M U Z E U M
PODK RKONOŠÍ V TRUTNOV Ě
ČERV EN 2020
HISTORICKÉ EXPOZICE
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Dlouhodobé expozice připomínají zašlou slávu hradů a zámků na Trutnovsku i lidovou architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

Město Trutnov si v roce 2020 připomíná 760 let. Jeho náměstí, ulice, park,
návrší nad městem i nesčetná malebná zákoutí se staly inspirací pro tvorbu řady výtvarných umělců. Výstava představuje vybraná díla malířů
a grafiků ze sbírky Muzea Podkrkonoší. Z 19. století je připomenuta tvorba Ignaze Russe, Petra Russe, Ignaze Fiedlera či Václava Kretschmera.
Z umělecké tvorby první poloviny 20. století nechybí trutnovské motivy
v dílech Wenzela Labuse, Josefa Polze nebo Bedřicha Mudrocha. Velká
pozornost je věnována i výtvarníkům, kteří zachytili Trutnov v 2. polovině 20. století, tedy Josefu Šabackému, Karlu Kratochvílovi, Karlu Kapounovi, Jaroslavu Otmarovi, Jiřímu Bergrovi či Miloši Trýznovi.

HRADY TRUTNOVSKA, ZÁMKY
TRUTNOVSKA, CHALUPY
TRUTNOVSKA
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1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ
U TRUTNOVA A TZV. TRUTNOVSKÁ
ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ
VÁLCE

Dlouhodobá výstava o prusko-rakouské válce přibližuje nejen bitvu
u Trutnova 27. června 1866, která byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. Severního bojiště, ale i nepravdivé osočení
Trutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení některých z nich do pruského
Hlohova.

Výstava je dlouhodobá.
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Exlibris a drobná grafika
ze sbírek Pavla Janaty
a Tomáše Kubíčka

Výstava představuje drobnou grafiku a exlibris od předních českých
tvůrců, malířů a grafiků ze sbírek trutnovských členů Spolku sběratelů
a přátel exlibris v Praze, založeného roku 1918, Pavla Janaty a Tomáše
Kubíčka. K vidění jsou ukázky z tvorby Hany Čápové, Jana Černoše, Karla Demela, Evy Haškové, Güntera Hujbera, Vladimíra Komárka, Oldřicha
Kulhánka, Petra Minky, Karla Musila, Mariny Richterové, Josefa Wernera
a dalších. Někteří z těchto umělců patří mezi žáky prof. Zdeňka Sklenáře. Zastoupena je i tvorba trutnovského výtvarníka Miloslava Lhotského. Část výstavy, která předznamenává sjezd sběratelů a přátel exlibris
na podzim 2021 v Trutnově, je zaměřena na téma bratří Čapků.

Výstava potrvá do 6. 9. 2020.

TRUTNOV V malířských
a grafických Dílech ze sbírky
Muzea Podkrkonoší

Výstava potrvá do 14. 6. 2020.

pátek 26. 6. » VERNISÁŽ VÝSTAVY

jak šel čas. hračky našich
rodičů a prarodičů

Kdo z nás by rád nevzpomínal na své dětství. Pojďme se proto prostřednictvím výstavy hraček vrátit alespoň na chvíli do kouzelných dětských
let a připomenout si, s čím si hráli naši rodiče a prarodiče. Trutnovské
sběratelky Ladislava Šmídová a Hana Podhajská představí ze svých sbírek hračky a kočárky vyrobené v průběhu 20. století. Chybět nebudou
nejrůznější dřevěné, plechové a gumové hračky, dále kočárky a pokojíčky pro panenky, plyšoví medvídci, chrastítka či dětské stavebnice. Vystaveny budou také dětské postýlky, kolébky a rovněž porcelánové a vinylové panenky vyrobené v Československu, Německu, Francii i Rusku.
Prezentovány budou rovněž hračky a kočárky ze sbírky Muzea Podkrkonoší, pocházející z první poloviny 20. století.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 26. 6. 2020 od 17.00
hodin. Výstava potrvá do 13. 9. 2020.

pátek 26. 6.

trutnovská muzejní noc 2020

Trutnovská muzejní noc 2020 se uskuteční v pátek 26. 6. od 17.00 do
22.00 hodin. Její součástí bude vernisáž výstavy hraček, kočárků a panenek našich předků, povídání Hany Podhajské a Ladislavy Šmídové
o hračkách a panenkách vyráběných ve 2. polovině 20. století a koncert
trutnovské country skupiny Tendr. V uvedený čas si lze v muzeu prohlédnout rovněž probíhající výstavy. Vstup na všechny výstavy a akce
je v rámci muzejní noci zdarma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Otevřeno denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin. Další informace na www.muzeumtrutnov.cz
Upozorňujeme návštěvníky, že z akcí může muzeum pořizovat videozáznam nebo fotodokumentaci

