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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček VI / 2018
Muzeum Karlovy Vary
do 10. 6. 2018 výstava: Karel Čapek fotograf
Výstava představuje spisovatele, novináře a intelektuála Karla Čapka také jako autora, který
vytvořil na svou dobu unikátní fotografické dílo. Aktivně však fotografoval pouze dva roky,
fotografování pro něho bylo jen jednou z mnoha aktivit, kterou chtěl poznat a popsat.
Snímky třídil do tematických celků s názvy Portréty, T. G. M., Osobní, Zátiší, Zvířata, Květiny,
Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura, Krajiny.
Nejznámějším Čapkovým fotografickým dílem se stala Dášeňka čili Život štěněte, s nímž se
seznámili čtenáři na sklonku roku 1932. Za jeho fotografický nejpozoruhodnější odkaz se
považují portréty osobností, v nichž specifickou roli mají portréty prvního československého
prezidenta. Největší emotivní náboj mají Čapkovy snímky zátiší a motivy z přírody, které
nejvěrohodněji odrážejí jeho osobnost. Silným dokumentaristickým talentem a nadčasovostí
zaujmou snímky z cest.
Výstava je pořádaná ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze.
3. a 10. 6. 2018 promítání: Slovensko bratří Čapků
Dokumentární čtyřicetiminutový film Josefa Císařovského se soustředí na konkrétní fenomén
v životě bratří Čapků – vztah ke Slovensku. Divák díky filmu proniká do atmosféry Slovenska,
které bylo ještě před 20 lety součástí Československé republiky a prezentuje vztah Čapků k
této zemi jako k něčemu velmi blízkému a dobře známému. Oba se obdivují krajině, přírodě,
ale i folklóru a místním lidem. Ve filmu ožívají Čapkovy obrazy a v kontextu Slovenska
dostávají nový význam. Film je doplněn dobovými fotografiemi, které jsou srovnávány se
současným stavem krajiny.
Promítání je součástí výstavy Karel Čapek fotograf.
Začátek vždy v 16 hodin.
8. 6. 2018 čtení, promítání a vyprávění: Jak se Dášeňka stala nejslavnějším štěňátkem na
světě
Čapkovský badatel Hasan Zahirović ze Slezské univerzity v Opavě představí dětem a rodičům
Dášeňku, jednoho z nejslavnějších psíků. Málokdo ví, že u Karla Čapků bylo odchováno
několik generací štěňátek, o koťatech ani nemluvě. Není tedy divu, že jeho knížky o psech a
kočkách dnes patří do zlaté pokladnice knih nejen pro děti.
Jak se Dášeňka stala nejslavnějším štěňátkem na světě?! Dovedete si jistě představit, jak je
obtížné fotografovat neposedné pejsky, jako byla Dášeňka.
Přednášející připravil mnoho zajímavostí. Bude promítat obrázky, vyprávět o autorovi a jeho
zvířecích miláčcích a štěňátko Dášeňka bude středem pozornosti.
Začátek v 16.30 hodin.
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20. 6. - 10. 8. výstava: Alfons Mucha / Jarmila Mucha Plocková - Řemeslo / Kontinuita
Jedinečná výstava vzdává hold uměleckému řemeslu, a to v návaznosti na dílo Alfonse
Muchy v díle jeho vnučky Jarmily Mucha Plockové. Vzácné dědictví představí rodovou i
řemeslnou kontinuitu od plakátů a návrhů světoznámého umělce po autorskou tvorbu jeho
pokračovatelky. Návštěvníci spatří originální šperky podle nezrealizovaných návrhů Alfonse
Muchy a také vlastní tvorbu šperkařskou, sochařskou, sklářskou i textilní. Všechna umělecká
díla jsou výsledkem mnoha uměleckých řemesel, kterým bude na výstavě rovněž vznesen
hold.
Vernisáž 20. 6. v 17 hodin za účasti Jarmily Muchy Plockové.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba stálé expozice připravená
k 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.
Vstupné 100 Kč, snížené 60 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
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
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.
Vstupné 100 Kč, snížené 60 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
IČ 72053810, tel. 353224433, fax 353224434, www.kvmuz.cz, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz

-2-

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.
Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč.
Adresa: Velké náměstí 1, 364 52 Žlutice, tel. 739 204 982, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz
Otevřeno 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. 353 223 125.
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