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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček IX / 2017
Muzeum Karlovy Vary
5. 7. - 3. 9. 2017 výstava: Helena Fejková – Art Inspiration
Retrospektivní výstavu oděvní tvorby výrazné české návrhářky Heleny Fejkové tvoří kolekce
inspirované architekturou, historickými obdobími i výtvarným uměním z let 1990–2017.
Autentické modely, fotografie i filmy dokládají vývoj rukopisu přední české oděvní návrhářky,
řemeslné provedení a další souvislosti aktuální české módy. Expozice zachycuje také
mimořádnou inscenaci Ballet & Fashion, kterou v premiéře uvedlo začátkem roku pražské
Národní divadlo.
13. 9. - 12. 11. 2017 výstava: Vlastimil Květenský - Já jsem se nevymyslel
Výstavní výběr z tvorby výtvarníka Vlastimila Květenského představí dílo mimořádného
představitele nového pojetí v oboru keramické plastiky jakožto sochařského projevu. V
umění karlovarského regionu zanechal tento výtvarník neopominutelnou stopu, veřejný
prostor města obohatil řadou monumentálních děl. Jako jeden z mála umělců působících v
Karlových Varech neopominutelným způsobem vřadil svoje tvůrčí výsledků do evropského
kontextu keramického umění druhé poloviny 20. století.
Vernisáž 13. září v 17 hodin.
7. 9. - 16. 11. 2017 Přednáškový cyklus Muzejní akademie pořádaný výročí 150 let
muzejnictví v Karlových Varech
- Nejstarší historie muzeí v Karlových Varech - od soukromého muzea Antona Pittroffa až
po muzeum Karla Marxe (PhDr. Stanislav Burachovič)
- Hautfresser a spol. aneb Vývoj lázeňské léčby v Karlových Varech (Mgr. Kristýna Matějů,
Ph.D. )
- Karlovarské spolky a kluby před 1. světovou válkou (Mgr. Lukáš Svoboda)
- Vřídlo, vřídelní voda a vřídlovec (RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.)
- Historie archeologického bádání na Karlovarsku a archeologie v Muzeu Karlovy Vary (Bc.
Jan Tajer)
- Přírodovědné sbírky muzea – přírodovědci a přírodovědné spolky v Karlových Varech a
okolí (RNDr. Jan Matějů, Ph.D.)
Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové stálé expozice, které
tematicky navazují na danou přednášku.
7. 9. 2017 přednáška: Nejstarší historie muzeí v Karlových Varech
V první přednášce cyklu Muzejní akademie přiblíží historik PhDr. Stanislav Burachovič
prvopočátky karlovarského muzejnictví od prvního muzea, kterým bylo soukromé muzeum
Antona Pittroffa, přes další muzea, která v Karlových Varech vznikala, až po Muzeum Karla
Marxe.
Začátek v 17 hodin.
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21. 9. 2017 přednáška: Hautfresser a spol. aneb Vývoj lázeňské léčby v Karlových Varech
V další přednášce z cyklu Muzejní akademie seznámí Mgr. Kristýna Matějů, Ph. D.
posluchače s historií lázeňské léčby od středověku až do 20. století, dobovými představami o
fungování lidského těla a extrémními léčebnými metodami. Připomene také to, jak se
lázeňství projevovalo na chodu města i jeho architektonické podobě a připomene významné
karlovarské lékaře.
Začátek v 17 hodin.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba stálé expozice připravená
ke 150. výročí existence muzea přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení lázní a vývoj
lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu
životu lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro
představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a
neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován
dramatickému 20. století. Exponáty jsou doplněny mnohými multimediálními prvky. Koho
nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy,
může si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat
odlehčeným pojetím dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.
Vstup 100 Kč.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

Muzeum Královská mincovna Jáchymov
23. 9. 2017 přednáška: Vybrané útěky z jáchymovských uranových lágrů
V přednášce se historik Mgr. Jan Nedvěd zaměří na čtyři útěky politických trestanců, dvou
jednotlivců a dvou skupin v období mezi léty 1949 – 1956. Bude se věnovat srovnávání
metod příprav a organizace útěků, spolupráci politických vězňů s civilními zaměstnanci a
hodnocení jejich šancí na úspěch. Útěky z táborů nucené práce (TNP) se i přes úsilí
represivních složek stále opakovaly, byly z většiny důsledkem tvrdých táborových podmínek
a často i zoufalstvím odsouzených.
Začátek v 17 hodin.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných
hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou
expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a
mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a
hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje,
nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při
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jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového
lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti. Výstava
rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů od
hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.
Vstup 80 Kč, děti a senioři 50 Kč, pro školy 30 Kč.
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 9-17 hodin, www.kvmuz.cz

Muzeum Žlutice
Stálá expozice: Dějiny Žluticka a hrdelní právo v minulosti - dějiny města a okolí
dokumentované archeologickými nálezy, listinami a renesančním Žlutickým kancionálem.
Velkoplošný model bitvy na vrchu Vladaři. Původní věznice s hrdelním právem útrpným.
Historické sklepení muzea a lapidárium.
Vstup 30 Kč, děti 15 Kč.
Adresa: Velké náměstí 1, 364 52 Žlutice, tel. 739 204 982, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz
Otevřeno květen – září st-ne 9-12, 13-17 hodin, www.kvmuz.cz

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských
lázní.
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16
hodin. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz
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