Program Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem na září
OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA – letní sezóna:
út – ne 9 – 12/ 13 - 17

VÝSTAVA: JAN VÁCLAV BERGL – Z MALÉHO MĚSTA AŽ NA CÍSAŘSKÝ DVŮR
5. 7. – 29. 9. 2019
Galerie ve Špýcharu
K 300. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších rodáků našeho města bude v letních měsících
možné v galerii Městského muzea shlédnout jedinečnou výstavu špičkového pozdně barokního malíře
Jana Václava Bergla. Návštěvníci se, kromě trvale umístěné Křížové cesty, která původně zdobila zdejší
kostel sv. Jana Křtitele, budou moci potěšit i dalšími díly tohoto umělce, která vytvořil pro své rodné
město a nejen pro něj. K porovnání bude vystavena i část nově zrestaurované Orlické Křížové cesty.
Výstava tak znovu připomene spojení špičkové barokní kompoziční síly s groteskními malířskými
zkratkami, které ji pranic neubírají na celkové důstojnosti.
Vstupné:
Plné 40 Kč
Snížené 20 Kč

VÝSTAVA: ŘEMESLA V PODKRKONOŠÍ
21. 6. – 29. 9. 2019
Výstavní sál ve Špýcharu
Letní výstava ve Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem s názvem Řemesla
v Podkrkonoší bude věnována manuální zručnosti, tvůrčímu umu i běžné práci lidských rukou. Výstava
představí ty nejlepší výrobky z dílny tradičních řemesel, kterým se věnovali a věnují lidé v našem
regionu. Návštěvníci se budou moci seznámit s takovými řemesly jako například kovářství, zlatnictví,
řezbářství, výroba šperků, keramika, kožedělné práce, textilní řemesla apod. Výstava se tak chce
podílet na uchování, šíření a předávání zkušeností z postupně zapomínaných oborů této lidské činnosti
dalším generacím.
Vstupné:
Plné 40 Kč
Snížené 20 Kč

LISTOVÁNÍ: ČESKÝ RÁJ (JAROSLAV RUDIŠ)
Úterý 3. 9. 2019 od 19:00 hodin
přednáškový sál ve Špýcharu
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen
staré indiánské přezdívky. Jejich sebestředný svět rámují tragikomické vzpomínky na minulost i
nejistota z vlastní budoucnosti. Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na
tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy…
Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný (alt. Lukáš Hejlík)
Koná se v Městském muzeu.
Vstupné: dospělí 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.

VÝSTAVA: VÝSTAVA HUB
6. – 7. 9. 2019
otevřeno po oba dva dny od 8:00 do 18:00 hodin
Výstavní sál na Staré radnici
Mykologický kroužek Trutnov z. s. spolu s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem pořádají výstavu
hub. Součástí výstavy bude odborný komentář k vystaveným exponátům, mykologická poradna a ochutnávka
výrobků z léčivých hub a rostlin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

PŘEDNÁŠKA: JAN VÁCLAV BERGL
čtvrtek 12. 9. 2019 od 17.00 hodin
přednáškový sál ve Špýcharu
Přednášející: Mgr. Petr Arijčuk
Stejnojmenná přednáška doprovázející výstavu uspořádanou Městským muzeem představí nejen tu
část Berglovy tvorby, která je prezentována probíhající výstavou a seznamuje návštěvníka s malířovou
tvorbou v jeho rodných východních Čechách, ale zprostředkuje také Berglovo působení v Dolních
Rakousích a ve Vídni. Tam se po úspěšném studiu na Akademii dokázal v nemalé konkurenci záhy
prosadit a svoji tvorbou oslovovat řady zákazníků. K těm skutečně prominentním náležely císařský dvůr
(nástěnné malby v Schönbrunnu, v Hofburgu) a četné kláštery v Podunají (např. Melk, Kleinmariazell,
Säusenstein, Wiener Neustadt). Na rozdíl od východních Čech se zde Bergl uplatnil – a proslavil –
především svými nástěnnými výmalbami s exotickými scenériemi, v nichž diváka provází vzdálenými
krajinami obydlenými cizokrajnými národy a vzácnými zvířaty. Jako freskař a tvůrce nástěnných maleb
se opakovaně uplatnil také v Uhrách a na Moravě.
Vstupné: jednotné 30 Kč

VÝSTAVA ZÁLOŽEK A STUH
20. 9. – 20. 10. 2019
Výstavní sál na Staré radnici
Na výstavě se představí soubor tkaných záložek a stuh ze soukromé sbírky pana Herberta Köglera. Tato
ojedinělá kolekce, zapsaná do České knihy rekordů, obsahuje výhradně české stuhařské výrobky. Je
dokladem a oceněním práce mnoha odborníků klasické člunkové stuhařské výroby.
Vstupné:
Plné 30 Kč, snížené 15 Kč
Otevírací doba:
út – pá 9 – 12 / 13 – 16
so, ne 13 - 16

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JANA VÁCLAVA BERGLA
22. 9. 2019 od 13:00
u Hoření brány
V letošním roce si připomínáme výročí 300 let od narození královédvorského barokního malíře Jana
Václava Bergla, který svými obrazy vyzdobil místní kostely. Mnohem větší popularitu získal na dvoře
císařovny Marie Terezie, jako její dvorní malíř. Jeho malby můžeme nalézt jak v prostorách
Schönbrunnu, v soukromých komnatách panovnice, tak i v klášterech v severním Rakousku.
Součástí slavnostního odhalení bude i koncert v kostele sv. Jana Křtitele a krátký doprovodný program.

