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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček VIII / 2018
Muzeum Karlovy Vary
prodlouženo do 2. 9. výstava: Alfons Mucha / Jarmila Mucha Plocková – Kontinuita & řemeslo
Jedinečná výstava vzdává hold uměleckému řemeslu, a to v návaznosti na dílo Alfonse Muchy v díle
jeho vnučky Jarmily Mucha Plockové. Vzácné dědictví představuje rodovou i řemeslnou kontinuitu
od plakátů a návrhů světoznámého umělce po autorskou tvorbu jeho pokračovatelky. Expozice
nabízí originální šperky podle nezrealizovaných návrhů Alfonse Muchy a také vlastní tvorbu
šperkařskou, sochařskou, sklářskou i textilní Jarmily Muchy Plockové. Všechna umělecká díla jsou
výsledkem mnoha uměleckých řemesel, kterým výstava vzdává hold. Exponáty doplňují rovněž
dobové fotografie, texty a fotografie shrnující historii relevantních uměleckých řemesel a
dokumentující výrobní postup od skici po hotový výrobek.
Výstava je pro velký zájem prodloužena o tři týdny.
21. 8. 2018 křest knihy: Neskloníme hlavy. Rok 1968 v Karlových Varech
Odborná publikace historika Jana Nedvěda, kterou vydává Muzeum Karlovy Vary, představuje, z
jakých kořenů vycházelo reformní hnutí nebo za jakých podmínek se vyvíjela společnost v
šedesátých letech. Soustředí se na osudný rok 1968, jak jej zažívali vedoucí komunisté a obyvatelé
Karlových Varů. Demokratizační změny publikace představuje slovy a činy funkcionářů okresního
vedení KSČ, zároveň zmiňuje také méně známé skutečnosti roku 1968 v kontextu Karlových Varů.
Invazí a prvními dny okupace provedou čtenáře nejen oficiální záznamy, ale i účastníci se svými
vzpomínkami. Kniha je sestavena z archivních materiálů, z odborné literatury, ze zpráv dobového
tisku, z fotografií a dalších obrazových materiálů, nebo ze vzpomínek aktérů obrodného procesu,
invaze a normalizace v karlovarském okresu.
Začátek v 17 hodin.
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.
Vstup 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
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Muzeum Královská mincovna Jáchymov
5. 8. 2018 akce: Den historických řemesel
Zájemcům o celodenní akci přiblíží tradiční historická řemesla skupina DANAR. K vidění bude
kovářská dílna nebo například dílna písaře, v níž bude možné seznámit se s tím, jak vznikaly knihy v
dobách před vynálezem knihtisku. Pro návštěvníky akce bude přístupná i stálá expozice muzea.
Akce potrvá od 10 do 18 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 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 100 Kč, snížené 60 Kč, pro školy 40 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, snížené 15 Kč.
Adresa: Velké náměstí 1, 364 52 Žlutice, tel. 739 204 982, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz
Otevřeno 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, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin.
Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433.
www.kvmuz.cz
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