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Městská galerie Litomyšl

So 7. 9. | 9:30–12:00

Čt 26. 9.

|

17:30–20:00

Zapleť se s uměním: Mramorování

Večer s galerií: Výtvarná Litomyšl '19

Nejprve si vyzkoušíme, jak mramorovat papír za pomoci pěny
na holení a akvarelových barev. Ve chvíli se obyčejná čtvrtka
papíru promění v záložku nebo v obal na knihy. Efekt mramorování použijeme i na jiné materiály. Chcete si ozdobit svůj
oblíbený jednobarevný hrnek? Přineste si ho s sebou!

Poznejte stálice litomyšlského Salonu a jeho nové tváře při komentované prohlídce s vystavujícími autory! Inspirujte se jejich
nápady, technikami a vytvořte si své vlastní umělecké dílo – vše
je pro vás připraveno.
Vstupné: zdarma k platné vstupence / rezervace předem není nutná

Vstupné: zdarma
Pá 4. 10.
So 7. 9.

|

14:30

„Božská opilost“ Josefa Portmana
Závěrečná komentovaná prohlídka výstavy Mánie Josefa
Portmana „Vy jste unikum milý Portmane“. Historička umění
Bronislava Rokytová představí především zahraniční výtvarné
umělce zastoupené ve sbírce Josefa Portmana a jeho život
v problematických letech 1938–1968.
Vstupné: zdarma / rezervace předem není nutná
Pá 20. 9.

|

16:00

|

16:00

Procházky (s) městem: Litomyšl
rozlomená
Nová výstavba z druhé poloviny 20. století zasadila starobylé
Litomyšli hned několik bolestivých ran. Umělé zprůmyslnění
oblasti a sílící automobilová doprava si totiž vynutily zbudování
rozsáhlých sídlišť, naddimenzovaného autobusového nádraží
a silničního průtahu, který rozetnul město na dvě poloviny.
Právě tomuto tématu se bude věnovat letošní poslední
procházka. Navíc si připomeneme původní vzhled předměstí
Bělidla, které kvůli zmíněným zásahům téměř zcela zaniklo.

Procházky (s) městem: Litomyšl pietní III

Sraz: před prodejnou BILLA (Mařákova 1198)

Ani v letošním ročníku procházek nebudou chybět sepulkrální
památky. Tentokrát se pan Oldřich Pakosta bude věnovat
především objektům vztahujícím se k válečným událostem,
a to nejen na území hřbitova u kostela sv. Anny, ale i ve městě.
Procházku začneme u plastiky lva v dolní části zámeckého parku
a dále budeme pokračovat přes kapitulní chrám Povýšení sv.
Kříže, pomník padlým před sokolovnou až k vojenskému hřbitovu
na Černé hoře při strakovské silnici.

So 19. 10.

Sraz: před plastikou lva v dolní části zámeckého parku
21. 9. – 17. 11.

Výtvarná Litomyšl '19

|

9:30–12:00

Zapleť se s uměním: Luminografie
Luminografie (kresba světlem) je známá spíše v digitální
fotografii, kdy se při dlouhé expozici pohybuje se světelným
zdrojem, jehož cesta je zachycena na výsledné fotografii dlouhou
linií. My si vyzkoušíme proces, který světlo využívá ve fotokomoře.
Pomocí svíčky nebo zápalek osvítíme přes různé šablony fotografický papír a teprve po vyvolání uvidíme (téměř) neovlivnitelný
výsledek výtvarného experimentu.
Vstupné: 30 Kč
Čt 31. 10.

|

17:30–20:00

Tradiční výstava, nazývaná též Salon, umožňuje setkání a konfrontaci profesionálů i amatérských výtvarníků všech věkových
skupin a výtvarných stylů, které spojuje pouze jediné – jejich
vazba k Litomyšli. Výstavy, u jejíhož založení stál v roce 1987
také sochař Olbram Zoubek, se každoročně účastní více než
50 autorů.

Večer s galerií: Koncert Viktorie Černíkové

Vernisáž výstavy: pátek 20. 9. v 17:00

Vstupné: zdarma k platné vstupence / rezervace předem není nutná

Dechberoucí hlas mladé zpěvačky Viktorie Černíkové, jejíž talent
potvrdil loňský ročník SuperStar, graduje ve spojení s anglickými
texty a akustickou kytarou v křehký sen, u kterého se bojíte pohnout, abyste se neprobudili.

23. 11. – 26. 1. 2020

Čt 28. 11.

|

17:30–20:00

Vibruji tedy žiji

Večer s galerií: Vánoční instalace

Výstava představuje tvorbu v Litomyšli žijící výtvarnice Zdenky
Olivové, která se celý svůj život věnuje výtvarnému umění v teoretické i praktické rovině. Zdenka Olivová absolvovala doktorskou prací o malíři Antonínu Dvořákovi studium dějin umění na
Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a svůj profesní
život spojila s pedagogickou školou v Litomyšli, kde jako pedagožka
působila téměř čtyřicet let a vychovala celou řadu studentů
a studentek. Ve své volné tvorbě se věnuje malbě, kresbě a grafice.
V posledních letech se její zájem obrací k práci na autorských
loutkách.

Advent klepe na dveře a my je s nedočkavostí otevíráme už o něco
dříve. Propojíme výjimečnou atmosféru večera s galerií spolu se
zahájením pátého ročníku tradiční vánoční instalace – tentokrát
v podání fotografa Václava Macha.
Vstupné: zdarma k platné vstupence / rezervace předem není nutná
So 14. 12.

|

9:30–12:00

Zapleť se s uměním: Vánoční ozdoby
Chtěli byste letos sladit štědrovečerní zátiší se stromkem a dárky
do stejných barev? Vyrobte si vánoční ozdoby z papírů, které budou
originální nejen svým tvarem, ale i vlastnoručním potiskem. Stejné
vzory můžete použít i na balicí papír a udělat tak z vašich Vánoc
jedno velké umělecké dílo.

Vernisáž výstavy: pátek 22. 11. v 17:00

Vstupné: 30 Kč

Městská obrazárna
Městská obrazárna se nachází ve 2. patře
litomyšlského zámku a je v ní prezentováno na 150 uměleckých děl z cenné
galerijní sbírky. Expozice se soustředí
na české výtvarné umění 19. a 20. století
a vedle vysoce ceněných prací Josefa
Čapka, Emila Filly, Jana Zrzavého či
Františka Tichého jsou v ní zastoupení
také umělci spjatí s Litomyšlí a jejím
okolím – Julius Mařák, Antonín Dvořák,
Max Švabinský, Olbram Zoubek nebo
Václav Boštík.

Litomyšlský architektonický
manuál (LAM)
LAM je česko-anglická webová databáze
významných staveb v Litomyšli a jejím
blízkém okolí, ale také osm tematicky
zajímavých procházkových okruhů. LAM
můžete projít, pročíst nebo naposlouchat!
www.lam.litomysl.cz

Zapleť se s uměním
... sobotní výtvarné dílny v Městské galerii
Litomyšl jsou určeny dětem i dospělým.
Seznámíte se na nich s (ne)tradičními
výtvarnými technikami a můžete si vyrobit
originální dárek pro své blízké. Materiál
pro tvoření je pro vás připravený, tak
neváhejte a přijďte se ponořit do světa
umění.

Státní zámek Litomyšl, 2. patro

Kontaktní údaje

Otevírací doba

Vstupné

Městská galerie Litomyšl
Dům U Rytířů
Smetanovo nám. 110
570 01 Litomyšl
T: +420 461 653 488
E: galerie@litomysl.cz
www.galerie.litomysl.cz

Dům U Rytířů
út–ne, svátky
10:00–12:00, 13:00–17:00

Děti do 18 let
vstup zdarma
Dospělí
40 Kč
Senioři nad 65 let, studenti
20 Kč

Městská obrazárna
květen–září, út–ne, svátky
10:00–12:00, 13:00–17:00

Každý první čtvrtek v měsíci je v domě
U Rytířů i v Městské obrazárně vstup
zdarma.

Pro dětské návštěvníky jsou k výstavám v domě U Rytířů připraveny úkoly, skládanka, omalovánky i posezení. V Městské obrazárně na vás
čeká speciální výtvarný kufřík plný her, malování i poučení.

