Program Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem na únor 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:
IVANA ČERNÁ - PLASTIKY, JIŘÍ HOLAN – OBRAZY
7. 2. – 15. 3. 2020
Výstavní sál ve Staré radnici
Výstava královédvorských výtvarníků Ivany Černé a Jiřího Holana je malým ohlédnutím do tvorby
keramičky a výtvarníka, kteří již po několikáté vystavují svoje díla vedle sebe. Na výstavě bude možné
vidět řadu prostorových keramických objektů Ivany Černé. Tvorba Jiřího Holana bude zastoupena
plátny s figurální i abstraktní tématikou.
Vernisáž výstavy proběhne 6. 2. 2020 od 17 hodin ve výstavním sále ve Staré radnici.
Vstupné:
dospělí 30 Kč; snížené vstupné 15 Kč
VÝSTAVA: DVŮR KRÁLOVÉ VE FOTOGRAFIÍCH
21. 2. – 31. 5. 2020
Výstavní sál ve Špýcharu
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu fotografií Dvora Králové nad Labem. Starší fotografie, pocházející
z Geislerovy sbírky, představí proměny města v průběhu 20. století, nové snímky pak ukáží proměnu
Dvora Králové v současnosti.
Vstupné:
dospělí 40 Kč; snížené vstupné 20 Kč
PŘEDNÁŠKA: JIŽNÍ KOREA OČIMA PETRA VOLDÁNA
čtvrtek 13. 2. 2020 od 17:00
Přednáškový sál ve Špýcharu
Při další cestovatelské besedě se tentokrát od dlouholetého rozhlasového zpravodaje a reportéra Petra
Voldána dozvíte nejen, proč Korejci používají při stolování zrovna kovové hůlky. Autor devíti sérií
oblíbeného televizního pořadu “Postřehy odjinud” poodhalí zákulisí natáčení a mimo jiné vám
představí světový unikát - "Babičky v neoprénu". Zavede vás také do jihokorejských klášterů,
nahlédnete do tajů korejského písma, které patří mezi kulturní dědictví UNESCO, zavítáte do království
bambusu a uslyšíte, jaké jsou "české stopy" v Jižní Koreji. Včetně toho, že v jedné z ukázek také uvidíte,
jak se v Soulu vyjímá replika pražské Staroměstské radnice ...
Vstupné 30 Kč
TEXTILNÍ DÍLNA
26. a 27. 2. 2020
po oba dva dny 9 – 12/13 - 16
Expozice textilního tisku
Zajímá vás, jak vznikají formy na textilní tisk? Chcete si vyzkoušet práci v modrotiskové dílně?
Potřebujete oživit staré oblíbené kousky oblečení nebo by vás víc bavilo popustit uzdu fantazie při
zdobení vlastního originálního prostírání? Navštivte naši dílnu v Expozici textilního tisku, kde můžete
zároveň načerpat inspiraci k vlastní tvorbě. V ceně vstupenky bude 1 ks prostírání.
Pro objednání skupin volejte na telefonní číslo: 730 141 819 nebo pište na Email: textil@muzeumdk.cz
Vstupné:
dospělí 60 Kč; snížené vstupné 35 Kč

