Program Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem na říjen 2019
OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA – zimní sezóna:
út – ne 9 – 12/ 13 – 16; so, ne 13 - 17
LISTOVÁNÍ: MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU

středa 23. 10. 2019 od 18:00 hodin
přednáškový sál ve Špýcharu
U příležitosti 25. výročí Listopadu ´89 desítky známých osobností připravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek
na svá dětská léta v období socialismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě
naprostá většina z nás. Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla trvat na věčné časy. Děti dokážou být
mimořádně citlivé na věci, s nimiž se dospělí už dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem intenzivněji
vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a
originální texty zaručeně vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se
narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče museli každodenně žít a jak
moc se tehdejší svět lišil od dnešního.
Vstupné: dospělí 120 Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
NOVÁ EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
úterý 1. 10. 2019
v budově SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera čp. 132
Otevírací doba:
út – pá 9 – 12/13-16; so, ne 13 - 17
Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřené expozice věnované textilnímu tisku. Část textilních sbírek, která byla
donedávna umístěna v České Skalici, se vrátila zpět do Dvora Králové. A tak se naši návštěvníci budou moci
seznámit s unikátními textilními stroji, s umem a nápaditostí textilních návrhářů, tiskařů a dalších profesí, jejichž
výrobky nás denně obklopují.
Vstupné: dospělí 50 Kč, snížené vstupné 25 Kč
VÝSTAVA ZÁLOŽEK A STUH
20. 9. – 20. 10. 2019
Výstavní sál na Staré radnici
Otevírací doba:
út – pá 9 – 12 / 13 – 16; so, ne 13 - 16
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
VÝSTAVA: MERVARTOVI
11. 10 – 24. 11. 2019
Výstavní sál ve Špýcharu
Výstava s prostým názvem Mervartovi, přiblíží návštěvníkům život čtyř členů této, pro královédvorsko, významné
rodiny. Část výstavní plochy bude věnována významnému a všestrannému umělci, jakým byl František Mervart.
Při procházce jeho životní poutí se seznámíte dokonale s jeho osobností. Ukážeme vám, jak František Mervart
uplatnil svoje schopnosti, svoji touhu poznávat a zvládat svoji pílí mnoho oborů volné i užité tvorby. František
Mervart se však věnoval nejen kresbě, ale zabýval se i užitou knižní grafikou, ilustrační tvorbou a scénickým
výtvarnictvím. Nelze opomenout ani jeho práce pro sakrální prostory a činnost restaurátorskou. Významný je i
jeho přínos pro textilní tvorbu a designérství vánočních ozdob.
Neméně významná část výstavy nám přiblíží život a dílo syna Františka Mervarta Tomáše a jeho ženy Evy. Výstava
připomene Tomášovu hudební činnost, jeho spolupráci s pěveckým spolkem Záboj a také jednu z jeho oblíbených
činností – turistiku a fotografování na společných cestách s manželkou Evou po Čechách a celé Evropě. Na paní
Evu dále vzpomeneme ukázkami z její čtyřicetileté designové činnosti pro Vánoční ozdoby a její malířskou tvorbu.
Příjemným zpestřením výstavy budou i ukázky kreseb nejstaršího člena rodu Mervartových Antonína.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

