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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček VIII / 2021
Muzeum Karlovy Vary
VÝSTAVA
do 29. 8. Karlovy Vary ve filmu
Výstava, kterou připravilo Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se společností Barrandov
Studio a.s., je předzvěstí a posléze doprovodnou akcí letošního, termínově posunutého
mezinárodního filmového festivalu. Výstava je rovněž součástí 90 let trvání Barrandov
Studia.
Lázeňské město patří mezi vyhledávané lokality k natáčení filmů z celé Evropy. Natočeny zde
byly desítky snímků. Cílem výstavy není zmapovat podrobně všechny filmové či televizní
projekty, které ve městě a okolí alespoň zčásti vznikly, z více než sto dvaceti titulů byla
vybrána přibližně dvacítka těch nejznámějších.
Pracovníci barrandovského Fundusu dohledali k jednotlivým filmům či seriálům dochované
kostýmy, rekvizity, dokumenty z natáčení a podobně. Kostýmní a rekvizitní sklady a
depozitáře uchovávají na Barrandově nepřeberné množství exponátů. Svůj bohatý příběh má
každý jeden dochovaný exponát a většina z nich se dodnes aktivně využívá při natáčení
nových projektů. Výstava z této mozaiky vytváří pomyslnou časovou osu, která návštěvníkům
nabízí přehled základních informací o prezentovaném filmu nebo televizním projektu.
Expozici doplňují fotografie jednotlivých lokací a objektů.
DALŠÍ AKCE
21. 8. 2021 beseda: Beseda s Vladimírem Lhotákem
Producent Vladimír Lhoták přiblíží okolnosti vzniku a průběh produkce nového animovaného
filmu Myši patří do nebe, který vznikl podle knihy Ivy Procházkové. Od prvotního nápadu k
realizaci filmu uběhlo deset let.
Začátek v 15 hodin.
22. 8. 2021 beseda: Beseda s Vítem Klusákem
Režisér Vít Klusák bude vyprávět především o svých dvou posledních dokumentech. V
celovečerním dokumentu V síti se naléhavým způsobem zabýval doposud tabuizovaným
tématem zneužívání dětí na internetu, ve svém zatím posledním filmu 13 minut zpracoval
fenomén nepřiměřené rychlosti na českých silnicích přes příběhy pěti viníků závažných
nehod.
Začátek v 15 hodin.
STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připravená ke 150. výročí
existence muzea, přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u
Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími
založení lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, společenský a
kulturní život lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Expozice ve
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druhém patře 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
pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací na dotykových
obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné
vyzkoušet vlastníma rukama.
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
VÝSTAVA
do 29. 8. 2021 Holby a korbele ze sbírek Muzea Karlovy Vary
Na nádvoří muzea lze zhlédnout panelovou výstavu, na níž muzeum představuje holby a
korbele ze svých sbírek. Holba i korbel jsou staré nádoby na nápoje s uchem a víkem. U holby
objem odpovídal přibližně půl pintě neboli 0,95 l. U holeb zpravidla nechybělo zdobení
malbou či reliéfem. Výstava nádoby představuje prostřednictvím sedmi panelů s
fotografiemi s ohledem na různé tvary a vzhled, zastoupeny jsou i různé materiály, z nichž se
nádoby vyráběly, např. serpentinit, porcelán, fajáns.
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.
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 10-18 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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