Program Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem na leden
2020

NOVÁ EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU
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: RETROHRÁTKY
1. 12. 2019 – 30. 1. 2020
Výstavní sál na ve Špýcharu
Vystavené hry a hračky si návštěvníci jistě budou pamatovat z dětství. Zajímavostí však je, že
téměř všechny tyto hračky se stále vyrábějí, jen z nových materiálů a pomocí modernějších
technologií. Návštěvníky tak čeká mnoho informací z historie a výstava starých her a hraček v
původním designu. Jako doprovodný program výstavy Retrohrátky se pro děti chystají hravé
koutky, kde si budou moci s některými hračkami pohrát. Nebudou chybět céčka, kovový
traktůrek a beruška nebo stavebnice Merkur.
Kdo by si také nepamatoval oranžovou Tatru 148 nebo rodinou hru Dostihy a sázky. Tyto
vzpomínky nám oživí společnosti DINO. Legendární plastový náklaďák, ve kterém se děti rády
vozí, měli dříve na písku snad všichni. Stejně tak jako téměř kultovní rodinou hru Dostihy a sázky.
Autorem je Ladislav Mareš, kterou hru vymyslel už před více než třiceti lety. Popularitu mu tehdy
zajistilo Rudé právo, které hru odsoudilo s poukazem na kapitalistické praktiky. Účinek to však
mělo přesně opačný, prodej šel tehdy strmě nahoru. Inspirací mu byla hra Monopoly.
Hernu doplní ukázka z výstavy Fenomén Igráček, kterou na akci zapůjčí společnost EFKO.

Vstupné:

dospělí 40,- Kč
snížené vstupné 20,- Kč

LISTOVÁNÍ: LOSOS V KALUŽI
středa 15. 1. 2020 od 18:00
přednáškový sál ve Špýcharu
Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první
pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš
ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život
se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic
nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská jízda! Markéta
Lukášková nebude chybět na žádném z představení, po diskuzi si budete moci koupit
jakoukoliv z třech jejích knih. Účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová) a
Markéta Lukášková.
Vstupné 120,- Kč. Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé.

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU: ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE
čtvrtek 23. 1. 2020 od 18:00
přednáškový sál ve Špýcharu
Režie: Asa Blanck
Země původu: Švédsko
Rok výroby: 2015
Stopáž: 58 min.
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si
se svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer nezřídka vyráží na párty, kde nepohrdne
sklenkou šampaňského. Je hostem televizních pořadů, lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se
blogerka Dagny narodila v roce 1912, se zdá nepodstatný. Jak sama říká, být aktivní a mít vůli
učit se stále novým věcem není otázkou věku. A přestože k ní osud nebyl vždy vstřícný,
neutápí se v minulosti, ale těší se na vše, co přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je třeba
odhodit stud a strach – na to je život příliš krátký.
Vstup zdarma

