
MUZEUM
PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

OTeVřeNO DeNNĚ mimO PONDĚlÍ 9-12, 13-17 hODiN

LEDEN 2016 V MUZEU
Z MINULÉHO MĚSÍCE POKRAČUJE

VÝSTAVA: emil SChWANTNeR 
– SOChAřSKÝ GÉNiUS Z TRUTNOVSKA
Výstava, uspořádaná u příležitosti 125. výročí narození a 60. výročí úmrtí sochařského génia emila Schwantnera (1890–1956), přibližuje život umělce,  
který studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Josefa Václava myslbeka i jeho asistenta Jana Štursy a je neodmyslitelně spjat s naším krajem. 
Narodil se v Královci na Žacléřsku, ovšem dlouhá léta měl ateliér v Trutnově, kde také v dnešní husově ulici bydlel. Během svého působení na Trutnovsku  
vytvořil velké množství kvalitních sochařských děl. Jeho pomníky (věnované zejména padlým z první světové války) a plastiky lze dodnes nalézt nejen  
v Trutnově a řadě okolních obcí, ale i ve sbírkách muzeí a galerií.                                           Výstava potrvá do 28. 2. 2016.

Z MINULÉHO MĚSÍCE POKRAČUJE

VÝSTAVA: TRUTNOV POD SNĚhOVOU PeřiNOU
Výstava starých fotografií a pohlednic připomíná, jak vypadaly zimy v Trutnově v průběhu 19. a 20. století. Ulice zimního Trutnova někdy pokrývala bohatá 
sněhová nadílka, jindy zase jen nepatrný sněhový poprašek. Zimní atmosféra je však z dobových snímků dobře patrná. Na výstavě jsou k vidění fotografie 
trutnovských kluzišť, skokanských můstků, míst nejrůznějších zimních dětských radovánek a podobně.            Výstava potrvá do 14. 2. 2016.

ČTVRTEK 7. 1.

PŘEDNÁŠKA: OD BeRlÍNA A hiROŠimy 
K NAŠÍ SOUčASNOSTi (i. čáST)
Přednášející Dr. Karel řehák provede analýzu mezinárodního vývoje, situace a politiky od skončení druhé světové války do pádu berlínské zdi: začátek 
studené války, formování sovětského bloku i „třetího“ světa, vznik vojensko-politických seskupení, aspekty jaderné strategie a dobývání kosmu, války 
v Koreji a indočíně, karibská krize, maďarské i československé události, helsinský proces, odzbrojovací a mírová jednání, střídavé uvolňování i zostřování 
mezinárodního napětí, narůstající celková krize sovětského bloku. V závěru si přednášející připraví prostor pro sledování vymezené problematiky v její  
ii. části.                              Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 7. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ČTVRTEK 14. 1.

PŘEDNÁŠKA: OSÍDlOVáNÍ TRUTNOVSKA PO KVĚTNU 1945
historik mgr. Tomáš Buka se ve svojí přednášce zaměří na vybrané aspekty průběhu výměny obyvatelstva v trutnovském regionu po druhé světové válce. 
Provede stručný nástin etnických, hospodářských, sociálních a kulturních proměn oblasti v letech 1945–1949 v souvislosti s poválečným osídlováním pohraničí 
československa. Přednáška je pořádána ve spolupráci se Společností česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s. 

Přednáška se koná ve čtvrtek 14. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ČTVRTEK 21. 1.

PŘEDNÁŠKA: VÝTVARNÍCi TRUTNOVSKA – iii. DÍl
Přednášející Roland Günther se bude ve své přednášce věnovat již zemřelým výtvarníkům, především malířům, kteří působili na Trutnovsku ve druhé polovině 
20. století. Připomene Julii W. mezerovou, Aleše řezníčka, Jiřího Bergera, Karla Kratochvíla, Danu holou-Charvátovou či Josefa Prouzu. Neopomene ani 
německé výtvarníky, kteří se na Trutnovsku narodili, ale po roce 1945 žili v Německu a širší veřejnosti jsou dnes prakticky neznámí, jako např. Alfons Anders, 
Rudolf Kraus a Rudolf Peschel. Součástí přednášky budou ukázky děl jednotlivých výtvarníků a literární vstupy v podání mgr. mileny Janečkové.   
                                Přednáška se koná ve čtvrtek 21. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

ČTVRTEK 28. 1.

KOMPONOVANÝ POŘAD: SláVA A PROKleTÍ lÍDy BAAROVÉ
Snad žádná česká herečka 20. století nezažila tak rychlý vzestup a vzápětí tak hluboký pád. Snad nikdo si nevysloužil tolik obdivu a pak nenávisti jako 
lída Baarová, která zemřela v Salcburku v roce 2000. Reportér, spisovatel a dokumentarista Stanislav motl se jako jediný z českých novinářů a publicistů 
pravidelně setkával s lídou Baarovu od roku 1990. O lídě Baarové napsal dvě knihy a natočil dva televizní dokumenty. V jeho čtyřicetiminutovém filmu  
z roku 2001 vzpomínají například i někdejší předválečné filmové hvězdy Svatopluk Beneš, Zita Kabátová či režisér Otakar Vávra. Po promítnutí filmu bude 
následovat beseda se Stanislavem motlem.                            Komponovaný pořad se koná ve čtvrtek 28. 1. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.
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muzeum bude zavřeno 1. 1. 2016. 


