VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH

PROGRAM AKCÍ
ZÁŘÍ 2017
VÝSTAVY

OD 15. 9. DO 26. 11. 2017
HRY A KLAMY
Poznejte svět vědy a techniky zábavným způsobem! Putovní výstava zábavně-naučného science centra
iQPARK v Liberci v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Zahrnuje na sedm desítek exponátů, které jsou
přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. Základním principem Her a klamů je jejich
interaktivnost. Návštěvníci všech věkových kategorií poznají prostřednictvím her a experimentů běžné
jevy, které se dějí kolem nás. Kromě toho, že se dozvědí řadu nových zajímavostí, potrénují mozek, mohou
se také smát a hlavně se exponátů dotýkat.
DO 10. 9. 2017
TÁHNI, … ALE VRAŤ SE!
Výstava přibližuje poutavou formou problematiku tahu ptáků z hnízdiště do zimoviště a zpět. Někteří ptáci
při této cestě urazí neuvěřitelné vzdálenosti napříč kontinenty a setkají se s řadou nástrah. Proč se na
takovou dlouhou a náročnou pouť každoročně vydávají? Kde zimují? Kolik z nich se k nám vrátí zpět?
Může nám na tyto otázky odpovědět kroužkování ptáků?
DO 24. 9. 2017
TAK JSME ŽILI VE 20. STOLETÍ
Velká výstava o proměnách životního stylu od doby první republiky až do konce 80. let 20. století. Měnily
se obytné interiéry, přicházely do módy nové styly odívání, objevovaly se moderní doplňky a stále více
vybavení domácnosti. Do tohoto obecného společenského rámce jsou začleněny konkrétní odkazy na dění
a události, které se odehrávaly přímo v Pardubicích, zasahovaly do životů lidí a ovlivňovaly tvářnost města.
Nostalgický úsměv jistě vzbudí oddíl věnovaný oblíbeným potravinám či věcem, kterými si lidé zkrášlovali
své domovy. Zcela nepochybně okouzlí módní kreace, z nichž mnohé by budily zaslouženou pozornost i v
dnešních ulicích. Jiné reálie budou naopak rozpačitou vzpomínkou na dobu, kdy slova „nedostatkové
zboží“ či „fronta“ byla každodenní realitou.
OBRAZY JANA EXNARA
DO 29. 4. 2018
Přední český sklářský výtvarník představuje v rámci expozice skla svoji paralelní tvůrčí linii –
monumentální malby. Exnarovy obrazy se vyznačují razantním malířským gestem a výraznou barevností.
V mnoha případech jsou tyto malby postupně rozvíjeným základem pro finální realizaci tématu v podobě
velmi rozměrných, ale i docela komorních skleněných plastik.
ČAROKRAJ – FOTOGRAFIE TOMÁŠE KUBELKY
DO 6. 5. 2018
Open Air Galerie Parkán potřetí přivítala velkoformátové fotografie jednoho z pardubických fotografů.
Tomáš Kubelka představuje místa z okolí Pardubic i z kraje východních Čech, místa se zajímavým
podtextem a silným charismatem. Mnohdy jsou však poněkud pozapomenutá a často bez povšimnutí
míjená, což je jistě škoda.

Aby se mohl každý návštěvník o působivosti uvedených míst sám přesvědčit, obsahují panely ve výstavě
nejen zmíněné příběhy, ale i mapku s umístěním lokality, souřadnice GPS a QR kód pro získání dalších
informací.

EXPOZICE

Rytířské sály pardubického zámku
V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně renesanční malby. Podle přání může
návštěvník absolvovat prohlídku sálů s výkladem průvodce.
Křišťálový betlém
Monumentální, tři a půl tuny vážící plastika je emotivně působícím dílem, kterým spolu se světlem jako by
prostupovala tajemnost duchovního prožitku. Prohlídka betlému je součástí prohlídky rytířských sálů.
Historická expozice Pardubice – příběh města
Expozice ukáže nejstarší dějiny Pardubic až po vznik Československé republiky v roce 1918. Z období
renesance a doby pánu z Pernštejna uvidíte pozůstatky dřevěného pernštejnského potrubí, měšťanský
terakotový portál i model tehdejší podoby hradu Kunětická hora. Věžní hodinový stroj z pardubického
zámku a barokní hodiny pardubického hodináře Bielauscheka zastupují období baroka a třicetileté války. Z
19. století ukážeme ruchadlo bratranců Veverkových, kolo Vincence Chomráka nebo pokoj barona Artura
Krause. Expozice připomene také významné osobnosti neodmyslitelně spjaté s městem.
Archeologická expozice Proti proudu času
Expozice vás provede od raného středověku až po dobu pravěkého osídlení v našem regionu. Cestu zahájíte
v 10. století, době sv. Václava a budete se vracet proti proudu času přes období Germánů a Keltů až k
nejstarším zemědělcům a lovcům mamutů. Součástí expozice je i hmatová stezka.
Expozice české sklářské tvorby
První část expozice je věnována průřezu historickou sklářskou produkcí od 15. do počátku 20. století. Větší
část sálu je věnována fenoménu tzv. ateliérové sklářské tvorby – originálním autorským dílům od 30. let
20. století po současnost.
Expozice zbraní
V expozici jsou palné i chladné zbraně vystaveny přibližně ve vyrovnaném poměru od nejstarších až po
moderní. Návštěvníci si mohou na funkčních replikách vyzkoušet fungování mechanismů některých zbraní.
V tomto směru je naše expozice evropským unikátem.
Numismatická expozice Peníze v Čechách 1520–1620
Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského
Numismatická expozice je umístěna v renesančních sálech východního křídla zámku. Návštěvníkům nabízí
systematický přehled českých mincí od konce středověku do třicetileté války. Vedle honosných stříbrných
tolarů a zlatých dukátů, ražených k reprezentačním nebo obchodním účelům, jsou v expozici přiblíženy i ty
druhy domácích a zahraničních mincí, kterými se tehdy skutečně v Čechách běžně platilo.
Od ledna 2015 je součástí expozice i „Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského“, kde mohou
návštěvníci zhlédnout reprezentativní ukázku autorova medailérského díla od šedesátých let 20. století do
současnosti.
Příroda východního Polabí
Expozice představí návštěvníkům všechny hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí Pardubic.
Prostřednictvím velkoformátových fotografií, dioramat, textových tabulí a zvukových záznamů seznámí s
druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni
v historii i v současnosti. Součástí expozice je rovněž výukový program pro školy.

Kryt v renesančních valech
Možnost prozkoumat neznámý prostor mají návštěvníci každou sobotu v 10.00 a v 15.00 hodin. Z důvodu
omezené kapacity je třeba vstupenku včas telefonicky rezervovat na čísle 466 799 271. Více na
www.vcm.cz

OSTATNÍ AKCE

Od 1. 9. do 3. 9. 2017, rytířské sály, vstupné 30 Kč
CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA JIŘIN
Tradiční výstavu jiřinek pořádá specializovaná organizace ČSZ DAGLA ve spolupráci s Východočeským
muzeem v Pardubicích v prostorách rytířských sálů pardubického zámku.
Zahájení výstavy 1. 9. v 11 hodin, ukončení 3. 9. v 16 hodin.
KONCERT V KAPLI TŘÍ KRÁLŮ
Duo Vespral
6. 9. 2017 od 18 h, vstupné 100 Kč, vstupenky možno zakoupit v zámecké pokladně
Repertoár smyčcového dua Zdeňky a Petra je založeno - stejně jako španělské víno Vespral - na kontrastech
chutí. Na své si přijdou jak milovníci baroka a klasicismu, tak i posluchači hudby 20. století a jazzu. Navíc
si můžete na koncertech vyslechnout i vlastní autorské skladby a neobvyklé aranže.
17. 9. 2017, od 10 do 17 hodin, vstup zdarma
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo pro své návštěvníky následující program:
volný vstup do expozic a výstav mimo výstavy Hry a klamy. Zpřístupněna bude zámecká věž. Ve 14 a v 16
hodin se můžete zúčastnit komentované prohlídky v evropsky významné lokalitě zámeckých valů – „O
broukovi, kterého nikdo neviděl“ – sraz u vstupní brány na valy
Od 10 do 16 hodin (v každou celou hodinu) se uskuteční prohlídky krytu civilní obrany. Rezervace nutná:
brizova@vcm.cz

KRAJSKÉ DOŽÍNKY

PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ, 24. 9. od 11 h do 19 h
Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje
ZÁMEK PARDUBICE, 24. 9. 2016 od 10 do 18 h, vstup zdarma
Tradice a řemesla v prezentaci organizací Pardubického kraje – pořádá Pardubický kraj ve spolupráci
s Východočeským muzeem a organizacemi Pardubického kraje
Společné oficiální zahájení bude v neděli ve 14 h na Pernštýnském náměstí
Program na zámku:
Přijďte se seznámit s tradicemi dožínek – oslav sklizně, řemesel i gastronomie.
Těšit se můžete na ukázku podzimních lidových zvyků nebo na výstavu historických zemědělských strojů a
nářadí. Děti se zblízka setkají s domácími zvířaty z tradičních hospodářských chovů. Zkusíte si výrobu
upomínkových dožínkových předmětů, ochutnáte tradiční dožínkové pokrmy a nápoje připravené žáky
středních odborných škol. Východočeské muzeum blíže představí ruchadlo bratranců Veverkových. Letos
je tomu 190 let, co byla poprvé předvedena orba ruchadlem v Rybitví u Pardubic. Ve 13, 15 a 17 h se v
historické expozici muzea dozvíte historické podrobnosti tohoto vzácného předmětu.
Pohodovou atmosféru nedělního odpoledne zpestří i flašinetář a folklorní vystoupení:
13.00 h – DFS Perníček
13.30 h – Banda di Feste
14.30 h – folklorní soubor Baldrián
15.10 h – Trdlo
16.30 h – Big Band Chrudim

Muzeum otevřeno denně
mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Vstupné: Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů 90 Kč. Všechny expozice a vybrané výstavy
140 Kč. Prohlídka jedné expozice 30 Kč (s výjimkou historické ex. – 70 Kč a archeologické ex. – 50 Kč),
prohlídka jedné výstavy dle aktuální nabídky. Sleva na rodinné vstupné: dva dospělí s 1–2 dětmi – 220 Kč,
každé další dítě poloviční vstupné. Vstup zdarma pro děti do 6 let a imobilní občany.
Vstup se slevou 50 % každý poslední pátek v měsíci od 15 do 18 h.
Veškeré informace na telefonním čísle 466 799 240, www.vcm.cz

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, e-mail: vcm@vcm.cz

Zřizovatelem Východočeského muzea
v Pardubicích je Pardubický kraj.

