Orlická galerie a Hlavní výstavní sály muzea

Orlická galerie a Hlavní výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz

Duben
Kočárky. Dětské a loutkové kočárky v letech 1860–1960.

Výstava

30. 4. – 30. 10. 2022

Výstava představí unikátní výběr historických kočárků ze soukromé sbírky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází přibližně z roku 1860
a jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období secese. Ve výběru bu-

dou zastoupeny kočárky loutkové, dětské sportovní i hluboké, dvojkombi-

nace, trojkolky i saně. Součástí výstavy jsou také dobové nabídkové katalogy, dětské hračky a historické fotografie.
Rok v Orlických horách

Expozice

30. 4. – 30. 10. 2022

Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických

a historických souvislostech. V letošním roce prostřednictvím uměleckých

děl bude možné sledovat proměnu krajiny regionu v různých ročních dobách,
proměnách počasí i jak sezonní činnost lidí proměňovala její náladu.
Karel Kolínský (1902–1995)

Výstava

30. 4. – 12. 6. 2022

V roce 2022 uplyne 120 let od narození malíře a profesora kresby na

Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a na Lidové škole umění

Karla Kolínského. Akademický malíř prožil většinu svého aktivního života
ve Velké Chuchli, ve vile ve Starolázeňské ulici, ale jeho život je také spjat
s obcí Pěčín v podhůří Orlických hor, kam dojížděl na léto a tvořil
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Daisy Mrázková / Výběr z volné a ilustrační tvorby

Výstava

30. 4. – 12. 6. 2022

Daisy Mrázková (1923-2016) patří svojí tvorbou k výtvarníkům, kteří jsou ne-

odmyslitelně spjati s autorskou knihou. Její práce zná několik generací malých i velkých čtenářů.

Tomáš Pilař / Písně faunů

Výstava
30. 4. – 12. 6. 2022
Mladý talentovaný malíř Tomáš Pilař (*1979) žije mimo velká centra v Podlažicích u Chrudimi, kde se věnuje farmaření. Svébytný životní styl a okolní
krajina podmiňuje jeho malířskou tvorbu.
Můj plakát / Výstava studentů grafického designu SUPŠ Uherské Hradiště

Výstava

30. 4. – 12. 6. 2022

Výstava představí práce jednoho z výtvarných oborů, který se zabývá grafickým designem. Odborná činnost zmíněného oboru bude prezentována
zejména plakáty věnovanými festivalům, umělcům či institucím.
Daisy Mrázková / Co by se stalo, kdyby…

Výstava

30. 4. – 12. 6. 2022

Druhá z výstav umělkyně Daisy Mrázkové je věnovaná především dětským
návštěvníkům a je úzce provázána s novou prostorou muzejního ateliéru.
Květen
Leporelo

Tvůrčí dílna

28. 5. 2022, od 10 do 16 hodin.

Přijďte si na motivy pohádek Daisy Mrázkové vyrobit vlastní leporelo. Všechen potřebný materiál pro vás bude připraven na místě.
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Červen
Monotypy

Tvůrčí dílna
11. 6. 2022, od 10 do 16 hodin.
V rámci letošních Dnů otevřených ateliérů“ se společně ponoříme do tajů
”
otisků z plochy, které využijeme jako základ pro vytvoření vlastní fantaskní
krajiny.
Barvy přírody

Tvůrčí dílna

18. 6. 2022, od 10 do 16 hodin.

Příroda je zdrojem nekonečné inspirace. Jaké barvy je možné získat z hlíny
či červeného zelí? A lze s těmito barvami malovat? Přijďte experimentovat
a hrát si.

Univerzita Hradec Králové

Výstava

25. 6. – 21. 8. 2022, vernisáž 24. 6. od 17 hodin.

Výstava především představí umělecká díla pedagogických pracovníků a jejich vzdělávací postupy.

Věra Jičínská / V dobré společnosti

Výstava

25. 6. – 21. 8. 2022, vernisáž 24. 6. od 17 hodin.

S dílem malířky Věry Jičínské se návštěvníci Orlické galerie pravidelně se-

tkávají, ale málokdo tuší, jací lidé, zejména umělci, se v jejím okolí pohybo-

vali a přímo či nepřímo její tvorbu usměrňovali, inspirovali či komentovali.
Výstava představí právě významné osobnosti kulturního a společenského života, v jejichž společnosti se pohybovala tato oceňovaná umělkyně.
Martina Novotná / VesMír

Výstava
25. 6. – 21. 8. 2022, vernisáž 24. 6. od 17 hodin.
Malířka, která pochází z Ústí nad Orlicí a její dosavadní tvorba je s tímto regionem spjata, věnuje výstavu vesmíru. Některé obrazy se tematicky dotý-
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kají hvězd a nekonečného prostoru, ale jsou také inspirované malou vesnicí
(slovní hříčka Ves Míru), kde malířka tvoří.
Výstava studentských prací studentů Střední uměleckoprůmyslové
školy Ústí nad Orlicí

Výstava

25. 6. – 21. 8. 2022, vernisáž 24. 6. od 17 hodin.

Výstava bude malým exkurzem do přípravy a výuky budoucích výtvarníků.
Ilustrace k dílu Karla Poláčka I.

Výstava

25. 6. – 21. 8. 2022, vernisáž 24. 6. od 17 hodin.

K připomenutí 130. výročí narození významného rychnovského rodáka Karla
Poláčka jsme zařadili i výstavy, jež připomenou jeho literární dílo ilustracemi
nejen ze sbírky Orlické galerie.

Červenec
Mikrovýstava uniformy příslušníka Chasseurs Britanniques

Výstava

1. 7. – 30. 10. 2022

Muzejní mikrovýstavy jsou věnovány již tradičně exkluzivním sbírkovým
předmětům. V tomto roce bude prezentována zrestaurovaná uniforma pří-

slušníka Chasseurs Britanniques. Výstava bude doplněna textovou částí po-

pisující historii a původ kabátce, doprovodnou fotodokumentací a detailními
snímky uniformy.

Prázdninové výtvarné dílny v Orlické galerii

Tvůrčí dílna
5.7. – 8. 7. 2022, od 10 do 16 hodin.
Prázdniny jsou úžasným časem pro fantazii a tvoření. Přijďte do Orlické galerie strávit čtyři dny plné zkoušení různých výtvarných technik. V úterý na nás
čeká hravý linoryt, ve středu pak jemnost suché jehly. V pátek se budeme
věnovat želatinovému tisku, kdy budeme zkoušet otisknout různé přírod-
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niny. Na závěr si v pátek vyrobíme vlastní cameru obscuru, kterou používal
samotný Leonardo Da Vinci.
Možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky na cyklus dílen.
Filmové večery v Orlické galerii

Kulturní akce
22. 7., 12. 8. a 9. 9. 2022
Netradiční program s filmovým zážitkem nabízí prostory Orlické galerie.
Září
Orlický salon´22 / Rudolf Černý – výtvarník a galerista

Výstava

3. 9. – 30. 10. 2022, vernisáž 2. 9. od 17 hodin.

Doslova posledním žákem Otakara Nejedlého, jehož tvorba je spjata s Podorlickem, byl Rudolf Černý (1922–2013). Jeho cesta k umění nebyla snadná.

Výstava připomene tvorbu i činnost tohoto výjimečného člověka a výtvarníka.

České kvarteto / Výstava u příležitosti 132. výročí od prvního koncertu
v Rychnově nad Kněžnou

Výstava

3. 9. – 30. 10. 2022, vernisáž 2. 9. od 17 hodin.
České

kvarteto

bylo

smyčcové

kvarteto,

které

působilo

v

letech

1892 až 1934. Představovalo první stálý profesionální komorní soubor

v českých zemích a bylo historickým mezníkem ve vývoji české komorní interpretace. Výstava nepřipomene jen tento hudební fenomén, ale i první

koncert Českého kvarteta v Rychnově nad Kněžnou, který se konal 13. 11.
1892 a hudební těleso získalo svůj název.
Vladimír Véla

Výstava
3. 9. – 30. 10. 2022, vernisáž 2. 9. od 17 hodin.
Vladimír Véla původně vstupoval do oblasti malby s propozicemi a představami, které mu dalo předchozí školení – řemeslo. Jako absolvent turnovské
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Střední umělecké průmyslovky se původně věnoval kovolijectví. Vybaven
těmito zkušenostmi se potom hlásil na pražskou AVU. Obraz a malba pro
něj byly především určitou výzvou k ovládnutí výtvarných výrazových
prostředků, které ústilo do práce na zdokonalování malířské iluze.
Kouzelný třpyt rosy v ranní trávě / Výtvarné záznamy prožitků ze soukromého výtvarného ateliéru v Rychnově nad Kněžnou

Výstava

3. 9. – 30. 10. 2022, vernisáž 2. 9. od 17 hodin.

Jak sám název napovídá, výstava představí výtvarné záznamy prožitků, jež
pod odborným vedením výtvarně kultivují a esteticky formují mladého člověka.

Ilustrace k dílu Karla Poláčka II.

Výstava
3. 9. – 30. 10. 2022, vernisáž 2. 9. od 17 hodin.
K připomenutí 130. výročí narození významného rychnovského rodáka Karla
Poláčka jsme zařadili i výstavy, jež připomenou jeho literární dílo ilustracemi
nejen ze sbírky Orlické galerie.
Co by se stalo, kdyby…

Galerijní noc
9. 9. 2022
Každým rokem pořádají muzea a galerie v rámci svého programu galerijní
noc. Orlická galerie se k této tradici ráda přidá svým nevšedním programem.
Podmalby na skle

Tvůrčí dílna

17. 9. 2022, od 10 do 16 hodin.

Lidové podmalby zdobily a chránily každou chalupu, kapličku nebo venkovský kostel. Přijďte si vyzkoušet tuto techniku malby na sklo za studena do Or-

lické galerie. Všechny potřebné materiály budou k dispozici na místě. Dílna
je vhodná pro děti od 8 let a dospělé.

Muzeum krajky Vamberk

Muzeum krajky Vamberk
Husovo náměstí 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz

Duben
Emilie Paličková a pokračovatelé

Výstava
29. 4. – 28. 8. 2022
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku své existence
získala tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v profesorce Emilii Paličkové,
která zde působila mezi lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla k emancipaci
krajky jako svébytnému uměleckému druhu. Významného úspěchu dosáhla
v roce 1925 v Paříži na Mezinárodní výstavě dekorativního a průmyslového
umění. Výstava je věnována této osobnosti českého krajkářství a tvorbě dalších pedagogů.
Květen
VI. Muzejní noc

Muzejní noc

28. 5. 2022 od 18 hodin

Muzejní noc se stala oblíbenou akcí pro obyvatele Vamberka a širšího okolí.
Nabízí nevšední zážitek prohlídky Muzea krajky ve večerních hodinách a také
zajímavý program v zahradě muzea. Akce podporuje kulturní život ve městě

Vamberk a koná se v rámci celorepublikového festivalu Muzejních nocí. Letošní ročník je ve stylu country a western.
Červen
Mezinárodní setkání krajkářek

Kulturní akce

24. – 26. 6. 2022

U příležitosti konání Mezinárodního setkaní krajkářek proběhne módní pře-
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hlídka prací studentů pořádaná Vyšší odbornou školou textilních řemesel
a Střední uměleckou školou řemesel v pátek 24. 6. 2022 18:30 hodin.
Magdaléna Grambová ožívá – Mezinárodní setkání krajkářek 2021

Kulturní akce
24. 6. 2022

Po módní přehlídce následně proběhne kulturní program. Divadelní předsta-

vení Magdaléna Grambová ožívá, přednáška Bohumíra Dragouna a vystoupení šermířské skupiny Corporal z Hradce Králové.
Adoptuj panenku a zachráníš dítě

Tvůrčí dílna
25. 6. 2022
Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ již trvá několik let a účastnily
se ho mnohé organizace, ale svými panenkami přispěly i slavné osobnosti.
Každá z panenek představuje jedno skutečné dítě z rozvojové země. To bude
z utržených peněz z prodeje panenky proočkováno proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám. Akce se bude konat v rámci Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku.

Září
Alois Kareš - vystěhovalecký agent, vlastenec a mecenáš

Výstava

10. 9. – 29. 10. 2022, vernisáž 9. 9. 2022 od 17 hodin.

Muzeum krajky Vamberk a Spolek přátel historie Vamberka pořádá výstavu

o vambereckém rodákovi, s jehož jménem byly později spojeny osudy tisíců
lidí, kteří se rozhodli hledat své štěstí v Americe. Jeho životní cesta byla na

tehdejší dobu nezvykle pestrá, byl velkým podporovatelem českých a moravských spolků, novin, muzeí, divadel, škol nebo nemocnic.

Sýpka – Muzeum Orlických hor

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz
www.sypka-moh.cz

Květen
Hmyzí hotýlky

Tvůrčí dílna
21. 5. 2022

Společně s pracovníky muzea si vyrobíte jednoduchý domeček pro hmyz,

který se stane nejen velkou pomocí pro přírodu, ale i ozdobou vaší zahrady.

Na dílnu je nutné donést si vlastní hliněný květináč (může být i použitý) o průměru kolem 10 cm. Všechny materiály budou k dostání na místě. V rámci

dílny si budete také moci vyrobit semínkovou bombu pro včely a motýly.
Dílna je vhodná pro děti od 7 let a dospělé.
Muzejní noc

Muzejní noc
28. 5. 2022

Muzejní noc je každoroční příležitostí navštívit muzeum v netradičních večer-

ních hodinách. Kromě prohlídky muzea čeká na návštěvníky doprovodný kulturní program. Sýpka se, jako již tradičně, otevře návštěvníkům ve večerních

hodinách. V případě příznivého počasí bude připraveno tradiční posezení při
svíčkách pod ořechem, káva a občerstvení.
Červenec
Petr Hudousek: Gruzie

Přednáška
2. 7. 2022

Gruzie většinou nepatří k typickým dovolenkovým destinacím Čechů. Přesto

má co nabídnout a dokáže okouzlit panenskou krajinou i bohatou historií. Své
cestovatelské zážitky z této země představí na besedě spojené s promítáním
starosta města Rokytnice Petr Hudousek.
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Září
Grafiky Stanislava Janigy

Výstava
1. 9. – 30. 11. 2022
Výstava autorských prací výtvarníka a pedagoga Stanislava Janigy, který má
své kořeny v Rokytnici v Orlických horách.
Vyrob si svého draka!

Tvůrčí dílna
24. 9. 2022

Podzim je tradičním časem pouštění draků. V minulosti si děti draky běžně

vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého vlastního
papírového draka.

Říjen
Dušičky v Sýpce

Tvůrčí dílna
29. 10. 2022
Dušičky, stejně jako populární halloween, jsou prastarými svátky s kořeny
v pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se
transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách – v našich zemích
obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.

Listopad
Vítání adventu v Sýpce

Tvůrčí dílna
26. 11. 2022
Sobota předcházející první adventní neděli je v Sýpce již tradičně ve znamení
výroby adventních věnců.

Botanické exkurze s Mgr. Janem Doležalem

Mgr. Jan Doležal
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov n. K.
Tel.: 494 534 450, e-mail: dolezal@moh.cz

Červen
Letní botanická vycházka

Exkurze
24. 6. 2022
Letní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí (ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí), začátek v 15:00, místo konání
bude včas upřesněno.
Září
Podzimní botanická vycházka

Exkurze

23. 9. 2022

Podzimní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí (ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí), začátek v 15:00, místo konání
bude včas upřesněno.

Listopad
Ukončení botanických vycházek

Přednáška
24. 11. 2022
Přednáška spojená s promítáním fotografií, začátek v 17:00 v přednáškovém
sále Městské knihovny v Týništi nad Orlicí.

Poznámky

Poznámky

