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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 5/2022

Start letní sezóny a nových výstav v Orlické galerii
I během letních měsíců bude Orlická galerie lákat návštěvníky do svých prostor
v druhém patře Kolowratského zámku. Příznivci umění se mohou těšit na čtyři zbrusu
nové výstavy. Ty budou představeny během slavnostního zahájení v pátek 24. června
2022 od 17 hodin.
V prostorách „Dětské galerie“ budou mít návštěvníci možnost zhlédnout výstavu ilustrací
z knih Karla Poláčka. „Tato výstava byla vybrána k připomenutí 130. výročí narození tohoto
významného rychnovského rodáka a také jako výtvarný doprovod letošního Poláčkova léta,
které se koná po dvouleté „koronavirové“ pauze,“ říká na úvod kurátor Orlické galerie Mgr.
Vlastislav Tokoš a představuje tak první z nových letních výstav. Vybrány byly ilustrace
z knih „Hedvika a Ludvík“ či „Muži v offsidu“.
„V pořadí druhá letní výstava Orlické galerie potěší příznivce umělkyně Věry Jičínské, jejíž
tvorbu dlouhodobě veřejnosti představujeme. Letošní pojetí výstavy je však zcela odlišné než
v minulých letech. Představena nebude jen tvorba samotné Věry Jičínské, ale také umělců,
kteří se pohybovali v jejím okolí a přímo či nepřímo tak ovlivňovali její tvorbu“ uvádí V.
Tokoš. Návštěvníci budou tak mít možnost poznat výtvarnici ze zcela novém úhlu pohledu,
tedy v rovině jejich přátel a známých.
Výstava v jižním sále Orlické galerie bude již tradičně věnována současné tvorbě. Svá díla
zde představí malířka Martina Novotná. Tato umělkyně z Ústí nad Orlicí věnovala svou
výstavu tématu vesmír. Objevuje se však zde i jistá parafráze. „Některé z děl Martiny Novotné
se tematicky dotýkají hvězd a nekonečného prostoru, avšak jsou také inspirovány malou
vesničkou, kde autorka tvoří. V samotném názvu výstavy tak můžeme najít díky slovní hříčce
dvě autorčiny inspirace, vesmír jako takový, ale i Ves Míru,“ vysvětluje Vlastislav Tokoš.
Společně s Martinou Novotnou vystaví své mozaiky, jejichž témata jsou obdobná, její
přítelkyně a dlouholetá kamarádka Kateřina Bláhová, pedagožka scénografie na brněnské
JAMU.
Poslední z výstav je pak především věnovaná uměleckým dílům pedagogických pracovníků a
jejich studentů z Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové.
Výstavu nazvali Konfrontace.
Plány Orlické galerie na léto jsou velice rozmanité a určitě potěší mnohé milovníky
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výtvarného umění, a to i otevírací dobou. Prostory galerie je totiž možné navštívit po celý
týden od 9 do 17 hodin.
Výstavy „Konfrontace / Výstava pedagogů a studentů Katedry výtvarné kultury a
textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové“, „Věra Jičínská /
V dobré společnosti“, „Martina Novotná a Kateřina Bláhová
/ VESMÍRU“ a „Ilustrace k dílům Karla Poláčka I“ budou otevřeny od 25. června do 21.
srpna 2022 v Orlické galerii, II. patro Kolowratského zámku, Rychnov nad Kněžnou.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420
721 261 666
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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