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Rychnov nad Kněžnou, 18. 5. 2018 

 

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 8/2018  

 

I tento rok se rychnovské muzeum a jeho pobočky připojí 

k Festivalu muzejních nocí 
 

Stejně jako v minulých letech se i tento rok zapojí Muzeum a galerie Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou a jeho pobočky do známého a oblíbeného Festivalu muzejních 

nocí. V rámci sbližování poboček dochází letos ke spojení termínu Muzejní noci 

v Orlické galerii, Hlavních výstavních prostorách muzea a v Muzeu krajky Vamberk. 

Ta v  Rychnově nad Kněžnou bude dokonce spojena se Dny majitelů soukromých hradů 

a zámků, které se konají v rámci dnů evropského kulturního dědictví. Akce proběhne 

v pátek 25. května 2018.  

 

Fenomén muzejních nocí patří v České republice, ale také v mnoha evropských metropolích, 

již řadu let ke stálé formě prezentace kulturního dědictví. Kromě představení stálých expozic 

a výstav v netradičním čase je během Muzejních nocí připravován zajímavý doprovodný 

program. Nejinak tomu bude i v případě rychnovského muzea a jeho poboček. 

 

Jak bylo již výše zmíněno, Muzejní noc Orlické galerie a Hlavních výstavních prostor muzea, 

nacházejících se v druhém patře Kolowratského zámku, bude spojena se Dny majitelů 

soukromých hradů a zámků. Během těch bude otevřen zámecký kostel Nejsvětější Trojice a 

právě v něm bude v pátek 25. května 2018 v 17 hodin zahájen celý program koncertem 

Rychnovského chrámového sboru. „Současně s koncertem se také otevře návštěvníkům 

„tajná“ chodba spojující kostel Nejsvětější Trojice se zámkem. Její loňské otevření bylo 

veřejností přijato s obrovským zájmem, a proto jsme se rozhodli zpřístupnit ji opět, pro ty, na 

které se vloni doslova nedostalo nebo pro zájemce, co si chtějí tento nezapomenutelný zážitek 

zopakovat,“ říká na úvod kurátor Orlické galerie PhDr. Karel Jaroš a vzápětí dodává: „Od 18 

hodin bude program pokračovat vernisáží výstavy Milana Langera“. Právě s touto výraznou 

tvůrčí osobností, vycházející z pop-artu šedesátých let minulého století, je spjata celá Muzejní 

noc v Orlické galerii.  

 

„Langerův přístup k umění je založen na myšlení a na leckdy komplikovaných a 

hádankovitých vztazích mezi znaky, symboly, obrazy, slovy, fenomény. Významy a obrazy 

vrstvil a kombinoval v malbách, básních, objektech, kolážích, boxech a při kolektivní tvorbě 

skupiny Victory Nox Art Division Team,“ upřesňuje K. Jaroš. Právě performancí zmiňované 

skupiny a přednáškou PhDr. Michaela Tošnera, Ph.D. bude od 19 hodin na 2. zámeckém 

nádvoří v nově upravených výstavních prostorách bývalé konírny pokračovat program akce.  
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Od 20 hodin bude navazovat koncert pedagogů rychnovské Základní umělecké školy 

v kostele Nejsvětější Trojice. Zde poté bude již tradičně přednášet Jiří Fuks ml. o kostelních 

varhanách, které představí v celé jejich zvukomalebné kráse. V 21 hodin bude pak 

v prostorách konírny přichystána unikátní projekce autorského artmovie Milana Langera 

„Afterlife / M. Langer / Victory Nox Art Division“.  

 

Po celý večer budou přístupny všechny výstavní prostory Orlické galerie, kde na návštěvníky 

čeká kromě stálé expozice „Malíři Orlických hor“ také výstava bytostného impresionisty 

Karla Langera či obrazy, grafiky a fotografie Věry Jičínské. Po celé trvání akce bude možné 

také navštívit muzejní dílnu, kde zájemci mohou vstoupit do víru her věnovaných výstavě 

„Mezi lvem a orlicí: Rychnovsko a vznik samostatného Československa“, odkazující na 

převratnou dobu vzniku samostatného státu, či si vyzkoušet jednu z grafických technik, a to 

linoryt. Na druhém nádvoří naleznete po celý večer také drobné občerstvení. 

 

Již v pořadí čtvrtá Muzejní noc Muzea krajky Vamberk bude doslova „Na moravskú notu“, 

věnovaná lidovému folklóru jižní Moravy, a to zejména Slovácku. Celá akce bude zahájena 

v 18:15 cimbálovou muzikou „Jánošíček“ a ženským pěveckým sborem „Koňadry 

z Vracova“, a to v prostorách muzejní zahrady. V rámci spolupráce s římskokatolickou 

farností Vamberk vystoupí v 20:45 sbor „Koňadry“ lidovými písněmi a baladami také 

v prostorách hřbitovního kostela svaté Barbory a postarají se tak o jedinečný zážitek 

s nezapomenutelnou atmosférou. Na vambereckém hřbitově bude během večera zároveň 

zpřístupněna hrobka Dr. Františka hraběte Lützowa. Po celou dobu akce bude v muzejní 

zahradě otevřena také dětská dílna, kde na malé i velké čeká oblékací panenka či panáček 

nebo omalovánka s typickými lidovými motivy. Těšit se návštěvníci mohou též na 

občerstvení od kavárny Láry Fáry a moravská vína z vinotéky Veroniky Francové. 

 

Pomyslné brány muzeí budou pro návštěvníky shodně otevřeny až do 22 hodiny. 

Z programových důvodů se tento rok nekoná Muzejní noc na Sýpce – Muzeu Orlických hor. 

 

Program Muzejní noci 2018: 

 

Orlická galerie, Výstavní sály Muzea a kostel Nejsvětější Trojice 

17:00 Otevření kostela Nejsvětější Trojice, Orlické galerie, Hlavních výstavních prostor 

muzea, výstavních prostor v konírně, spojovací chodby a muzejní dílny 

17:00 Kostel Nejsvětější Trojice - Rychnovský chrámový sbor, otevření spojovací chodby 

mezi kostelem a galerií - po celý večer volný průchod oběma směry. 

18:00 Orlická galerie, 2. patro Kolowratského zámku - Vernisáž 1. části výstavy „Milan 

Langer Afterlife“ – úvodní slovo pronese Mgr. Martina Vítková. 
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19:00 2. nádvoří zámku, nově upravené prostory bývalé konírny - Vernisáž 2. části 

výstavy „Milan Langer Afterlife“, přednáška PhDr. Michala Tošnera, Ph.D. - Desant 

skotských dudáků, hudební performance. 

20:00 Kostel Nejsvětější Trojice - Koncert učitelů Základní umělecké školy v Rychnově nad 

Kněžnou, tradiční povídání u varhan o varhanách – provází dr. Jiří Fuks ml. 

21.00 2. nádvoří zámku, nově upravené prostory bývalé konírny - Projekce autorského 

artmovie „Afterlife / M. Langer / Victory Nox Art Division Team“. 

22:00 Uzavření kostela Nejsvětější Trojice, Orlické galerie, Hlavních výstavních prostor 

muzea, výstavních prostor v konírně, spojovací chodby a výtvarné dílny. 

 

Muzeum krajky Vamberk 

18:15 Zahrada Muzea krajky – Cimbálová muzika „Jánošíček“ a ženský pěvecký sbor 

„Koňadry z Vracova“. 

18:15 Zahrada Muzea krajky – Dětská výtvarná dílna. 

20:45 Hřbitovní kostel svaté Barbory – ženský pěvecký sbor „Koňadry z Vracova“. 

20:45 Vamberecký hřbitov - Zpřístupnění hrobky Dr. Františka hraběte Lützowa. 

22:00 Ukončení programu. 

 

 

Změny v programu vyhrazeny. 

 

Kontakt pro další informace:  

PhDr. Karel Jaroš, kurátor Orlické galerie, tel. +420 494 534 015, +420 607 885 512 

Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518, 

+420 605 569 783 

Mgr. Martina Rejzlová, organizátorka Muzejní noci v Muzeu krajky Vamberk, tel. 

+420 777 225 587 

Mgr. Martina Pajerová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768 

 


