. Epidemie viru způsobujícího onemocnění COVID-19
postihla celou naší společnost, a v mnoha směrech ji ovlivnila. Stejně jako u obchodů či
jiných institucí proběhne otevření expozic rychnovského muzea za zpřísněných hygienických
podmínek. „Abychom dbali na co největší bezpečnost našich návštěvníků, bude povolen vstup
do prostor Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a jeho poboček pouze se
zakrytými dýchacími cestami. Dále u vstupů do expozic budou k dispozici všem návštěvníkům
desinfekční prostředky na ruce. Dbáno bude i na dodržování rozestupu mezi návštěvníky.
Maximální počet lidí, kteří mohou být najednou v jedné expozici, bude omezen. Naše expozice
jsou však dostatečně rozsáhlé, takže se tohoto opatření nebojím a nemyslím si, že by to
návštěvníky nějak zásadně ovlivnilo,“ informuje na úvod ředitel rychnovského muzea, Mgr.
Tomáš Zelenka. Dále dodává: „Prosíme, aby v těch expozicích, kde to technika umožňuje,
byly preferovány platby platební kartou“.
A na co se mohou po otevření expozic 12. května návštěvníci tedy těšit? Tento den se pro ně
otevřou brány Sýpky – Muzea Orlických hor, Muzea krajky Vamberk a Správní budovy
v bývalých rychnovských kasárnách. „Na pobočce Sýpka přivítá návštěvníky stálá expozice
věnovaná zaniklým řemeslům a přírodě Orlických hor, která je oblíbená především u rodin
s dětmi kvůli své interaktivní podobě. Kdo by se nechtěl proběhnout v imaginárním potoku či
zaposlouchat do desítek ptačích hlasů. V kasárnách bude zpřístupněna expozice historických
fotografií Rychnovska,“ upřesňuje T. Zelenka. V prostorách Muzea krajky Vamberk čeká
veřejnost nejen stálá expozice věnovaná historii krajkářství a moderní krajce, ale také výstava
„Čechoslováci v boji za vlast“. „Z důvodu epidemie bohužel muselo dojít ke změnám ve
výstavním plánu. Proto byla prodloužena výstava „Čechoslováci v boji za vlast“, prezentující
hrdinství našich předků v boji za samostatný stát, až do října tohoto roku. Avšak na naše
příznivce čekají i novinky,“ uvádí etnoložka rychnovského muzea Mgr. Martina Rejzlová.
V úterý 12. května však nebude moci dojít k otevření všech expozic. „Z důvodu oprav
kanalizace v prostorách Kolowratského zámku jsme byli nuceni posunout zpřístupnění
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Orlické galerie a Výstavních prostor muzea o 14 dní později, tedy na 26. května,“ říká Mgr.
Tomáš Zelenka. Ale i tak se mohou návštěvníci těšit hned na několik novinek. Ve Výstavních
prostorách muzea bude ke zhlédnutí nová výstava „Ve zdravém těle zdravý duch“ věnovaná
počátkům sportu a turistiky v našem regionu. Chybět nebude množství historických fotografií,
ale ani exponátů nejen z depozitářů rychnovského muzea. Orlická galerie nabídne také nové
výstavy. „Návštěvníci se mohou těšit hned na tři samostatné výstavy. První představí tvorbu
náchodského rodáka Michala Burgeta. Svébytná plátna zobrazující převážně krajinu působí
svojí romantičností a především námětovou a formální mnohoznačností. Prezentovány ale
budou také jeho kresby a grafiky obdobných námětů, což umožní pozorovat proměnu díla
vlivem zvolené techniky. V jižním křídle 2. patra Kolowratského zámku bude možně navštívit
výstavu Jiřího Samka. Autor od roku 1980 používá vlastní techniku „hlubokotisku z lina“.
Díky ní a speciální barvě jsou tisky reliéfní se specifickou strukturou. Třetí výstava je
věnována významné umělkyni, jejíž talent přesahuje hranice širokého regionu, Věře Jičínské.
Její tvorbu společně s Nadací Věry Jičínské a Městem Dobruška Orlická galerie dlouhodobě
prezentuje veřejnosti. Zásadních koncepčních změn se dočkala i dlouhodobá expozice
představující tvorbu malířů Orlických hor a Podorlicka,“ upozorňuje kurátor Orlické galerie,
Mgr. Vlastislav Tokoš.
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou si tedy po svém znovuotevření
připravila pro návštěvníky mnohé novinky. „I nadále prosím naše příznivce, aby sledovali
aktuální informace na webových či facebookových stránkách muzea. Pokud to bude možné,
v průběhu června bychom rádi uspořádali pro veřejnost již některé plánované akce, které
jsme z důvodu zákazu shromažďování byli v průběhu dubna a května nuceni zrušit. Doufáme,
že se nám alespoň jejich část podaří přesunout na podzimní měsíce,“ říká na závěr ředitel
Mgr. T. Zelenka.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420
721 261 666
Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518, +420 605 569
783
Mgr. Martina Rejzlová, etnoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou,
tel. +420 777 225 587
Mgr. Vlastislav Tokoš – kurátor Orlické galerie, tel. +420 494 534 015, +420 604 788 361
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel.
+420 494 534 450, +420 739 961 768
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