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Rychnov nad Kněžnou, 24. 4. 2019 

 

 
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 7/2019  

 

55. výstavní sezóna Orlické galerie bude zahájena již 26. dubna 

 

Po zimních měsících se příznivci Orlické galerie mohou těšit na novou, letos již 55. 

výstavní sezónu. Nabídne výstavu mapující rané projevy akčního umění ve východních 

Čechách na konci šedesátých let a počátku normalizace a také křehkou krásu děl malíře 

Josefa Holuba, méně známého žáka slavné Mařákovy krajinářské školy. Návštěvníky 

čekají i další příjemné novinky. 

Slavnostní zahájení 55. výstavní sezóny Orlické galerie proběhne v pátek 26. dubna 2019 

od 17 hodin. Výstavy uvedou kurátor výstavy „Přívětivé krajiny Josefa Holuba“ PhDr. 

Michael Zachař, ředitel Městského muzea v Kralupech nad Vltavou PaeDr. Jan Racek a 

kurátor Orlické galerie PhDr. Karel Jaroš. K poslechu zahraje Okteto F. I. Tůmy 

z Kostelce nad Orlicí. Zahájení bude spojené s vernisáží výstav „Prostřeno!“ a „Zašitá 

krása v krajce“. 

 

I letos Orlická galerie pokračuje v seriálu monografických výstav připomínajících méně 

známé žáky slavné Mařákovy krajinářské školy. „Letošní výstava představuje dílo malíře 

Josefa Holuba, který po smrti manželky prožil posledních pět let života v našem kraji u své 

dcery, a to přesněji řečeno v Kvasinách,“ říká na úvod kurátor Orlické galerie PhDr. Karel 

Jaroš. I když obrazy Josefa Holuba nejsou tak atraktivní pro sběratele umění, jsou zcela 

srovnatelné s díly slavnějších žáků Mařákovy krajinářské školy. „Vystaveno bude na 60 

pláten, která představí především Holubovu tvorbu z dob jeho studií na Akademii v Praze a 

léta po ní. Tato díla lze směle měřit s tvorbou jeho dnes slavnějších spolužáků, kterými byli 

například Boža Dvořák či František Kaván,“ upřesňuje K. Jaroš. 

 

Od poslední výstavy krajináře J. Holuba v Rychnově nad Kněžnou uplynulo již 64 let. Nyní 

byla získána kolekce obrazů ze sbírek našich předních muzeí a galerií i od významných 

sběratelů umění. „Přípravy výstavy se ujal kunsthistorik PhDr. Michael Zachař, autor 

legendární výstavy o české krajinomalbě. Na výstavě jsme taktéž úzce spolupracovali 

s ředitelem Městského muzea v Kralupech nad Vltavou PaeDr. Janem Rackem,“ uvádí Karel 

Jaroš. Právě díky oběma badatelům se podařilo Orlické galerii připravit obsáhlý katalog, který 

je první ucelenější publikací, věnující se dílu Josefa Holuba. „Vydání katalogu finančně 

podpořily České přístavy, a. s.. Vřelý dík patří především předsedovi představenstva Ing. 

Miloslavovi Černému,“ doplňuje K. Jaroš. 

 

Další letošní sezónní výstava v Orlické galerii představí rané projevy akčního umění ve 

východních Čechách z období konce šedesátých let a počátku normalizace. Výstava je 

spojena s osobami umělců Jana Steklíka, Milana Langera, Aleše Lamra a Miloše Šejna. 

„Představena bude málo známá etapa východočeského výtvarného života spojená především 

s undergroundem a neoficiálním uměním. Jedná se o unikátní kolekci dokumentace 

happeningů, performancí a land-artových projektů konajících se v různých oblastech 

východních Čech,“ uvádí výstavu Karel Jaroš. Na vzniku výstavy spolupracovala Orlická 
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galerie s některými autory, další materiály poskytly Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 

Dům umění města Brna či Moravská galerie v Brně.  

 

Na výstavě bude představena kolekce stovky dokumentárních fotografií, doplněná o několik 

výtvarných děl a reinstalace objektů „Pigmenty“ Miloše Šejna a „Tichá a Divoká Orlice“ Jana 

Steklíka. „Výstava je ukázkou pozoruhodné schopnosti několika tehdy velice mladých autorů 

reagovat na aktuální podněty, které se ve své době zcela míjely s oficiálními trendy,“ 

upozorňuje kurátor Orlické galerie Karel Jaroš. 

 

Společně s novými výstavami se návštěvníkům otevřou i stálé expozice Orlické galerie. Čeká 

na ně však i několik dalších novinek. V rámci akce „Galerie vlídná k návštěvníkům“ je u 

pokladen k dispozici kávovar s nabídkou kávy zdarma a nádoba na nápoje. 

 

Výstava „Přívětivé krajiny Josefa Holuba“ bude otevřena od 27. 4. do 15. 9. 2019 v II. 

patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. 

Výstava „Rané projevy akčního umění ve východních Čechách“ bude otevřena od 27. 4. 

do 16. 6. 2019 v II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou 

 
Kontakt pro další informace:  

PhDr. Karel Jaroš, kurátor Orlické galerie, tel. +420 494 534 015, +420 607 930 660 

Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 491 616 941, 

+420 721 261 666 

Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, + 420 607 930 040 
 


