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SOUMRAK ZEMSKÉ HOTOVOSTI
Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk 16. až 17. století
Výstava představuje návštěvníkům jedinečný soubor militárií
ze 16. a 17. století, který dokumentuje jednotlivé vojenské složky
raného novověku. Na tvorbě této kolekce se svými sbírkami podílejí: Státní zámek Opočno, Státní hrad Bítov, Arcidiecézní muzeum
v Olomouci, Západočeské muzeum v Plzni, Severočeské muzeum
v Liberci, Muzeum hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové
museum v Praze, Muzeum Kroměřížska a soukromí sběratelé.
Kurátorem výstavy je Mgr. Stanislav Hrbatý.

V Ý S T AV Y
prodlouženo do 31. prosince 2010

ZVONAŘSTVÍ
Kampanologická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové
Výstava prezentuje kampanologickou sbírku královéhradeckého muzea,
která obsahuje přes jedenáct set kusů sbírkových předmětů dokumentujících regionální zvonařství od 15. do počátku 20. století. Převážně se jedná
o sádrové kopie zvonů a jejich částí, které byly rekvírovány v průběhu
1. světové války na území východních Čech. Tím, že originály zvonů již
neexistují, má dnes sbírka nenahraditelnou historickou hodnotu.
Kurátorem výstavy je Mgr. Jiří Zikmund.

do 14. listopadu 2010

EX LIBRIS EMILA ORLIKA
Emil Orlik (Praha 1870 – Berlín 1932) patřil k významným kosmopolitním
osobnostem evropského výtvarného života přelomu 19. a 20. století. Jeho
rozsáhlou tvorbu tvoří široká škála výtvarných projevů – od kreseb přes
grafiku až k malbě; dodnes jsou vysoce ceněny zejména grafické portréty
jeho současníků. Výstava ex libris, která pochází ze soukromých sbírek
rakouských sběratelů, představuje téměř kompletní pohled na část jeho
tvorby, která znamenala mimořádný umělecký přínos oboru drobné užité
grafiky své doby. Pro návštěvníky bude zajímavá i konfrontace s paralelní
výstavou ex libris japonského, protože Orlik při svých dvou cestách do
Japonska (1900 a 1911) se tamními náměty inspiroval. Publikací svých značek
v Japonsku stál u zrodu umění ex libris v zemi vycházejícího slunce.

do 14. listopadu 2010

JAPONSKÉ EX LIBRIS
Kolekce zahrnuje 340 drobných grafik více než osmdesáti umělců od 30. let 20. století
po současnost. Převažují v ní práce v technice barevného dřevorytu, který je pro
výtvarné umění této země typický, ale i ukázky prací v jiných grafických technikách.
Výstava je zajímavá svým pojetím ex libris, které se od evropského liší svojí barevností,
náměty i tím, jak často jeho tvůrci vycházejí z tradičního národního projevu.
U příležitosti konání této výstavy se v úterý 2. listopadu 2010 od 18 hodin uskuteční přednáška Mgr. Markéty Hánové, kurátorky sbírek japonského umění Národní
galerie v Praze.

do 31. prosince 2010

OD HRADEB NA NÁMĚSTÍ STŘEDOVĚKÉHO HRADCE
Výsledky archeologických výzkumů historického jádra Hradce Králové
z let 2009 a 2010
Na výstavce návštěvníci zhlédnou ukázky nálezů dokládajících
každodenní život Hradečanů v období středověku a raného novověku. Vedle ukázek kuchyňské a stolní keramiky to jsou drobné
předměty z kovu, dřeva, kostí a dalších materiálů. Rovněž jsou
prezentovány předběžné výsledky antropologického rozboru
lidských ostatků ze hřbitova kolem kostela sv. Ducha.
Kurátorem výstavy je Mgr. Radek Bláha.

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ŘEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel./fax: 495 512 462, 495 512 391-92, 495 512 899, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti a slevy 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč.
Knihovna je pro badatele otevřena v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hodin,
on-line katalog na www.muzeumhk.cz/knihovna.
ODBORNÁ ODDĚLENÍ
Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 514 624, 495 514 631, 495 518 473, fax: 495 514 843

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Chlum čp. 66, 503 12 p. Všestary, tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz
Muzeum

1. 5. - 30. 9.
1. 10. - 30. 4.

úterý - neděle 9-17 hodin
soboty a neděle 10-16 hodin
Vstupné: základní 40 Kč snížené 15 Kč

Vyhlídková věž 1. 4. - 30. 4. a 1. 10. - 31. 10. soboty a neděle 10-16 hodin
1. 5. - 30. 9.
úterý - neděle 9-17 hodin
Od 1. listopadu do 31. března je vyhlídková věž uzavřena.
Vstupné: základní 15 Kč snížené 5 Kč

PŘEDNÁŠKY A KULTURNÍ AKCE
úterý 2. listopadu od 18 hodin

Markéta Hánová

ODRAZ JAPONSKÉHO UMĚNÍ V ČECHÁCH
na přelomu 19. A 20. století
Na starší tradici sběratelství a výstav japonského umění v Čechách navázala od 80.
let 19. století obliba napodobovat japonské umělecké předměty, tzv. japonérie,
které vytvářely spolu s literaturou vize exotického romantismu. Japonské umění
bylo zároveň inspirací pro moderní české umělce, kteří uplatňovali některé principy
japonské estetiky, námětu a kompozice japonského obrazu ve vlastní tvorbě.
středa 3. listopadu od 18 hodin

Jaroslav Groh

PŘES KORDILLERY
Přejezd Kordiller ze západu na východ z peruánské Limy do argentinského Buenos
Aires. Od mořské hladiny Pacifiku až do výše téměř pěti tisíc metrů a posléze
k hladině Atlantiku. Cesta povede většinou ve výškách, kde kralují majestátní kondoři
i nádherní plameňáci a jsou domovem krásné lamy, vikuně i neznámí viskači. Nalézají
se tam solné planiny, pláně s gejzíry, pouště i úchvatná jezera. Je až k nevíře, že
i zde žili a dodnes žijí lidé.
středa 10. listopadu od 18 hodin

Martin Mykiska

PUTOVÁNÍ ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI KARPAT
Putování po neuvěřitelně krásných karpatských lokalitách, nad kterými se návštěvníkovi
tají dech: věčný rampouch, nikdy nehasnoucí oheň, bahenní sopky či údolí pokryté
solnými krystaly. Cesta vede také do několika jeskyní, k největšímu evropskému skalnímu
portálu či do romantické soutěsky řeky Galbena. Promítání diapozitivů je zpestřeno
krátkými videoukázkami.
sobota 13. listopadu od 14 hodin

SETKÁNÍ S PHDR. MARTOU FOUČKOVOU,
autorkou knih JSEM a JÁ JSEM.
Vstupenky v ceně 100 Kč již v prodeji v pokladně muzea.
čtvrtek 11. listopadu od 9 hodin

PROJEKT KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO
v prostředí integrovaného operačního programu
Program:
9.00
9.30 – 10.30
10.30 – 1 1 . 30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00

představení projektu, partnerů a spolupracujících subjektů
stavebně historický průzkum objektů v areálu Hospitalu Kuks
představení záměru obnovy Hospitalu Kuks
přestávka
záměr obnovy hospitální zahrady
diskuse
závěr

úterý 16. listopadu od 18 hodin

Libor Michalec

VE STÍNU PÁDIŠÁHA
Přednáška se zabývá fenoménem muslimského světa a jeho vlivu na tyto země:
Pákistán, Spojené arabské emiráty, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Turecko. Pohled do jedné z nejchudších i nejbohatších zemí světa, které obě vyznávají Alláha,
hledání stop muslimů v zemích Balkánu, pohled na most v Mostaru zničený za války
o Jugoslávii, který ale dnes již znovu stojí. V Istambulu hledání projevů muslimské
melancholie, která se nazývá hüzün a turecký spisovatel Orhan Pamuk za knížku o ní
získal Nobelovu cenu.
úterý 23. listopadu od 18 hodin

RNDr. Petr Rybář, čestný člen Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE

ŠANGHAJ NENÍ JEN EXPO 2010
Živě komentovaná projekce cestopisného videa
Téměř dvacetimilionová Šanghaj se v současnosti hrdě považuje za opravdový
střed světa. Je určitě jedním z nejmodernějších měst na planetě a patří k ní desítky
vizuálně jedinečných mrakodrapů, dokonale vyřešená dopravní síť i rychlovlaky
jezdící až 430 kilometrů za hodinu... V minulých měsících byla známá hlavně světovou výstavou Expo 2010. Živě komentované video zaznamenává i její další půvaby:
původní čtvrti s přežívající romantikou Východu, rušné bazary i mystikou dýchající
buddhistické chrámy, unikátní orientální zahrady a další památky v okolí, například
středověké „vodní městečko“ Čou-čuang, chráněné jako součást Světového kulturního dědictví UNESCO. K přednášce si můžete prohlédnou krátkou upoutávku
na http://leteckaposta.cz/771224034.
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21. ročník

pátek 26. listopadu od 15 do 20 hodin
sobota 27. listopadu od 9 do 18 hodin
neděle 28. listopadu od 9 do 16 hodin

Přijďte si užít předvánoční atmosféru do vyzdobeného muzea, nakoupit drobné dárky z tradičních materiálů, které Vám nabídne více než 100 prodejců. Můžete se občerstvit krajovými
specialitami, domácími zákusky s výbornou kávou nebo kvalitním čajem, budete moci ochutnat
i letošní martinská vína. Prodejní stánky před budovou muzea vám nabídnou další lákavá překvapení. Příjemnou atmosféru dotvoří dětská flétnová skupina Sarabanda.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a slevy 10,- Kč

EXPOZICE
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM
Hradec Králové od počátků osídlení do stavby pevnosti
Expozice
obsadila 2. místo
v Národní soutěži
muzeí Gloria musaealis
v kategorii muzejní
výstava roku 2009.

Hradec Králové je místem s dlouhou historií, která nepostrádá dramatická období a zvraty. V expozici jsou představeny nejstarší dějiny královského města od
pravěku až do poloviny 18. století. Jedním z hlavních unikátů je model města před
rokem 1420. Zahájením stavby pevnosti v roce 1766 expozice symbolicky končí.
Stoletím „pevnostního období“ a dobou „salonu republiky“ se zabývá expozice
Od pevnosti k salonu republiky.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Dějiny architektury města Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války
Osudový zlom ve vývoji významného středověkého města nastal v polovině 18. století, kdy byl Hradec Králové postupně přestavěn ve vojenskou pevnost. Druhým přelomovým okamžikem se stala porážka Rakušanů
v bitvě na Chlumu v červenci 1866, která otevřela cestu nejen ke zrušení a postupnému bourání pevnosti,
ale i pozdějšímu unikátnímu rozvoji města v moderní urbanistický celek meziválečného období. Expozici
dominují dva modely města Hradce Králové, v prvním případě model od Františka Žaloudka z let 1908–1916
zachycující podobu vojenské pevnosti v roce 1865, ve druhém model města z roku 2000, který dokumentuje
zejména období tzv. Salonu republiky.

