So 25. 4. | 12.30
Výstavní sál v II. patře Zámeckého pivovaru

Městská galerie
Litomyšl

Zámecká sgrafita a jejich obnovitelé 1973–1989
Vernisáž výstavy zachycující příběh obnovy sgrafitové fasády litomyšlského zámku, jehož aktéry byli zejména umělci Václav Boštík,
Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský a Olbram Zoubek. Výstava je
součástí programu Zahájení 9. litomyšlské lázeňské sezóny.
St 13. 5.

Večer s galerií: Noc literatury

leden–květen

Další ročník jedinečného literárního happeningu. Známé osobnosti
čtou na neobvyklých a běžně nedostupných místech v Litomyšli. Místa
a začátky čtení budou upřesněny.
Vstupné: zdarma
So 16. 5.

|

9.30–12.00

Výtvarná dílna: Kyanotypie
Kyanotypie neboli modrotisk je fascinující historická fotografická
technika, která díky světlu vykreslí na fotocitlivém papíře obraz
předlohy, např. listu kapradiny, ptačího pera nebo krajky… Navštivte
galerii společně se svými nejbližšími a odneste si jedinečný obraz
v modrozelených barevných odstínech.

2020

Vstupné: 30 Kč / rezervace možná na edukace@galerie.litomysl.cz
So 23. 5. | 13.00–13.45 a 14.00–14.45
Městská obrazárna ve II. patře Státního zámku Litomyšl

Galerie dětem: Tváří v tvář
Co všechno o nás prozrazuje naše tvář a jaké existují druhy portrétů
prozradí program v Městské obrazárně na zámku. Inspirací pro naši
vlastní tvorbu nám bude jedinečný portrét Boženy Němcové od litomyšlského malíře Josefa Voleského. Kapacita workshopu je 10 osob,
popř. dvojic.
Výtvarná dílna je součástí doprovodného programu k výstavě Babiččina Barunka
v litomyšlském muzeu. Doprovodný program k výstavě nazvaný Srdečně Vaše
Božena Němcová je společným projektem Městské galerie Litomyšl, Regionálního
muzea v Litomyšli a Městské knihovny Litomyšl.

Kontaktní údaje

Otevírací doba

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
Městská obrazárna
květen–září, út–ne, svátky
10.00–12.00, 13.00–17.00

Vstupné: 30 Kč / rezervace nutná na edukace@galerie.litomysl.cz
So 30. 5.

|

Vstupné

17.00–18.00

Litomyšlská muzejní noc: Komentovaná prohlídka
výstavy Třilamři v Litomyšli s autory
Přijďte se rozloučit s výstavou Třilamři v Litomyšli a užít si atmosféru
Litomyšlské muzejní noci. Výstavou vás provedou sami autoři vystavených děl, tedy Aleš, Jan a Hanuš Lamrovi, a kurátorka výstavy
Zuzana Tomanová.

Děti do 18 let
Dospělí
Senioři nad 65 let, studenti

vstup zdarma
40 Kč
20 Kč

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

Vstupné: 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.

Připravujeme…
Pro letní sezónu 2020 pro vás připravujeme cyklus výstav Smetanova
výtvarná Litomyšl, jehož součástí bude výstava o architektuře a architektech v domě U Rytířů, nová výstava v Městské obrazárně, instalace
Krištofa Kintery v piaristickém kostele a také jeho realizace v exteriéru
města.

Procházky (s) městem
Litomyšl duchovní II
Pá 20. 3., 16.00, sraz před
domem „Peklo“

Litomyšl sportovní
Pá 22. 5., 16.00, sraz před
sokolovnou

Litomyšl – bydlení V
Pá 17. 4., 16.00, sraz před
gymnáziem

Litomyšl – bydlení VI
Pá 19. 6., 16.00, sraz před
budovou bývalého Domu
s pečovatelskou službou

23. 11. 2019 – 26. 1. 2020

So 14. 3.

|

9.30–12.00

Vibruji tedy žiji

Výtvarná dílna: Potisk textilu a voskování

Výstava představuje tvorbu v Litomyšli žijící výtvarnice Zdenky Olivové,
která se celý svůj život věnuje výtvarnému umění v teoretické i praktické
rovině. Svůj profesní život spojila s pedagogickou školou v Litomyšli, kde
za bezmála čtyřicet let vychovala celou řadu studentů a studentek. Ve své
volné tvorbě se věnuje malbě, kresbě i grafice. V posledních letech se její
zájem obrací také k práci na autorských loutkách.

Hledáte vhodnou alternativu k jednorázovým obalům všeho druhu?
Navštivte naši sobotní výtvarnou dílnu, ve které budeme tisknout,
stříhat a voskovat plátno včelím voskem. Jako inspirace nám poslouží
rozmanité vzory hereckých kostýmů z filmů Karla Zemana. Výsledkem
našeho snažení budou voskované ubrousky, se kterými uděláte radost
sobě i svým nejbližším.
Vstupné: 30 Kč / rezervace možná na edukace@galerie.litomysl.cz

So 18. 1.

|

9.30–12.00

Výtvarná dílna: Macramé

Čt 26. 3.

Macramé neboli drhání je velmi stará textilní technika, při níž vznikají
originální interiérové dekorace z pletacích přízí v přírodních tónech. Přijďte
si k nám vytvořit vlastní ozdobný drhaný závěs na zeď nebo síťovku na
každodenní nákupy.

Večer s galerií: Projekce filmu Baron Prášil s filmovou
historičkou Petrou Beranovou

Vstupné: 30 Kč / rezervace možná na edukace@galerie.litomysl.cz
Čt 23. 1.

|

17.30–20.00

Večer s galerií: Vibruji tedy žiji
Tvorba výtvarnice Zdenky Olivové vybízí k experimentování s nejrůznějšími malířskými technikami. Navštivte improvizovaný ateliér přímo
v expozici výstavy a vytvořte si vlastní obraz.
Vstup: 40 Kč / 20 Kč studenti a senioři / děti do 18 let zdarma
8. 2. – 29. 3.

Karel Zeman
Výstava věnovaná jednomu z nejvýznamnějších českých režisérů Karlu
Zemanovi (1910–1989) seznamuje návštěvníky prostřednictvím unikátní
sbírky originálů československých a zahraničních filmových plakátů
s autorovou tvorbou pro děti i dospělé. Výstava vzniká ve spolupráci
s Muzeem Karla Zemana, Filmovým uzlem Zlín a sbírkou filmových plakátů
Terryho ponožky.
Vernisáž výstavy: pátek 7. 2. v 17.00
So 15. 2.

|

13.00–15.00

Galerie dětem: Workshop animace pro nejmenší
Flipbook a thaumatrop? Pokud tato slova slyšíte poprvé, přijďte k nám
zjistit, co si pod nimi máte představit. V sobotní výtvarné dílně se
přímo v expozici výstavy o filmové tvorbě Karla Zemana zaměříme
na nejstarší techniky animace, seznámíme se s principy fungování
optických hraček a rozpohybujeme statický obraz.
Vstupné: 30 Kč / rezervace možná na edukace@galerie.litomysl.cz
Út 18. 2.

|

16.00–17.00

Komentovaná prohlídka výstavy Karel Zeman pro
pedagogy
Komentovaná prohlídka s galerijní pedagožkou, při které bude představen
koncept výstavy a aktuální programy pro dětské a školní skupiny.
Vstupné: zdarma / nutná rezervace na edukace@galerie.litomysl.cz
Čt 27. 2.

|

17.30–20.00

Večer s galerií: Workshop animace
Staňte se alespoň na jeden večer scénáristou, režisérem i mistrem
speciálních efektů a vytvořte si vlastní animovaný film. V inspirativním
prostředí výstavy o Karlu Zemanovi a pod vedením zkušeného lektora
získáte základy filmové řeči, seznámíte se s principy animace a domů
si odnesete vlastní malé filmové dílo.
Vstupné: 40 Kč / 20 Kč studenti a senioři / děti do 18 let zdarma
Po 2. 3.

|

9.30, 11.30 a 14.00

Lunapark filmových vynálezů
Celodenní výtvarné dílny pro dětské a školní skupiny k výstavě Karel
Zeman. Pod vedením lektorů z Free Cinema si vytvoříte vlastní krátký
film, který poté budete moci sledovat za pomoci přístrojů, jako je třeba
praxinoskop, zoetrop, ale i na plátně prostřednictvím laterny magiky.
Předpokládaná délka jednotlivých výtvarných dílen je 90 minut.
Vstupné: 50 Kč / nutná rezervace na edukace@galerie.litomysl.cz

|

18.00

|

Kino Sokol

Podle knihy Gottfrieda Bürgera s rytinami Gustava Dorého vytvořil Karel
Zeman v roce 1961 příběh oslavující lidskou fantazii i technický pokrok,
to vše v dokonalém výtvarném hávu. Básnivý obraz světa, který patří
snílkům a fantastům, se snoubí s věkem techniky i cestami do vesmíru.
Film je obsazen plejádou hereckých mistrů, kteří spoluvytvářejí dokonalý
svět plný romantických dobrodružství, lásky, soubojů, ale také laskavého
humoru.
4. 4. – 31. 5.

Třilamři v Litomyšli
Zájem o výtvarný svět prochází již několika generacemi rodiny Lamrovy.
Aleš Lamr ve své tvorbě volně reaguje na principy popartu a nové věcnosti a jeho díla jsou řazena k proudu tzv. české grotesky. Jeho syn Jan
Lamr se věnuje malbě a grafice a ve své volné tvorbě se obrací k symbolům ze světa zvířat a přírody. Designér Hanuš Lamr vyniká osobitým
pojetím precizně opracovaných šperků z drahých kovů s drobnými detaily
rostlin.
Vernisáž výstavy: pátek 3. dubna v 17.00
Út 7. 4.

|

16.00–17.00

Komentovaná prohlídka výstavy Třilamři v Litomyšli
pro pedagogy
Komentovaná prohlídka s galerijní pedagožkou, při které bude představen
koncept výstavy a aktuální programy pro dětské a školní skupiny.
Vstupné: zdarma / nutná rezervace na edukace@galerie.litomysl.cz
Čt 23. 4.

|

17.30–20.00

Večer s galerií: Třilamři v Litomyšli
Komentovaná prohlídka výstavy Aleše Lamra a jeho synů Hanuše a Jana.
V průběhu večera představí autoři svá vystavená díla a odkryjí jistou
provázanost, která je v jejich tvorbě patrná.
Vstupné: 40 Kč / 20 Kč studenti a senioři / děti do 18 let zdarma
So 25. 4.

|

13.00–15.00

Galerie dětem: Výtvarné hrátky pro rodiny s dětmi
Užijte si v galerii zábavu a nahlédněte do světa akčního umění. Přijďte
experimentovat s netradičními nástroji, porušovat tradiční výtvarné
postupy a na jednom formátu kombinovat různé materiály. Galerijní
dvorek se na pár hodin promění ve výtvarný ateliér, kde je dovoleno
téměř vše. Dílna je součástí programu Zahájení 9. litomyšlské lázeňské
sezóny.
Vstupné: zdarma
So 25. 4. | 10.30
Městská obrazárna ve II. patře Státního zámku Litomyšl

Znovuotevření Městské obrazárny
Po zimním spánku se Městská obrazárna znovu probudí. Buďte s námi
u toho! Čeká vás téměř 150 děl ze sbírky Městské galerie, mezi nimiž
vynikají práce Julia Mařáka, Václava Špály, Emila Filly, Olbrama Zoubka
či Jana Zrzavého. Těšit se můžete také na divadelně-výtvarnou
performanci herečky, režisérky a pedagožky Kristýny Duškové a jejích
studentů.
Vstupné: 40 Kč / 20 Kč studenti a senioři / děti do 18 let zdarma

