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REKONSTRUKCE BUDOVY MUZEA
Podzim letošního roku je ve znamení příprav na rekonstrukci historické budovy muzea na Eliščině nábřeží.
Dosavadní expozice a výstavy jsou již minulostí. V listopadu ještě můžete navštívit nedělní program pro děti,
na začátek prosince je připraven tradiční Muzejní adventní trh a poté bude budova muzea na více než rok zcela
uzavřena. Rekonstrukce přinese celou řadu novinek. Tou největší bude výhled na část centra města a blízké labské
nábřeží zpřístupněním terasy u kopule na střeše této jediné národní kulturní památky v Hradci Králové.
Opravena budou původní okna, vitráže, omítková a cihlová fasáda. Restaurátoři odborně ošetří vnitřní sádrové
a štukové omítky, kašnu před budovou, rampy, schodiště a sochy, zejména pak keramické alegorické figury
sedících žen v průčelí budovy, zhotovené v roce 1911 podle návrhu Stanislava Suchardy. V muzeu také vzniknou
nové výstavní prostory a již nyní se k realizaci připravují zcela nové expozice, věnované historii města Hradec
Králové ve kterých se počítá s využitím moderních technologií. Znovu se začne budova muzea otevírat návštěvníkům až v průběhu roku 2019. Bude se tak dít postupně, v několika etapách.

VÝSTAVY 2019
UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ. GOTIKA A RANÁ RENESANCE
VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH (1250–1550)
Návštěvnickou sezónu zahájí na jaře roku 2019 výstava nazvaná „Uprostřed Koruny české.
Gotika a raná renesance ve východních Čechách (1250–1550)“. Výstavou vyvrcholí několikaletý
projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). Tým badatelů sestavený z pracovníků
čtyř institucí odborně vyhodnotí a následně představí veřejnosti dosud málo známý fond
středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu. Zpřesnění dílenských
okruhů a vztahů k dalším uměleckým centrům zařadí gotické a raně renesanční umění východočeského regionu do širokých kulturně historických souvislostí střední Evropy. Pozornost bude
věnována sochařství, malířství, knižní malbě, archiváliím, uměleckému řemeslu, archeologii,
sakrální i světské architektuře a zprostředkovaně i nástěnnému malířství. Připraven bude rovněž
obsáhlý katalog.

CESTA K PEVNOSTI
V průběhu roku 2019 bude návštěvníkům zpřístupněna dvojice nových expozic. Expozice
s názvem. „Cesta k pevnosti“ představí život královéhradeckých obyvatel ve zdech bastionové
pevnosti. Vznik pevnosti je jedním z nepochybných milníků v dějinách Hradce Králové.
Výstavba pevnosti, zahájená v důsledku tzv. sedmileté války v letech 1756–1763, proměnila
zásadně tvář nejbližšího okolí města a na dlouhé období určila i podobu města samotného.
Také vojenský režim znamenal pro každodenní život obyvatel řadu omezení, neznamená
to však, že by se život zastavil. Ve městě se nadále rozvíjela řemesla i kultura, která – symbolizovaná jmény jako Pospíšil či Klicpera – se stala významným faktorem městského života
v 1. polovině 19. století. Zároveň vojenská posádka svou poptávkou ovlivňovala hospodářský
život města a jeho širšího zázemí. Tento vzájemný vztah vojska a civilního obyvatelstva coby složek, které se v ulicích města dennodenně potkávaly, bude představovat hlavní spojovací prvek.
Ambicí bude ukázat každodenní život hradeckých obyvatel v tomto období. Závěr expozice
představí válečné události roku 1866 prezentované oproti muzeu na Chlumu opačnou optikou.
Bude nahlížena pohledem obyvatel města. Klíčovou roli si podrží unikátní historický model
královéhradecké pevnosti doplněný o předměty ilustrující jak každodenní život civilního
obyvatelstva, tak i předměty reflektující živel armádní.

CESTA K SALONU REPUBLIKY
Další zpřístupněná část expozice ponese název „Cesta k salonu republiky“. Rozhraní 19. a 20. století
je dobou zápasu mezi starým a novým, dobou neobyčejně silného intelektuálního a uměleckého vzepětí českého národa, které vyvolává v umění prudké dialogy, z nichž povstaly nové
umělecké tendence 20. století. Prostředí Hradce Králové, jehož dynamický rozvoj započal
v posledním desetiletí 19. století, se stalo s výjimkou Prahy nejvýznamnějším ohniskem tohoto
dění v architektuře. Architektura rodícího se moderního města bude spojovacím prvkem celé
expozice, který bude doplněn předměty užitého umění dokládající jednotlivé designové směry.
Úvodní období bourání vojenské pevnosti ke zrodu moderního města budou dokumentovány
na předmětech užitého umění přelomu dvou století, které budou zakomponovány do kulis
vycházejících z detailů hradecké architektury. Dominantním prvkem první části expozice bude
model moderního města s rozšířenými interaktivními prvky. Druhá část expozice je koncipována
jako scénické ztvárnění každodenního života obyvatel města, dominantním prvkem bude
automobil zn. Start, který bude zakomponován do městské zástavby. Instalaci budou doplňovat předměty denní potřeby a užitého umění obyvatel města.

CESTA K MĚSTU ČESKÝCH KRÁLOVEN
Na výstavu „Uprostřed Koruny české“ tématicky naváže další část stálé expozice pod názvem
„Cesta k městu českých královen“. Expozice představí dějiny Hradce Králové od 13. do 16. století.
Její úvodní část se zaměří na proměnu slovanského Hradce ve vrcholně středověké město.
V další části bude přestaven život ve středověkém městě, pro které bylo typické zastoupení
různých společenských tříd obyvatelstva od tehdejších elit (královnin dvůr, bohatí obchodnici),
přes řemeslníky, po chudinu. Přítomnost těchto skupin obyvatel můžeme sledovat i na základě
hmotných pramenů, například výbavy domácností či doklady oděvů, šperků a jiné. Hospodářský
význam města, ve kterém existovalo 80 řemesel, doloží ukázky výrobků, polotovarů, surovin,
nástrojů i pozůstatků dílen. Polohu na křižovatce cest mezi Prahou i sousedním Slezskem doloží
četné importy. Podobu města v době předhusitské ukáže plastický model s dnes již zaniklou
říční sítí a původními předměstími. Stranou nezůstane ani gotická architektura; kromě chrámu
sv. Ducha se představí i doklady dnes už zaniklých staveb, ať už se jedná o kláštery nebo
královský hrad. Následující část expozice zachytí renesanční Hradec jako kulturní a společenské středisko dokumentované pestrou škálou dokladů měšťanské kultury. V této době vznikly
i četné monumentální stavby, z nichž se dochovala Bílá věž či řada architektonických prvků
ze zaniklých staveb.

EXPOZICE 2017
MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Zastavte se na místě největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století
a prohlédněte si ukázky výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády. Atmosféru doby a tragédii
prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové z pohledu prostého vojáka dramaticky přibližuje krátký
hraný film. Prostřednictvím výpovědí osobností vrchního rakouského velení se pak na filmovém
plátně ocitneme v předvečer osudové bitvy. Muzeum války 1866 na Chlumu je v podzimních
a zimních měsících pro návštěvníky otevřeno v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin.

PROGRAM MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU PRO DĚTI A ŠKOLNÍ KOLEKTIVY

Pro školní skupiny jsou v expozici Muzea války 1866 na Chlumu celoročně připraveny edukační
programy, rozšířené v období od dubna do září o aktivity v areálu bojiště. V letošním roce
projekt pro děti a školní kolektivy podpořilo Ministerstvo kultury. Z finančních prostředků je
v muzeu postupně budován stálý prostor s interaktivními prvky, který poskytuje komfortní
zázemí a umožňuje vhodně doplňovat a rozšiřovat program o tvůrčí a výtvarné tématicky
zaměřené činnosti dětí. Současně se tento prostor stává vhodným odpočinkovým místem
pro rodiny s dětmi, kde i nejmenší návštěvníci najdou spolu se svými rodiči zábavu a poučení. Svou fantazii mohou uplatnit například ve hře s loutkami a divadlem, kostkami, hudebním
nástrojem, popisovací tabulí a dalšími prvky, které pomáhají rozvíjet dětskou představivost.
Na programy pro organizované skupiny je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou
na telefonu 731 562 419 nebo 495 447 058.

AKCE
od 1. do 3. prosince 2017 / pátek 15.00–21.00 hodin, sobota 9.00–20.00 hodin, neděle 9.00–16.00 hodin

XXVIII. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2017
Na začátku prosince se v královéhradeckém muzeu uskuteční tradiční třídenní Muzejní adventní
trh, který každoročně navštíví přes 8 000 návštěvníků. Prožít si první adventní víkend nadcházejícího předvánoční času v sepětí s tradicí v neopakovatelné atmosféře ojedinělé stavby mají
návštěvníci trhu příležitost již 28 let. Letošní Muzejní trh bude výjimečný svojí prodlouženou
otevírací dobou a současně větším prostorem pro prezentaci výrobků a ukázek poctivé řemeslné
práce. Chybět nebude ani živý betlém s oslíkem, vánoční fotoateliér, dílna pro děti a občerstvení
ve vyhlášené muzejní kavárně.

PRO DĚTI
12. listopadu 2017 / od 9.00 a od 13.00 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE

POSVIŤME SI O ADVENTU

Denního světla rychle ubývá a noci se prodlužují. Není nic jednoduššího, než si vyrobit vlastní
svícen a zpříjemnit si dlouhé podzimní večery, při kterých se jistě dají číst poutavé a třeba
i trochu strašidelné pohádky. Připravte se společně s námi na adventní čas, který už zanedlouho
začíná. Během úvodního povídání si připomeneme i oblíbené předadventní listopadové
svátky našich předků – sv. Martina, sv. Kateřiny a sv. Ondřeje. Doporučujeme dětem od 6 let.
Objednávky na adrese objednavky@muzeumhk.cz nebo telefonu 495 512 391. Vstup: děti 60 Kč,
doprovod 30 Kč.
www.muzeumhk.cz / www.chlum1866.cz / facebook.com/muzeumhk.cz
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ŘEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 512 391, 495 512 392, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
V listopadu je muzeum otevřeno z důvodu příprav na rekonstrukci budovy
pouze od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin.
Společenskovědní knihovna je od 1. 8. 2017 dočasně uzavřena.
Více informací a on-line katalog knihovny: www.muzeumhk.cz/knihovna.html
ODBORNÁ ODDĚLENÍ: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 514 624, 495 514 631
Krajská mykologická poradna je pro veřejnost otevřena každé pondělí 16.00–18.00 hodin.

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary, tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz
MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Otevírací doba: 25. březen – 1. říjen 2017: denně mimo pondělí 9.00–17.00 hodin
2. říjen 2017 – 31. březen 2018: pouze soboty a neděle 10.00–16.00 hodin
Vstupné: základní 50 Kč, děti a snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč (Rodinný pas 75 Kč), Senior pas 8 Kč
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ je od 1. listopadu 2017 do 31. března 2018 uzavřena.
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

