Dřevěná hračka nezanikne

Otevírací doba

19. 6. – 20. 9. 2020 / VÝSTAVNÍ CHODBA

MUZEUM & GALERIE

Na letní sezónu připravujeme výstavu dřevěných
hraček z dílny novopacké rodiny Válkových. Dřevěné
hračky vynikají jednoduchým nadčasovým designem
a kvalitním řemeslným zpracováním. Vedle hraček
budou vystaveny také jejich návrhy a fotografie.

leden–únor
březen–červen
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10–17 hod.
9–17 hod.
9–18 hod.
9–17 hod.

Mimo měsíce července a srpna je o víkendu
polední přestávka od 12 do 12.30 hodin.

Vstupné

Foto Lucie Novotná.

STÁLÁ EXPOZICE MUZEA

Archeocentrum pohledem fotografa
25. 9. – 8. 11. 2020 / VÝSTAVNÍ CHODBA

Výstava fotografií studentky archeologie Lucie
Novotné, které vznikly během workshopů, tvorby
pohlednic s archeologickou tématikou a letních praxí
v Historickém parku Bärnau-Tachov v rámci projektu
Archeocentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet
společný kulturní prostor, na kterém se podílel Ústav
pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Výstava vánočních ozdob z Poniklé
20. 11. – 17. 1. 2021 / VÝSTAVNÍ CHODBA

rodinné vstupné
dospělí
senioři, studenti, děti
hromadné vstupné (-10 %)
mateřská škola
děti do 6 let
AMG, NPÚ

(2 dospělí a děti)

1 osoba
1 osoba

130 Kč
60 Kč
40 Kč
40 Kč
5 Kč
zdarma
zdarma

V ceně vstupného do stálé expozice muzea
je zahrnut i vstup do výstavní chodby.

VÝSTAVNÍ CHODBA
dospělí
senioři, studenti, děti

20 Kč
10 Kč

GALERIE
rodinné vstupné
dospělí
senioři, studenti, děti
děti do 6 let
AMG, NPÚ

(2 dospělí a děti)

90 Kč
45 Kč
20 Kč
zdarma
zdarma

Vstupné na některé výstavy může být odlišné.

Adventní čas zpříjemní výstava skleněných
perličkových ozdob z Poniklé. První dílny na foukané
perličky vznikaly už na konci 19. století a způsob
foukání perliček se dodnes mnoho nezměnil.
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Konírna
čarokrajná

Břetislav Kužel
24. 1. – 1. 3. 2020 / GALERIE

U příležitosti 80. narozenin pořádá jičínské muzeum
retrospektivní výstavu jičínského malíře Břetislava Kužela,
která představí celistvé dílo tohoto nápaditého umělce.

Severočeská sbírka

Krása krajiny i hrozby společnosti
ve fotografiích Jiřího Stránského
7. 2. – 1. 3. 2020 / VÝSTAVNÍ CHODBA

Výstava fotografií amatérského fotografa
a cestovatele Jiřího Stránského nás zavede
nejen na daleký sever do Norska.

14. 6. – 14. 10. 2020 / GALERIE
(datum bude upřesněno – sledujte web www.muzeumhry.cz)

13. 3. – 19. 4. 2020 / GALERIE

Prostory galerie, bývalé Valdštejnovy
konírny, opět ožijí příběhy a atmosférou,
kterou připraví umělci a přátelé z okruhu
Divadla bratří Formanů. Výstava Konírna
čarokrajná volně navazuje na výstavu
Konírna imaginární, která se ve stejných
prostorách konala v roce 2018.

Jičínské muzeum představí kolekci Severočeské sbírky
sběratele a výtvarníka Romana Karpaše. Severočeská sbírka
je budována několik posledních let a je zaměřena na umělce,
kteří jsou spjati se severními Čechami. Sbírka obsahuje obrazy,
plastiky, grafiky a kresby, vzniklé v druhé polovině 20. století.
Ve sbírce jsou zastoupena díla Josefa Jíry, Ladislava Karouška,
Jaroslava Klápště, Vladimíra Komárka, Milana Janáčka aj.

Písmo/Znaky/Pohyb/Stopa
25. 4. – 24. 5. 2020 / GALERIE

Táňa Svatošová je všestrannou výtvarnou umělkyní. V letech
1984–1990 vystudovala na pražské VŠUP ateliér knižní
kultury a písma vedený profesorem Janem Solperou. Již
během studia se začala zabývat tradiční čínskou kaligrafií,
která se promítá do její tvorby. Táňa Svatošová se věnuje
převážně malbě, monumentální malbě ve veřejném
prostoru, ale zabývá se i typografií a grafickým designem.

Cyril Bouda, Jičínské náměstí, litografie, papír,
28,4 × 22,2 cm (sbírka RMaG v Jičíně).

Milan Janáček, Žlutý dům, 1985, olej, plátno, 60 × 60 cm (soukromá sbírka).

Vajíčka z přírody

Jičínsko očima výtvarníků
4. 12. – 24. 1. 2021 / GALERIE

Východočeské město s nezapomenutelným geniem loci
se častokrát dostalo do hledáčku výtvarných umělců, kteří
zde hledali inspiraci pro svá díla. Výstava představí malířské
a grafické realizace od 18. století do současnosti. Zastoupena
tak budou díla Anny Mackové, Cyrila Boudy, Františka Maxe,
Jaroslava Volfa a dalších. Jádro výstavy bude založeno
na sbírkovém fondu Regionálního muzea a galerie v Jičíně
a bude doplněno o zápůjčky ze soukromých i galerijních sbírek.

6. 3. – 26. 4. 2020 / VÝSTAVNÍ CHODBA

Na jarní měsíce připravujeme přírodovědnou výstavu
Vajíčka z přírody. Je dobře známo, že si lidé na velikonoční
svátky zdobí vajíčka různými technikami. Věděli jste však,
že i příroda si dává záležet na podobě vajíček živočichů?

Josef Váchal – Fotografie
1. 5. – 31. 5. 2020 / VÝSTAVNÍ CHODBA

Výstava představí nové pozitivy z originálních Váchalových
negativů ze soukromé sbírky, které pořídil Miloš Šejn
v osmdesátých letech 20. století. Výstavu doplní Váchalovy
grafiky, které byly vytvořeny na podkladě fotografií.

Albrecht z Valdštejna – velký stavebník
2. 6. – 10. 6. 2020 / VÝSTAVNÍ CHODBA

Putovní výstava představí nejznámějšího z rodu Valdštejnů
jako významného stavebníka doby třicetileté války,
přiblíží jeho osobnost, stavební činnost v Praze, Jičíně
a okolí i jeho význam pro dějiny české architektury
v kontextu pražských a evropských architektonických
vzorů. Autorem výstavy je Ing. arch. Petr Uličný.

