
PR0SrltEG 201 I
HlsToRlcKÉ ExPozlcE

ilnmY rRUT]loUslíA,
zAMlfl TRUI]l0UslíA,
GI|AIUPY IRUT]loUslíA
Nové dlouhodobé expozice připomínají zašlou slávu hradů a zámků na Trut-
novsku i lidovou architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

z MlNuLÉHo MĚsícE PoKRAČUJE ) VÝsTAvA

1866: uírřnruí nnilUŠnnŮ
U IRUT]|0UA A uU. TBUI]l0Usní nADA
U PRU$lÍ0-BAl(0Usff UÁlGE
Dlouhodobá muzejní výstava o prusko-rakouské válce připomíná nejen
bitvu u Trutnova 27. června t866, která byla jedinou vítěznou bitvou Rakuša-
nů v rámci celého tzv. Severního bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů
ze zákeřné zrady a odvlečení některých z nich do pruského Hlohova.
Výstava je dlouhodobá.

z M|NULÉHo MĚsícE PoKRAčUJE, vÝsTAVA

TRUTI|0USI0 t9t8-1938
100. výročí vzniku Československa a 80. výročí mnichovské zrady připomi
ná výŠtava, která představuje vybrané aspekty z historie Trutnovska v letech
1918-1938. Přibližuje náVštěVu prezidenta T' G. Masaryka na Úpicku v roce
1926, architekturu, ale i spolkový a kulturní život Čechů a Němců. Velká po_
zornost je věnována také ohlasu vzniku čs. republiky na Trutnovsku v roce
1918 a dramatickým událostem roku 1938. Představeny jsoil nejen dobové
archiválie a fotografie, ale ivýzbroj a Výstroj čs. armády.
Výstava pořódanó ve spolupróci s Československou obcí legionóřskou
- lednotou Mlodó Boleslav, Rotou Nazdar z Bakova nad Jizerou
a Klubem osádky pěchotního srubu T-S 63 z Trutnova potrwi do 20. 1. 201 9.

z MtNUtÉHo MĚsícE PoKRAČUJE,, vÝsrnvn

]tlÍlA Bt]lll0uÁ: P0llltDY lI0 s[řTn
Trutnovská výtvarnice Miloslava Bendová, rodačka z Jilemnice. proŽila dět-
ství v podkrkonošské Borovnici, kde se rozvíjela její fantazie a cit pro barvy
přírody' které ráda přenášela na plátna. od roku 1980 pracovala v oddělení
uměleckých výstav Domu kultury v Trutnově. Setkávání s výtvarnými umělci
a jejich díly dále podněcovala jejÍ zájem o vlastní tvorbu. Výstava představuje
současnou malířskou tvorbu M. Bendové. ve které se věnuje zejména abstrak-
ci a moderní architektuře.
Výstava potrvó do 20.1.2019.

ČTVRTEK ó. 12. ) vERNlsÁŽ vÝsrnvY

Ulí]l0GE s l0stÍtil 1AII0U
Kdo z nás by neznal okouzlující dílo malíře Josefa Lady ('l887-1957), Ve kte_
rém osobitým způsobem zachytil Život na venkově v minulém století. Výstava
reprodukcí Ladových obrazů a obrázků, připravená ve spolupráci s jeho žijí-
cími potomky, nás zavede do období vánočních svátků a zimních radovánek
našich předků. K vidění tak budou pros}ulé náměty jako Dětské hry v zimě
(1936), Klouzačka na návsi (193o), Ledňáček (1955), Ponocný o Štědrém večeru
(1944), Sáňkující děti (1952), slouhova koleda (1954)' Tichá noc (i951), Tři králo-
vé (195i), U vánočního stromku (1955), ZabUačka(1949),Zima na splavu (1943)

a mnoho dalších.
Vernisážýstavy proběhne ve čtvrtek6. 12.2018 od 17.00 hodin,
Výstava potrvó do 27. L 2019.

ČrvRmr 13. 12. ) PŘEDNÁŠKA

TaIGHIIITÁ UÁiln A ilniloilošI
Historik Mgr. Jiří Louda z Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí
připomene ve své přednášce třicetiletou válku, od jejíhož vypuknutí uply-
nulo v letošním řoce 400 let a která dlouhodobě ovlivnila tvář Evropy i na-
šeho regionu' Tento Vleklý konflikt, zaŽehnutý v Čechách ,,ohavnou rebelií",
se odrazil například v konfiskaci řady panstvi příchodu nových šlechtických
rodů, zásadní změně náboženského vyznání či emigraci. Přednášející připo'
mene nejen situaci v Krkonoších, ale i v královském věnném městě Trutnově,
za třicetileté Války zle poškozeném.
Přednóška se uskuteční ve čtvrtek 13. 12.2o18 od 17.00 hodin,
Vstupzdarma.

Čtvnter zo. 12. PŘEDNÁŠKA

ililDňrcil UlĚHí
A l![lší UÝTUAnilíGI tlcloilÁňl
Historik PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové se bude
v přednášce Věnovat maloskalickému rodáku malíři Jindřichu VlČkovi (1885-
1968). Vlček studoval na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a na praŽské
Akademii výtvarných umění, v letech 1906_1908 Žil a pracoval v USA' V srpnu
1918 vstoupil do legií v Ruskú. Jako malíř-reportér byl účastníkem slavné si-
biřské anabáze Čechoslováků. Vytvořil řadu prací s válečnými motivy z Ruska.
Sibiře, Haliče' s krajinářskými motivy z východních Čech' Navrhoval rovněž
poštovní známky s legionářskou tematikou, plakáty, diplomy, pamětní listy.
Zmíněny budou další výtvarníci a architekti působící v československých le-
giích, např. o. Gutfreund, V. Špála, F. Bílek, E. Filla, F' Kupka, V. Preissig, V. Švec,
).Zázvorka.
Přednóška se uskuteční ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 17.00 hodin.
Vstupzdarma,

UPoZoRŇUJEME NÁVŠTĚVNíKY, Žzznxcí MŮŽE MUZEUM PoŘlzovATvlDEozÁzNAM NEBo FoToDoKUMENTAcl


