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Vážení přátelé festivalu,
letos si připomínáme 100. výročí založení Československa. 
K radostné oslavě této významné události se připojuje i nadační 
fond Bohemian Heritage Fund, dlouhodobě podporující české 
kulturní dědictví a tradici.

Čtrnáctý ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle nabídne 
na třicet výstav a instalací ve veřejném prostoru. Bohemian 
Heritage Fund je pořadatelem či hrdým partnerem tří výstav, 
které se dotýkají nejen stého výročí republiky, ale i 60. výročí 
Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Pod patronací BHF 
vznikla pro hudební část festivalu kantáta Český poutník, 
čtveřice soudobých českých skladatelů v ní vzdává hold české 
krajině i lidem v ní. Český poutník zároveň uctí památku Jiřího 
Bělohlávka, kterému je věnován.

Minulý rok jsme nastoupili cestu propojování a symbiózy 
hudební a výtvarné části festivalu. Letos v této ambici 
pokračujeme, rozvíjíme ji jak do kvality, tak i kvantity: letos 
totiž představíme hned tři výstavy, které s hlavním tématem 
putování českého umělce krajinou (u nás i v zahraničí) blízce 
souvisí. Vzájemně se doplňují, obohacují, a vzniká tak jedinečná 
možnost pro neopakovatelný umělecký zážitek. Smetanova 
Litomyšl je výjimečný festival, unikátní projekt stírající hranice 
mezi žánry, a Bohemian Heritage Fund ho bude i nadále 
podporovat.

Expozice Krajinou mého srdce představí malebnost českých 
luhů a hájů na plátnech Mařákových žáků ze soukromé sbírky 
rodiny Mackovy. Některé obrazy či sochy budou na veřejnosti 
vystaveny vůbec poprvé. Zhruba dvacítku pláten a soch pečlivě 
vybral kurátor Michael Zachař.

Výstava Poutníci kurátora Davida Železného bude mapovat 
nelehké osudy českých výtvarníků nedobrovolně vyhnaných 
do exilu. I zde je motiv pouti, byť často vynucené. Třetím 
projektem, na němž se BHF podílí, je projekt JSME 100 
Václava Ciglera a Michala Motyčky. Výjimečná osobnost 
Václava Ciglera dala vzniknout několika instalacím v exteriéru, 
speciálně vytvořeným pro Litomyšl u příležitosti oslav 
stoletého výročí založení naší republiky. Autor se v nich 
zamýšlí nad rolí jednotlivce ve společnosti a jeho vnímáním 
národní identity. Tato témata zhmotňuje i v uzavřeném 
prostoru Galerie Miroslava Kubíka, kde si stejně jako ve svých 
venkovních instalacích pohrává se světlem, konstrukcí objektů 
nejen ze skla a jejich začleňováním do prostoru.

Výtvarná intervence ve veřejném prostoru města Litomyšl 
jistě vzbudí mnoho emocí, probudí diskuzi, zapříčiní polemiky. 
A to je dobře. Umění má provokovat a tím nám i umožnit tříbit 
naše názory a myšlenky. A také být tolerantnější a otevřenější.

JUDr. Pavel Smutný, president
BOHEMIAN HERITAGE FUND, nadační fond
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Vážení milovníci výtvarného umění,

na skutečnost, že se Národní festival Smetanova Litomyšl 
dostal na přední místa kulturní mapy republiky, jsme 
si už zvykli a při 60. ročníku to bereme trochu jako 
samozřejmost. Ovšem s jakou invencí a originalitou na něj 
navazuje zatím 14. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle, 
mi připadá jako malý zázrak. Pravdou ale je, že na zázraky 
jsou v tomto městečku už od dob obrození zvyklí. 
A vzhledem k tomu, že obrozenecký duch zde žije dál, 
může Litomyšl duchovní hodnoty zprostředkovávat dalším 
návštěvníkům. Letos, v roce 100. výročí vzniku republiky, 
to bude skutečně bohatá nabídka vjemů a zážitků. Od 
fotografií „z rozmlácenýho kostela“ až po světelné 
a prostorové instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky, 
umění z polystyrenu, sklo, studentské práce, mystiku či 
impresionismus. Většina výstav vydrží v Litomyšli a okolí 
po celé léto, některé až do konce roku. Rozhodně je 
nestihnete zhlédnout před návštěvou koncertu, na takové 
„výtvarné žně“ je lepší si udělat čas a pohodu, aby k vám 
mohlo jejich sdělení doputovat v celé šíři. Je mi ctí, že 
mohu letošní ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle za 
Pardubický kraj podpořit.

Roman Línek
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje



Smetanova výtvarná LitomyšL

5  
Jan Mladovský 
UROBOROS POLySTyREN 
15. 6.–31. 12. 2018 
otevřeno červen–září denně 10–18 hodin, 
říjen sobota, neděle 10–16 hodin 
kostel Nalezení sv. Kříže 
vernisáž | 14. 6. 2018 od 17 hodin

6  
václav cigler, Michal Motyčka 
UDáLOST MíSTA 
17. 6.–8. 9. 2018 
otevřeno po dobu konání festivalu 
Smetanova Litomyšl denně 10–17 hodin, 
poté čtvrtek–neděle 10–17 hodin 
Galerie Miroslava Kubíka, 
Smetanovo nám. 71, Litomyšl 
vernisáž | 16. 6. 2018 od 16 hodin

7  
Jaroslav Brychta 
KDO KřEHKOST K POHyBU PROBUDIL 
17. 6.–9. 9. 2018 
otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13–17 hodin 
Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů, 
Smetanovo náměstí 110, Litomyšl 
vernisáž | 16. 6. 2018 od 17 hodin

8  
krištof kintera 
JSEM KUS KLACKU NATřENEJ NA BíLO 
9. 6.–8. 7. 2018 
otevřeno denně 11–19 hodin 
Galerie Zdeněk Sklenář, 
Mariánská 1097, Litomyšl

1  
poutníci 
14. 6.–7. 7. 2018 
otevřeno denně 10–18 hodin nebo 
do začátku večerního koncertu SL 
Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum, 
Jiráskova 133, Litomyšl 
vernisáž | 14. 6. 2018 od 18 hodin

2  
kraJinou Mého srdce 
14. 6.–7. 7. 2018 
otevřeno denně 10–18 hodin nebo 
do začátku večerního koncertu SL 
Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum, 
Jiráskova 133, Litomyšl 
vernisáž | 14. 6. 2018 od 18 hodin

3  
václav cigler, Michal Motyčka 
OTEVřENý HROB 
od 14. 6. 2018 
otevřeno červen–září denně 10–18 hodin, 
říjen sobota, neděle 10–16 hodin 
krypta kostela Nalezení sv. Kříže, 
Jiráskova ul., Litomyšl 
vernisáž | 14. 6. 2018 od 19 hodin

4  
peter Župník 
Z ROZMLáCENýHO KOSTELA 
16. 6.–31. 12. 2018 
otevřeno červen–září denně 10–18 hodin, 
říjen sobota, neděle 10–16 hodin 
kostel Nalezení sv. Kříže 
vernisáž | 15. 6. 2018 od 18 hodin



Smetanova výtvarná LitomyšL

13  
eMa destinnová 
14. 6.–8. 7. 2018 
otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin 
Rodný byt Bedřicha Smetany, Zámecký 
pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl 
setkání s autory | 23. 6. od 13 hodin

14  
Za/se/to/uM/pr/uM 
14. 6.–7. 7. 2018 
Zámecký pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl 
(VIP centrum Smetanovy Litomyšle, 
pouze pro hosty festivalu)
 
15. 7.–30. 9. 2018 
Zámecká jízdárna, Jiráskova 133, Litomyšl 
otevřeno červenec–srpen denně 10–18 hodin, 
září úterý–neděle 10–18 hodin 
vernisáž | 14. 7. 2018 od 17 hodin

15  
Je náM 25, aneB 25 let výuky 
restaurování v litoMyšli 
23. 4.–8. 7. 2018 
otevřeno pondělí–pátek 8–15 hodin 
Červená věž, Fakulta restaurování Univerzity 
Pardubice, Jiráskova 3, Litomyšl

16  
výstava prací studentů fakulty 
restaurování 
23. 4.–10. 9. 2018 
otevřeno první čtvrtek v měsíci 
Křížová chodba piaristické koleje, 
Jiráskova 8, Litomyšl

9  
ludMila Jandová -  
Xénia hoffMeisterová 
MEZI NEBEM A ZEMí 
17. 6.–28. 10. 2018 
otevřeno červen–červenec denně 13–17 hodin, 
srpen pátek–neděle 13–17 hodin, 
září–říjen sobota, neděle 13–17 hodin 
White Gallery, Osík u Litomyšle 371 
vernisáž | 16. 6. 2018 od 14 hodin

10  
iMpresionisMus 
a Jeho přesahy v české MalBě 
10. 6.–29. 7. 2018 
otevřeno denně 10–18 hodin 
Galerie Kroupa, Smetanovo nám. 60, Litomyšl 
vernisáž | 9. 6. 2018 od 16 hodin

11  
Mystika v horách a dřevě ukrytá 
24. 3.–28. 10. 2018 
otevřeno úterý–neděle 9–12, 13–17 hodin 
Portmoneum – Museum Josefa Váchala, 
T. Novákové 75, Litomyšl

12  
Josef Blecha 
VáŽENí HOSTé… 
14. 6.–7. 7. 2018 
Na zámku otevřeno denně mimo pondělí 
10–16 hodin (červenec do 17 hodin). V době 
konání pořadů Smetanovy Litomyšle je 
výstava přístupná pouze jejich návštěvníkům. 
Část výstavy v Jízdárně je přístupná pouze 
návštěvníkům festivalových pořadů zde 
konaných. 
 
Zámek Litomyšl, Jiráskova 93, Litomyšl, 
Zámecká jízdárna, Jiráskova 133, Litomyšl 
vernisáž | 16. 6. 2018 od 10 hodin



17  
václav cigler, Michal Motyčka 
JSME 100 
červen-listopad 2018 
Klášterní zahrady, Na Máchadle, vstup do zámku 
vernisáž | 16. 6. 2018 od 11 hodin v klášterních 
zahradách

18

1art 
květen–říjen 2018 
otevřeno od 10 do 22 hodin
Mariánská 443, 570 01 Litomyšl

2art 
otevřeno 24 hodin, 365 dní v roce
Mariánská 243, 570 01 Litomyšl

 

19

Marek číhal 
ZáTIší 
od 8. 6. 2018 
Klášterní zahrady, Litomyšl

20  

Milena dopitová 
MěKKé DOVEDNOSTI 
16. 6.–15. 7. 2018 
otevřeno denně po předchozí telefonické 
domluvě (732 241 127) 
Kulturák ARCHA, Lubná, zahrada u č. p. 125 
vernisáž | 15. 6. od 17 hodin

21  
daniel BalaBán 
TANEC ŽIVOTA 
6. 6.–30. 9. 2018 
otevřeno denně mimo pondělí 10–18 hodin 
Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek č. p. 3 

vernisáž | 6. 6. 2017 od 17 hodin 

22  

Jan ZrZavý 
MELANCHOLIE 
6. 6.–30. 9. 2018 
otevřeno denně mimo pondělí 10–18 hodin 
Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek č. p. 3 
vernisáž | 6. 6. od 17 hodin 

23  

vaBank - ateliér kniŽní grafiky 
a ilustrace všup 
21. 6.–30. 9. 2018 
otevřeno denně mimo pondělí 10–18 hodin 
Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek č. p. 3 
vernisáž | 21. 6. 2018 od 17 hodin

tipy na výlet 
Za výtvarnýM 
uMěníM

instalace
ve veřeJnéM 
prostoru



24  
srdce pro václava havla 
otevřeno denně mimo pondělí 
10–17 hodin (červen) 
10–18 hodin (červenec, srpen) 
Zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl 

25  
olBraM ZouBek 
SOCHy A RELIéFy 
otevřeno denně mimo pondělí 
10–17 hodin (červen) 
10–18 hodin (červenec, srpen) 
Zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl

26  
Městská oBraZárna 
28. 4.–30. 9. 2018 
otevřeno denně mimo pondělí,  
10–12, 13–17 hodin 
Městská galerie Litomyšl, II. patro,  
Státní zámek Litomyšl

27  
andělé na návrší, 
vZhůru k andělůM 
otevřeno červen–září denně 10–18 hodin, 
říjen otevřeno sobota, neděle 10–16 hodin 
V době konání festivalu Smetanova Litomyšl je 
otvírací doba prodloužena do večerních hodin. 
Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul. Litomyšl

stálé
eXpoZice

28  
václav cigler, Michal Motyčka 
SVěTELNá SAKRáLNí INSTALACE 
PRO KOSTEL NALEZENí SV. KříŽE 
otevřeno červen–září denně 10–18 hodin, 
říjen otevřeno sobota, neděle 10–16 hodin 
V době konání festivalu Smetanova Litomyšl je 
otvírací doba prodloužena do večerních hodin. 
Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul. 
Litomyšl.

 

29  
portMoneuM – 
MuseuM Josefa váchala 
otevřeno květen–září denně mimo pondělí 9–12, 
13–17 hodin, říjen sobota, neděle 9–12, 13–17 hodin 
T. Novákové 75, Litomyšl
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Poutníci

14. 6.–7. 7. 2018 
otevřeno denně 10–18 hodin neBo do Začátku večerního koncertu sl 
ZáMecký pivovar, evropské školicí centruM, Jiráskova 133, litoMyšl 
 
vernisáŽ | 14. 6. 2017 od 18 hodin 
kurátor | david ŽeleZný 
pořádá | BoheMian heritage fund a cerMak eisenkraft

Příslušníci české meziválečné avantgardy byli leckdy nedobrovolnými poutníky po všech možných koutech světa. Dva 
totalitní režimy - nacistický a komunistický, které naši zemi postihly těsně po sobě, je rozesely do míst, do nichž by 
se nejspíše dobrovolně nikdy nevydali. Některé z těchto cest jsou dnes již legendami opředenými příběhy českého 
výtvarného umění 20. století. Například strastiplná cesta Adolfa Hoffmeistera, Maxe Kopfa, Aléna Diviše a Antonína 
Pelce z kruté pařížské věznice La Santé na jih Francie, na parníku Capitaine Paul Lemerle do Maroka a na Martinik 
(spolu s nimi cestovaly tři stovky dalších evropských intelektuálů, mimo jiné André Breton a Wilfredo Lam). O jiných 
útěcích se toho všeobecně tolik neví. Divoký byl také útěk sochaře Bernarda Redera, který se díky pomoci Aristida 
Maillola dostal do USA přes španělsko, kde však neunikl zatčení a krátkému věznění. Exulantství se dotklo všech 
představených umělců. I jejich výtvarných projevů ovšemže. Ani jeden z nich však neztratil víru v umění a touhu tvořit. 
David Železný, který výstavu koncipuje jako znalec mnoha privátních sbírek u nás i v zahraničí, o těchto poutnících říká: 
„Možná právě proto, že putovali a nemohli se trvale usadit v kontextu českého moderního umění, je mnohým z těchto umělců 
dnes věnována menší pozornost, než by si s ohledem na svůj umělecký odkaz zasluhovali.“

1
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Krajinou mého Srdce

14. 6.–7. 7. 2018 
otevřeno denně 10–18 hodin neBo do Začátku večerního prograMu 
ZáMecký pivovar, evropské školicí centruM, Jiráskova 133, litoMyšl
 
vernisáŽ | 14. 6. od 18 hodin 
kurátor | Michael Zachař 
pořádá | BoheMian heritage fund ve spolupráci s MiroslaveM MackeM 

„Když jsem byl malý kluk, často jsem vídával otce, jak nehnutě stojí dlouhou chvíli před některým z obrazů, mlčky, 
jakoby duchem nepřítomen, jen s jakýmsi zvláštním, nenápadným, nezemským úsměvem ve tváři,“ popisuje sběratel 
Miroslav Macek zážitek, který formoval jeho vztah k výtvarnému umění. Výstava Krajinou mého srdce bude 
sestavena z privátní sbírky rodiny Mackovy, v níž se systematicky soustřeďuje na Mařákovce a která jako celek 
nebyla dosud veřejně prezentována. Sběratel popisuje Mařákovu školu následovně: „Tradiční námět Mařákových 
žáků: slunce v lese. Hra světel a stínů, spousta odstínů zeleně i hnědi a paprsky slunce prodírající se listovím vytvářejí 
obraz, ze kterého můžete cítit hebkost trávy i mechu a slyšet šumění listí a zpěv ptáků. Daleko od hlučícího davu…“

Josef Bárta, Václav Březina, Ota Bubeníček, Bohuslav Dvořák, Ferdinand Engelmüller, Roman Havelka, Josef 
Holub, Jan Honsa, Alois Kalvoda, František Kaván, Karel Langer, Stanislav Lolek, Arno Novák, Jaroslav Panuška, 
Bedřich Plaške, Augustin Satra, Josef Ullmann – ti všichni budou na výstavě k vidění.

2
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vácLav cigLer, michaL motyčKa 
OTEVřENý HROB

od 14. 6. 2018 
otevřeno červen–Září denně 10–18 hodin, říJen soBota, neděle 10–16 hodin 
krypta kostela naleZení sv. kříŽe, Jiráskova ul., litoMyšl 
 
vernisáŽ | 14. 6. 2018 od 19 hodin 
kurátorka | Jana šindelová 
pořádá | galerie Miroslava kuBíka a Město litoMyšl

Instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli je zasvěcena symbolice vody a světla, atributů 
života, jež zaujímají ústřední místo v náboženském myšlení biblické tradice. Propojuje výtvarné instalace autorů 
v chrámu s prostorem krypty. Otevřený prázdný hrob naznačuje vzkříšení. „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, 
byl vzkříšen.“ (L 24,5n). Plocha podlahy je pokryta vodní hladinou, která zrcadlí celý prostor. Středová lávka umožňuje 
do tohoto místa vstoupit a zároveň evokuje pocit chůze po vodě.

3

setkání v kryptě se koná
 
ve čtvrtek 14. 6. v 19 hodin
v pátek 15. 6. 2018 v 17.30 hodin
v sobotu 16. 6. 2018 v 19 hodin
v neděli 17. 6. 2018 v 11 hodin
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4Peter ŽuPníK
Z ROZMLáCENýHO KOSTELA

16. 6.–31. 12. 2018 
otevřeno červen–Září denně 10–18 hodin; 
říJen soBota, neděle 10–16 hodin 
kostel naleZení sv. kříŽe, Jiráskova ul., 
litoMyšl 

 
vernisáŽ | 15. 6. od 18 hodin 
kurátor | Boris vaitovič 
pořádá | ZáMecké návrší p. o., proJekt 
se uskutečňuJe Za finanční podpory 
Ministerstva kultury 

Je rok 2009. Ocitám sa v kostole Nalezení svatého Kříže v Litomyšli. Vždy som si prial nafotografovať rozbitý kostol. 
Melódiu Krylovej pesničky, ktorá sa mi zrazu spustí v hlave a ľahko zamrazí, preruší mohutný zvuk organu. Len Boh vie, 
kedy tu naposledy niekto hral. Sledujú ma len zahalené tváre svätých a možno padlý anjel, ktorý tu prežil krásu aj skazu.
Začínam hľadať svoje obrázky. Otvárajú sa mi nezvyklé pohľady, náhodné kompozície vecí, hľadám poriadok v neporiadku, 
harmóniu krásneho chaosu, metafyzické prepojenia. Putovanie v čase, hľadanie harmónie v chaose, skladanie obrázkov 
do obrazu môjho, prelínanie minulosti a prítomnosti.

Po rokoch sa k nafotografovanému záznamu vraciam, triedim, hľadám, putujem v minulosti mojej duše a spomienkach, 
stretávam sa so sebou samým a s príbehmi tohto kostola.

Dnes je opravený, posunutý ďalej do budúcnosti, aby vytrval, priniesol ľuďom pokoj a krátke zastavenie. Skladám 
z obrázkov dvojice, ktoré môžu vypovedať niečo viac. Priestorom sa nesú tóny, pocity, myšlienky a je to len na nás ako 
ich necháme v sebe rezonovať.

Peter Župník

Výstava slovenského fotografa Petra Župníka je realizována u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa a jako 
připomínka 25 let od rozdělení státu na Českou a Slovenskou republiku. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
Ministerstva kultury.
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jan mLadovSKý 
UROBOROS POLySTyREN

15. 6.–31. 12. 2018
otevřeno červen–Září denně 10–18 hodin, říJen soBota, neděle 10–16 hodin 
kostel naleZení sv. kříŽe 
 
vernisáŽ | 14. 6. od 17 hodin, od 17.30 hodin přednáška dr. ZByňka pientky Z Ústavu 
MakroMolekulární cheMie akadeMie věd čr 
pořádá | ZáMecké návrší p. o. ve spolupráci s ÚstaveM MakroMolekulární cheMie 
akadeMie věd čr

Podnětem výstavy UROBOROS POLySTyREN, která poprvé proběhla vloni v pražské Galerii Makráč, je spolupráce 
vědců Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR a umělce Jana Mladovského. Výsledkem je instalace 
zaměřená na jeden z nejběžnějších polymerů, polystyren. Tato makromolekulární látka byla zvolena coby materiál 
k realizaci instalace pro svoji termoplastickou vlastnost smršťovat se a schopnost miniaturizovat obraz vykreslený na 
svém povrchu, v tomto případě grafické znázornění své vlastní molekuly. Zároveň je polystyren, zrovna jako mnohé 
další plasty, zajímavé a kontroverzní téma, zvláště z ekologického hlediska globalizovaného světa. Dr. Zbyňek Pientka 
z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR ve své přednášce přiblíží divákům svůj výzkum a odpoví na 
případné otázky týkající se plastů, včetně jejich vlivu na životní prostředí.

Instalace průzračných miniatur, zavěšených a vánkem se pohybujících podle visuté lávky vysoko pod klenbou lodi 
kostela, využívá ideálních světelných podmínek, které se zde nachází díky prostorové souhře okenních průniků do světle 
šedých ploch a stavebních prvků barokního interiéru. Video displej zobrazující donekonečna se opakující proces tvorby 
průzračných destiček je zavěšen z visuté lávky. Analogicky tak koresponduje s miniaturami zavěšenými nahoře. Divák je 
tím vyzýván k výstupu do lodi kostela, kde se mu naskýtá příležitost přes lávku se projít a zhlédnout krystalické miniatury 
třpytící se po celé její délce.
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vácLav cigLer, michaL motyčKa 
UDáLOST MíSTA

17. 6.–8. 9. 2018 
otevřeno po doBu konání festivalu sMetanova litoMyšl denně 10–17 hodin, 
poté čtvrtek–neděle 10–17 hodin 
galerie Miroslava kuBíka, sMetanovo náM. 71, litoMyšl
 
 
vernisáŽ | 16. 6. 2018 od 16 hodin 
kurátor | Jana šindelová 
pořádá | galerie Miroslava kuBíka

Václav Cigler s Michalem Motyčkou v touze vytvořit lepší prostředí pro život uvádějí návštěvníka v nově 
zrekonstruované Galerii Miroslava Kubíka do širšího prostorového kontextu, jenž otevírá nové možnosti pochopení 
vztahu prostoru a člověka ve smyslu orientace, rozprostírání se a prolínání, nasměrování a vyhranění zároveň. Václav 
Cigler se ve své výtvarné práci věnuje skleněné plastice od konce padesátých let. Jeho originální myšlení, hledání 
nových prostorových řešení a volba konkrétních prostředků k vyjádření čistoty a smyslu nejvnitřnější konstrukce 
předmětu, jeho zákonitostí – od prosté hmoty až po kosmické zdroje energie směřují k co nejpřesvědčivějšímu 
výtvarnému a estetickému vyznění díla. Autoři představují událost místa ve smyslu uvědomování si prostoru i kritické 
reflexe v umění a o umění. Jejich architektonické objekty, které přesně formulují prostor a vytvářejí vizuální instalaci, 
rozvíjejí minimalistický příběh tvaru – symbolu spolu s fyzickou přítomností diváka.

koMetované prohlídky
17. 6. 2018 od 16 hodin
7. 7. 2018 od 11 hodin
8. 9. 2018 od 11 hodin
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jan mLadovSKý 
UROBOROS POLySTyREN

15. 6.–31. 12. 2018
otevřeno červen–Září denně 10–18 hodin, říJen soBota, neděle 10–16 hodin 
kostel naleZení sv. kříŽe 
 
vernisáŽ | 14. 6. od 17 hodin, od 17.30 hodin přednáška dr. ZByňka pientky Z Ústavu 
MakroMolekulární cheMie akadeMie věd čr 
pořádá | ZáMecké návrší p. o. ve spolupráci s ÚstaveM MakroMolekulární cheMie 
akadeMie věd čr
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jaroSLav Brychta 
KDO KřEHKOST K POHyBU PROBUDIL

17. 6.–9. 9. 2018 
otevřeno denně MiMo pondělí 10–12, 13–17 hodin 
Městská galerie litoMyšl, důM u rytířů, 
sMetanovo náMěstí 110, litoMyšl
 
vernisáŽ | 16. 6. od 17 hodin 
kurátorka | ZuZana toManová 
pořádá | Městská galerie litoMyšl

Na výstavě světově uznávaného sklářského výtvarníka a sochaře, rodáka z Pohodlí u Litomyšle Jaroslava Brychty 
(1895–1971) budou prezentovány nejen jeho skleněné figurky, za něž získal ocenění i na mezinárodních výstavách, mj. 
v Paříži (1925) či Bruselu (1935, 1958), ale i rané sochařské práce, kresby a filmy, v nichž hrají jeho skleněné figurky 
hlavní roli. Brychtova tvorba je dnes pro své umělecké kvality, ale i srozumitelnost vyjádření řazena podobně jako dílo 
Mikoláše Alše či Josefa Lady k českému kulturnímu dědictví.

7
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Komentované 
PRohLíDKy 
S KURátoRKoU výStavy 
28. 6. 2018 | od 17.30
9. 9. 2018 | od 16.00

PřeDnášKa
13. 7. 2018 | od 16.00 
Z Bruselu až do Ósaky. 
České sklo na světových výstavách 
přednáška Terezie Nekvindové

výtvaRné DíLny
24. 6. 2018 | 13.00–17.00
Inspiruj se, animuj! 
workshop tvorby animovaného 
filmu s Ondřejem Moučkou

30. 6. 2018 | 9.30–12.00
Hliněný svět fantaskních bytostí 
a zvířat 
výroba hliněných figurek

25. 8. 2018 | 9.30–12.00
Malba na sklo 
malování obrázků i užitkových 
předmětů

8. 9. 2018 | 9.30–12.00
Svět fantaskních bytostí a zvířat 
tvorba z netradičních materiálů 
(kov, korálky…)

večeRy S gaLeRií
26. 7. 2018 | 17.30
Koncert skupiny Lucky Joke

30. 8. 2018 | 17.30
Koncert skupiny IMA TEVA

Projekt byl podpořen grantem Ministerstva kultury a Pardubického kraje.
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Krištof Kintera 
JSEM KUS KLACKU NATřENEJ NA BíLO

9. 6.–8. 7. 2018 
otevřeno denně 11–19 hodin 
galerie Zdeněk sklenář, Mariánská 1097, litoMyšl
 
vernisáŽ | 8. 6. 2018 od 18 hodin 
kurátor | Zdeněk sklenář 
pořádá | galerie Zdeněk sklenář

Krištof Kintera? Fenomén, 
který doporučuji poznat!

Zdeněk Sklenář
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LudmiLa jandová - 
Xénia hoffmeiSterová 
MEZI NEBEM A ZEMí

17. 6.–28. 10. 2018 
otevřeno červen–červenec denně 13–17 hodin,  
srpen pátek–neděle 13–17 hodin,  
Září–říJen soBota, neděle 13–17 hodin 
White gallery, osík u litoMyšle 371
 
vernisáŽ | 16. 6. 2018 od 14 hodin 
kurátorka | tereZie ZeMánková 
pořádá | White gallery, MuseuM Montanelli

White Gallery v Osíku u Litomyšle připravuje pro letní výstavní sezónu 2018 projekt Mezi nebem a zemí, který vznikl 
ve spolupráci s Museem Montanelli Praha. Výstava připomene nedožitých 80 let a zároveň 10 let od úmrtí Ludmily 
Jandové (1938–2008), jejíž grafiky z přelomu 60. a 70. let propojí s aktuálními malbami Xénie Hoffmeisterové (*1958), 
která letos rovněž slaví kulaté jubileum. Z konfrontace děl obou autorek, jejichž vznik dělí půl století, vyplývá stále se 
opakující existenciální situace jedince polapeného do sítě společenského systému, ale i do širších transcendentálních 
souvislostí, které jej přesahují.

Terezie Zemánková

Útěky, malba na papíře, 100 × 81, 1967 Cesta do nebe, akryl na plátně, 160 × 200, 2017

9
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imPreSioniSmuS a jeho PřeSahy 
v čeSKé maLBě

10. 6.–29. 7. 2018 
otevřeno denně 10–18 hodin 
galerie kroupa, sMetanovo náM. 60, litoMyšl 
 
vernisáŽ | 9. 6. 2018 od 16 hodin 
kurátor | Michael Zachař 
pořádá | galerie kroupa

Mistrovská díla českého 
impresionismu v celé své 
šíři a kráse.

10
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myStiKa v horách a dřevě uKrytá

24. 3.–28. 10. 2018 
otevřeno denně MiMo pondělí 9–12, 13–17 hodin 
portMoneuM – MuseuM Josefa váchala, t. novákové 75, litoMyšl
 
kurátorka | hana kliMešová 
pořádá | regionální MuZeuM v litoMyšli

11

Výstavu fotografa Rostislava Bartoně a sochaře Jiřího Janočka propojuje mystika, která se v jejich dílech nezřídka 
objevuje. Sochařské objekty vytvářel autor přímo pro Portmoneum. Nechal se inspirovat místem i Váchalovou tvorbou. 
Expozice pokračuje také na zahradě. Zde vzniká po celou sezónu nová socha, doslova srostlá s tímto místem, vytvářená 
z kmene borovice lesní, jež tu do letošního jara rostla. Atmosféru dokreslují nejen fotografie šumavy, ale především 
Orlických hor, odkud pochází fotograf Rostislav Bartoň. Krajinu zachycuje po celý rok, v každou denní dobu. Výstavu 
můžete vnímat všemi smysly - na větší plastiky je možné si sáhnout, vůně dřeva provoněla sál a tikot hodin na runových 
hodinách zaměstnává vaše uši. Vjem magie na pozadí historie domu s Váchalovými malbami je dokonalý!
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joSef BLecha 
VáŽENí HOSTé…

14. 6.–7. 7. 2018 
na ZáMku otevřeno denně 
MiMo pondělí 10–16 hodin 
(červenec do 17 hodin). 

v doBě konání pořadů 
sMetanovy litoMyšle Je 
výstava přístupná pouZe 
JeJich návštěvníkůM. 

část výstavy v JíZdárně 
Je přístupná pouZe 
návštěvníkůM festivalových 
pořadů Zde konaných. 

ZáMek litoMyšl, Jiráskova 93, 
litoMyšl, ZáMecká JíZdárna, 
Jiráskova 133, litoMyšl

vernisáŽ | 16. 6. od 10 hodin 
kurátorka | Jitka pantůčková 
pořádá | Jitka pantůčková 
a sMetanova litoMyšl o. p. s.

Karikatury Josefa Blechy jsou příspěvkem netradičního ztvárnění hudebních skladatelů, jejichž díla zazněla 60letou 
historií Smetanova festivalu.

Výběr portrétovaných je malou ukázkou ze souboru hudebních legend, který vznikl pro boutique hotely Aria v Praze 
a Budapešti, jejichž nosným tématem je hudba a její rozmanité podoby.

Josef Blecha v prosté a elegantní lince a koláži hledá čistotu výrazu portrétované osobnosti a její okolní svět, kterým 
přibližuje dobu i kontext její umělecké tvorby.

12
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ema deStinnová

14. 6.–8. 7. 2018 
otevřeno denně MiMo pondělí 
9–12, 13–17 hodin 
rodný Byt Bedřicha sMetany, 
ZáMecký pivovar, 
Jiráskova 133, litoMyšl 
 
setkání s autory | 23. 6. 2018 
od 13 hodin 
kurátor | aleš frýBa, Beno Blachut 
pořádá | opera národního divadla, 
sMetanova litoMyšl, o. p. s. 
a regionální MuZeuM v litoMyšli

13

K 140. výročí narození české pěvkyně světového věhlasu Emy Destinnové připravila Opera Národního divadla výstavu 
připomínající její život a obdivuhodnou uměleckou dráhu. Výstava je složena z mnohdy unikátních obrazových a tiskových 
materiálů ze soukromé sbírky vedoucího odboru výroby kostýmů ND Aleše Frýby. Spoluautorem je dramaturg Opery 
ND Beno Blachut.
 
Premiéra výstavy se uskutečnila na jaře letošního roku v Historické budově Národního divadla v Praze. V době konání 
Národního festivalu Smetanova Litomyšl bude mít veřejnost mimořádnou možnost zhlédnout výstavu v prostorách 
Rodného bytu Bedřicha Smetany. Litomyšlská repríza se uskuteční ve spolupráci Opery Národního divadla, Smetanovy 
Litomyšle, o. p. s. a Regionálního muzea v Litomyšli.
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aLena BeLdová malba
martin BaLcar malba
zuzana Krajčovičová tapiserie
andrej auguStín malba, porcelán
PaveL charouSeK (charo) socha, kresba
zita švířová oděv
martin auguStín kresba
martina riedLBauch grafika

14. 6.–7. 7. 2018 
ZáMecký pivovar, Jiráskova 133, 
litoMyšl 
(vip centruM sMetanovy litoMyšle, 
pouZe pro hosty festivalu) 

15. 7.–30. 9. 2018 
ZáMecká JíZdárna, Jiráskova 133, 
litoMyšl 
otevřeno červenec–srpen denně 10–18 hodin 
Září DENNĚ MIMO PONDĚLÍ 10–18 hodin 
vernisáŽ | 14. 7. 2018 od 17 hodin 

pořádá | ZáMecké návrší p. o. 
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Zaseto uMpruM, Zase to uMpruM, uM pro uM…

…představuje volné sdružení umělců, jejichž osudy spojilo studium VšUP v Praze v přelomové epoše konce osmdesátých 
a začátku devadesátých let minulého století. Do školy vstoupili z náměstí Krasnoarmějců a opouštěli ji za rozbřesku 
obrovské naděje nadcházející svobody náměstím Jana Palacha. Po dvaceti osmi letech se někteří z nich opět setkávají. 
Spojuje je výpovědní síla, vytrvalost v práci a především příležitost vystavit svá díla ve městě hlubokých tradic a kultury.
Jejich tvorba je rozmanitá: od textilu, oděvu, přes grafiku, malbu, keramiku až po sochu. Jsou to autoři silného výrazu, 
tvořící svobodně a s osobní zodpovědností, s pokorou respektující tradici školy. Dnes již mezinárodní skupina umělců 
podává svědectví o své generaci tvorbou naplněných příběhů, prostoupených velkorysým a silným výtvarným názorem.
Autoři se cítí poctěni vystavovat svá díla pod záštitou města Litomyšle, pana starosty Radomila Kašpara, v krásném 
prostředí zámecké jízdárny v době konání věhlasného hudebního festivalu.
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je nám 25, aneB 25 Let výuKy 
reStaurování v LitomyšLi

23. 4.–8. 7. 2018 
otevřeno po–pá 8–15 hodin 
červená věŽ, fakulta 
restaurování univerZity 
parduBice, Jiráskova 3, litoMyšl
 
kurátor | radoMír slovik 
pořádá | fakulta restaurování 
univerZity parduBice
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Výuka restaurování v Litomyšli, od roku 2005 pod křídly Univerzity Pardubice, slaví sice na první pohled malé, ale 
velice krásné a významné jubileum 25 let. Formou velkoformátových fotografií je zachycen vznik školy restaurování 
a konzervačních technik v roce 1993 a její vývoj. Výstava je umístěna v areálu Fakulty restaurování v objektu středověké 
tzv. Červené věže. Z ochozu věže si můžete rovněž vychutnat krásný výhled na město. Těšíme se na vaši návštěvu.
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výStava Prací Studentů faKuLty 
reStaurování
VýSTAVA KLAUZURNíCH A ROČNíKOVýCH 
PRACí STUDENTů FR UPA

23. 4.–10. 9. 2018 
otevřeno první čtvrtek v Měsíci 
kříŽová chodBa, piaristická koleJ, Jiráskova 8, litoMyšl 
 
kurátor | JakuB ĎouBal, toMáš lahoda 
pořádá | fakulta restaurování univerZity parduBice

Výstava klauzurních a ročníkových prací studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Najdete zde práce 
studentů ze všech ateliérů Fakulty restaurování. Vedle výsledků ze společné výtvarné přípravy, které zahrnují kresbu 
i malbu, jsou k vidění i práce, které vznikaly v rámci specializované výtvarné přípravy dle jednotlivých oborů.

Výstava je koncipovaná jako ucelené představení všech kateder a restaurátorských ateliérů, které jsou na fakultě 
zastoupeny.

16
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INSTALACE VE VEřEJNéM PROSTORU
 
vácLav cigLer, michaL motyčKa 
JSME 100

červen-listopad 2018 
klášterní Zahrady, na Máchadle, vstup do ZáMku 
 
vernisáŽ | 16. 6. 2018 od 11 hodin v klášterních Zahradách 
kurátorka | Jana šindelová 
pořádá | galerie Miroslava kuBíka, Město litoMyšl 
a nadační fond BoheMian heritage fund

Výtvarná intervence ve veřejném prostoru v Litomyšli nazvaná JSME 100 je navržena pro konkrétní litomyšlská místa 
a ideově se vztahuje k oslavám stoletého výročí založení naší republiky. Název vnímáme jako metaforu pro slovo národ. 
Symbolicky výtvarná intervence odkazuje na hlubší souvislosti vnímání národní identity i vztahů mezi jednotlivcem, 
jeho rolí a společností. Je poctou všem kulturním aktivitám, které se pravidelně konají v tomto místě. Ozvláštňuje 
prostor pro vzájemné setkávání lidí a vysílá signály pro jejich porozumění. Oslavně hlásá: Jsme hrdí na náš národ a jsme 
součástí většího celku. Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky nastavují zrcadlové plochy objektů, vymezují 
místa světelnými i kovovými liniemi a elementárními geometrickými tvary doplňují vodní hladiny. Vždy přitom myslí 
na diváka, kterému připravují nejrůznější prostorové a světelné situace, jež ozvláštňují běžný život. Voda, podobně jako 
světlo či trikolora jsou pro autory nositel, symbolických významů a zároveň vyjadřovacími prostředky.
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1art

květen–říJen 2018 
otevřeno od 10 do 22 hodin 
Mariánská 443, 570 01 litoMyšl

18

2art

otevřeno 24 hodin, 365 dní v roce 
Mariánská 243, 570 01 litoMyšl

Zenová zahrada pro umění a relaxaci vznikla po vzoru 1art 

na ploše 164 m².

Galerie Zdeněk Sklenář iniciovala v Litomyšli v Mariánské ulici vznik dvou veřejných prostranství pro umění a relaxaci, 
která upravil architekt Josef Pleskot.

1art / 100 m², druhý nejmenší soukromý veřejně přístupný park světa se studánkou Václava Ciglera, je zasvěcen umění 
i odpočinku.
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mareK číhaL
ZáTIší

od 8. 6. 2018 
klášterní Zahrady, litoMyšl

Instalace neonové kresby Marka Číhala v zahradě soukromého domu umožňuje jedinečný zážitek i návštěvníkům 
Klášterních zahrad. Marek Číhal (1986) je mladý talentovaný malíř, kterého jsem si oblíbil pro vzácné propojení kresby 
a malby v harmonický celek. Neonová kresba Zátiší vznikla počátkem roku 2017 pro baziliku sv. Castora, která se 
nachází v bezprostřední blízkosti Ludwig muzea v Koblenzi, kde na jaře téhož roku vystavoval Marek Číhal na výstavě 
Prague Power Boost spolu s Josefem Achrerem a Krištofem Kinterou.

Happy hour v Happy garden(s) – srdečně vás zveme na slavnostní přípitek u příležitosti prvního rozsvícení tohoto díla.
Klášterní zahrady, 8. 6. od 21.30 do 22.30 hodin.

Zdeněk Sklenář
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miLena doPitová
MěKKé DOVEDNOSTI
 

16. 6.–15. 7. 2018 
otevřeno denně po předchoZí telefonické doMluvě (732 241 127) 
kulturák archa, luBná, 
Zahrada u č. p. 125
 
vernisáŽ | 15. 6. od 17 hodin 
kurátor | Jiří příhoda 
pořádá | přeZpolní Z. s.

Milena Dopitová představí novou instalaci svých obrazů (objektů ze souboru „Měkké dovednosti“) ve specifickém 
prostoru Kulturáku ARCHA. Jako přední představitelka české scény současného vizuálního umění se prosadila v rámci 
silné generace 90. let. Svoji tvorbu zaměřuje na sociální témata, zpracovává jevy, se kterými se setkává každý z nás, či 
téma pozitivního vztahu k životu. Nejčastěji používá ve své tvůrčí práci médium fotografie, videa, objektu a instalace.

Měkké dovednosti byly poprvé představeny na autorčině samostatné výstavě v Galerii Polansky v Praze v r. 2017. 
Autorka k tomuto souboru svými slovy uvádí: „Obraz je v něm základní stavební jednotkou, definuje a variuje možnosti 
jednotlivých kompozic. Měkkost, rukodělnost či trpělivost spojuje a zároveň zahaluje možná sdělení.“

Objekt Kulturáku ARCHA, ve kterém se výstava uskuteční, je uměleckým počinem Jiřího Příhody. Pod názvem c-ARK 
byl součástí Příhodovy výstavy Sochy (2016) na Zámku Troja při Galerii hlavního města Praha. Objekt byl oceněn jako 
nejlepší umělecké dílo roku 2016 v rámci aktivity „Umělec má cenu“.

V rámci vernisáže proběhne beseda s Milenou Dopitovou a Jiřím Příhodou.
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danieL BaLaBán 
TANEC ŽIVOTA
6. 6.–30. 9. 2018 
otevřeno denně MiMo pondělí 10–18 hodin 
východočeská galerie v parduBicích, ZáMek č. p. 3
 
vernisáŽ | 6. 6. od 17 hodin 
kurátoři | Marcela rusinko 
pořádá | východočeská galerie v parduBicích

Malíř Daniel Balabán (*1957) patří mezi klasiky současné české figurální malby, na domácí umělecké scéně se suverénně 
pohybuje od poloviny osmdesátých let. Pochází se šumperka, od roku 1962 žije v Ostravě. Od roku 1993 je vedoucím 
Katedry malby na Ostravské univerzitě, kde již více než dvě desetiletí vychovává mladou uměleckou generaci. Výtvarná 
tvorba Daniela Balabána navazuje na tradici poválečné české figurace. Současně ji nejen svým výrazným suverénním 
malířským gestem, ale i historickými a intelektuálními konotacemi a přesahy cenným způsobem překračuje a rozvíjí. Za 
tři desetiletí vývoje se stala jedním z výrazných momentů současného českého malířství. Malířské gesto staví na výrazně 
subjektivním vidění a prožívání světa, na rodinné historii, vzpomínkách, záznamech z cest, ale i událostech odehrávajících 
se ve veřejně sdíleném prostoru. Daniel Balabán je malíř, současně však neodmyslitelně i pedagog, o své tvorbě v širokých 
filozoficko-psychologických souvislostech intenzivně uvažuje. Uvažuje také o polaritě Muže a Ženy, jejich rozdílných 
světech a možnostech jejich průniku. Balabánova malba je výrazně subjektivní, aby nakonec mohla přinést obecně platná 
poselství. Symptomatické obrazy, vizuální fragmenty našich soukromých životů i kulturně sdílených obsahů a vzorců. řada 
prací osobitým způsobem osciluje na hranici ne snadno dešifrovatelného intimního dokumentu, intelektuálního komentáře 
či mediální grotesky s prvky černého humoru. Často se tyto vrstvy vzájemně prolínají, popírají a nakonec posilují, aby 
tak celek bezděčně reflektoval na nejednoznačnost výkladů dnešního světa. Výstava volně navazuje na loňskou autorovu 
retrospektivu v GVU v Ostravě, staví však na současné tvůrčí poloze, výrazu posledních deseti let. Pardubickému publiku 
tak poprvé představuje cykly věnované symbolické postavě vnitřní Ženy, chvilkovým průnikům mužského a ženského 
univerza. Ale také obrazům a inspiracím z cest, ukazujícím často známá turistická místa nedílně spojená s vnímáním lokální 
kulturní identity, nazřená však novým, zcela osobitým malířským způsobem.
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jan zrzavý
MELANCHOLIE

6. 6.–30. 9. 2018 
otevřeno denně MiMo pondělí 10–18 hodin 
východočeská galerie v parduBicích, ZáMek č. p. 3 
 
vernisáŽ | 21. 6. od 17 hodin 
kurátorka | Marcela rusinko 
pořádá | východočeská galerie v parduBicích

Komorní prostor pro letní kontemplaci nad ranými figurativními díly Jana Zrzavého. Ikonické malby ze sbírek GVU 
v Ostravě Jaro, Milenci, Hosté Abrahamovi (Andělská návštěva) v harmonickém akordu kreseb a ilustrací, ale 
i dobových úvah Jana Mukařovského a Karla Teigeho.
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vaBanK - ateLiér KniŽní grafiKy 
a iLuStrace všuP

21. 6.–30. 9. 2018 
otevřeno denně MiMo pondělí 10–18 hodin 
východočeská galerie v parduBicích, 
ZáMek č. p. 3
 
vernisáŽ | 6. 6. 2018 od 17 hodin 
kurátorky | vanda skálová 
a Michaela kukovičová 
pořádá | východočeská galerie v parduBicích

Výstava Vabank představí rozsáhlý soubor studentských prací 
vznikajících v ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové. Ateliér již patnáct let vede výtvarník a grafik 
Juraj Horváth, který vedle pedagogické práce sám aktivně rozšiřuje 
pole žánru tradičně označovaného jako ilustrace (jako zakladatel 
alternativního nakladatelství Baobab i jeden z hlavních iniciátorů 
každoročního festivalu ilustrace Tabook). Vystavená díla představí 
vedle specifické a tradiční podoby žánru – dětské ilustrace – 
i ilustrace knih pro dospělé, autorské knihy a časopisy, reklamu, 
filmové plakáty, návrhy obalů i trojrozměrné práce. Práce rozmanité 
jak technikou, tak samotným zadáním otvírají prostor pro diskuzi 
o úloze a možných podobách ilustrace v době expanze digitálních 
médií a zároveň provokují k zamyšlení nad společenskou funkcí 
tištěných médií dnes i nad jejich podílem na formování a kultivaci 
veřejného prostoru.
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DOPORUČUJEME TAKé STáLé EXPOZICE

Srdce Pro vácLava havLa
srdce, které vZniklo Ze svíček přinášených 
na pietní Místa v Mnoha Městech a Místech 
české repuBliky, Je díleM lukáše galovského 
a roMana šveJdy. 
 
otevřeno pondělí 10–16, Úterý–neděle 
10–17 hodin (červen), 
10–18 hodin (červenec, srpen), 
ZáMecké sklepení, státní ZáMek litoMyšl 
spravuJe | sMetanova litoMyšl o. p. s.

V materiálu, který se mohl stát odpadem, je mnoho světů. Tato hmota vstřebala myšlenky, pro které byly svíčky 
zapáleny. Jsou v něm nainvestovány představy lidí o slušné společnosti, je do něj zamodlena naděje, že je možné 
jednat podle svědomí a netratit na tom. Mnoho lidí se stalo spolutvůrci tohoto díla tím, že se podíleli na procesu jeho 
vzniku od úklidu svíček, přes zpracování vosku, až po instalaci. Vzniklo otevřené srdce, do kterého může vstoupit 
každý. Je zranitelné jako všechna srdce, a to přesto, že měří dva metry a váží 2300 kg.

oLBram zouBeK – Sochy a reLiéfy
otevřeno pondělí 10–16, 
Úterý–neděle 10–17 hodin (červen), 
10–18 hodin (červenec, srpen) 
ZáMecké sklepení, státní ZáMek litoMyšl 
spravuJe | sMetanova litoMyšl o. p. s.

Rozsáhlé sklepení státního zámku Litomyšl je exkluzivním prostorem s neopakovatelnou atmosférou, nabízející 
relaxaci a odpoutání myšlenek od všedních starostí. Se sklenkou vína můžete volně procházet sbírku soch Olbrama 
Zoubka z jeho různých tvůrčích období a díky audioprůvodci se zaposlouchat do komentáře samotného autora.
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měStSKá oBrazárna

28. 4.–30. 9. 2018 
otevřeno denně MiMo pondělí, 
10–12, 13–17 hodin 
Městská galerie litoMyšl,  
ii. patro, státní ZáMek litoMyšl

 
kurátor | Michal šiMek 
pořádá | Městská galerie 
litoMyšl

Ve společnosti špičkových děl českého výtvarného umění 19. a 20. století se ocitnete v Městské obrazárně, kde 
se nachází expozice více než 150 nejcennějších obrazů a soch ze sbírky města zaměřené na české výtvarné umění 
19. a 20. století. Setkáte se zde mj. s vysoce ceněnými pracemi Josefa Čapka, Emila Filly, Jana Zrzavého, Františka 
Tichého či Otakara Kubína. Zastoupena jsou ale také díla umělců spjatých s Litomyšlí a jejím okolím, kteří svým 
významem mnohonásobně přesáhli hranice regionu – Julia Mařáka, Antonína Dvořáka, Maxe švabinského, Olbrama 
Zoubka či Václava Boštíka.

Netradiční koncepce expozice vás seznámí nejen s vystavenými díly, ale i dějinami regionu a také s nejvýznamnějšími 
mecenáši galerie. Vystoupejte proto do 2. patra litomyšlského zámku a prožijte neskutečný příběh galerie malého 
města východních Čech, která dokázala vytvořit kolekci děl mimořádné kvality.
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anděLé na návrší

otevřeno červen–Září denně 
10–18 hodin; říJen otevřeno 
soBota, neděle 10–16 hodin 
v doBě konání festivalu sMetanova 
litoMyšl Je otevírací doBa prodlouŽena 
do večerních hodin. 
kostel naleZení sv. kříŽe, 
Jiráskova ul., litoMyšl 
 
kurátoři | dagMar koudelková, 
Marek štěpán 
spravuJe | ZáMecké návrší litoMyšl p. o.

Expozice sakrálního umění ze sbírek královéhradecké diecéze je tematicky zaměřena na život Ježíše Krista, významné 
světce a české patrony. Obrazy, sochy a liturgické předměty instalované na emporách, v oratořích a sakristii 
reprezentují barokní umění východních Čech v celé rozmanitosti, pestrosti i jisté „zranitelnosti“. Většina vystavených 
exponátů je široké veřejnosti představena poprvé. Andělé v roli průvodců návštěvníky zavedou až do horních pater 
kostela a na ocelovou lávku pod jeho klenbou. Nabídnou tak výhledy na barokní památku z netradiční perspektivy.
Při předložení vstupenky z festivalu Smetanova Litomyšl, ze státního zámku Litomyšl nebo speciálního voucheru 
obdržíte slevu na vstupné.

vzhůru K anděLům

otevřeno červen–Září denně 10–18 hodin 
říJen otevřeno soBota, neděle 10–16 hodin 
v doBě konání festivalu sMetanova litoMyšl 
prodlouŽena do večerních hodin, 
kostel naleZení sv. kříŽe, Jiráskova ul., 
litoMyšl 
 
spravuJe | ZáMecké návrší litoMyšl p. o.

Rodinná herna v kostele Nalezení sv. Kříže je součástí programu Litomyšlení, který provází návštěvníky po všech 
zajímavých místech Zámeckého návrší. Expozice Vzhůru k andělům představuje církevní liturgii, historii církve 
a církevní architektury netradiční a zábavnou formou. Pokud chcete vědět, jak voní různé druhy kadidel, jak se dělá 
vitráž, nebo proč kněží mění během roku barvu ornátu, neváhejte. Vstup do expozice je zdarma.
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vácLav cigLer, michaL motyčKa 
SVěTELNá SAKRáLNí INSTALACE 
PRO KOSTEL NALEZENí SV. KříŽE
 
 
„Umění je druhá skutečnost světa… Událost duhy.“ 
václav Cigler 

 

otevřeno červen–Září denně 10–18 hodin 
říJen otevřeno soBota, neděle 10–16 hodin 
v doBě konání festivalu sMetanova litoMyšl 
prodlouŽena do večerních hodin, 
kostel naleZení sv. kříŽe, Jiráskova ul., 
litoMyšl
 
spravuJe | ZáMecké návrší litoMyšl p. o.

28

Václav Cigler a Michal Motyčka za podpory města Litomyšle 
a mecenášů vytvořili unikátní světelnou sakrální instalaci 
intimní povahy pro místo výjimečného účelu, jakým je interiér 
piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Cílem 
autorů je proměna vyplývající z vnímání pozorovatele ve smyslu 
Boho – služby, tedy umění, které člověku připomíná stále svou 
přítomnost a jeho roli.

Sloup s odraznou plochou 2014
Trojboký hranol z optického skla zavěšený ze středu kupole 
nad kruhovou skleněnou plochou evokující svou barvou vodní 
hladinu. Hranol rozkladem světla tvoří duhu – jako symbol 
zmiňovaný biblickou literaturou.

Oltářní stůl – Menza 2014
Objekt v podobě skleněného kvádru zevnitř prosvíceného. Takto 
vyzařované světlo, střídavě větší a menší intenzity představuje 
duchovní hodnotu neodmyslitelně spojenou s daným prostorem 
a schopnou oslovit i současného diváka.

Světelný kříž, 2015
Minulost, přítomnost a budoucnost se propojuje v události 
světelných proudů, jež vytváří obsahově významný prostředek 
protínající obě kostelní lodě ve tvaru prostorového kříže.
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Portmoneum - 
muSeum joSefa váchaLa

otevřeno květen–Září denně MiMo pondělí 9–12, 13–17 hodin 
říJen soBota, neděle 9–12, 13–17 hodin 
portMoneuM, t. novákové 75, litoMyšl 
 
kurátorka | hana kliMešová 
spravuJe | regionální MuZeuM v litoMyšli

V rodinném domku v ulici T. Novákové, který kdysi patřil Portmanovým, najdete monumentální dílo Josefa Váchala 
z let 1920–1924. Tento nevšední umělec zde svému příteli Josefu Portmanovi vymaloval místnosti a vyřezal a omaloval 
nábytek. Expozice vás seznámí s životy obou mužů, jejich zajímavými osudy, ale i novodobou historií domu. Unikátní 
památka evropského významu stojí za vidění! Ve výstavním sále navíc můžete zhlédnout výstavu Mystika v horách 
a dřevě ukrytá fotografa Rostislava Bartoně a sochaře Jiřího Janočka. V zahradním domku je nainstalována Camera 
obscura Marka Volfa a Aleše Hvízdala nabízející nevšední pohled na zahradu muzea, a před domem hlídá Okouník od 
Vanesy Trostové. Letos se na zahradě „rodí“ socha Ducis od Jiřího Janočka.
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LitomyšL - měSto vizuáLního umění
a KvaLitní architeKtury 
 
MILOVNíKůM VýTVARNéHO UMěNí A ARCHITEKTURy MůŽE LITOMyšL 
NABíDNOUT řADU DALšíCH ZáŽITKů

Jiří david
DNA VODOPáD
Průčelí galerie miroslava Kubíka, Smetanovo náměstí 71

Po Červeném srdci nad Pražským hradem a Trnové koruně nad Rudolfinem v pořadí třetí 
neonová plastika Jiřího Davida je umístěná na průčelí Galerie Miroslava Kubíka. Vychází 
z DNA spirály, která je nositelkou genetické paměti a dispozic. Stejně tak je možno 
vnímat i umění.

Jasan ZouBek
šIK
Klášterní zahrady, Litomyšl

Práce otce a syna Zoubkových se sešly v blízkosti a tvoří tak zajímavou možnost 
konfrontace.

federico diaZ
DVOJHVěZDA
havlíčkova ulice, Litomyšl

Moderní plastika z kevlarových vláken na místě, kde stával rodný dům světového 
astronoma Zdeňka Kopala.

olBraM ZouBek 
SOUSOší V KLášTERNíCH ZAHRADáCH

Sousoší v Klášterních zahradách, pomník Josefu Matičkovi 
a socha Smíření na městském hřbitově, figurální výzdoba průčelí 
domu č. p. 71 na Smetanově náměstí (Galerie Miroslava Kubíka).
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LáZEňSKé LAVIČKy

Na „kolonádě lázní ducha“, vedoucí ulicemi Mariánskou, Váchalovou, 
B. Němcové, šmilovského, Toulovcovým a šantovým náměstím, jsou 
rozmístěny lavičky umělecky ztvárněné během výtvarného symposia v dubnu 
2013. Zúčastnili se jej Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová, Jitka štenclová, 
Eduard Halberštát, Aleš Lamr, Jiří Kačer, Jan Steklík, Vendula Látalová, Jiří 
Látal, Aleš Ogoun a Aleš Hvízdal, další lavičky vytvořili studenti Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice během zahájení lázeňské sezóny. Projekt je 
otevřený a další autorské lavičky každoročně přibývají.

SOCHy VE VEřEJNéM PROSTORU

Jan štursa: Bedřich Smetana, 1924, Smetanovo náměstí
vincenc Makovský: Alois Jirásek, 1952–1959, Jiráskova ulice
alois Metelák: Pomník Jana Amose Komenského, 1921, Komenského náměstí
františek Janda: Zápas, areál nemocnice, Litomyšl

NEJVěTší GALERIE NA SVěTě

„Osm hektarů“ fasády litomyšlského zámku je pokryto sgrafitovou výzdobou. 
Část sgrafit se dochovala z období renesance, část pochází z pozdějších dob 
a část nedochovaných byla nahrazena vlastním autorským počinem čtveřice 
mimořádných českých výtvarníků 20. století Václava Boštíka, Zdeňka Palcra, 
Stanislava Podhrázského a Olbrama Zoubka.

václav cigler, karel Malich 
VýZDOBA KOSTELA CíRKVE BRATRSKé
nový kostel Církve bratrské, moravská ulice, Litomyšl

Nový kostel Církve bratrské architekta Zdeňka Fránka zdobí vnější kříž 
z lepeného skla od Václava Ciglera, vniřní výzdobu vytvořil Karel Malich.
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LitomyšLSKý architeKtonicKý 
manuáL

Litomyšlská architektura a veřejný prostor, jejich dějiny a tvůrci „v kostce“ a online.

Litomyšlský architektonický manuál (LAM) zaštítěný Městskou galerií Litomyšl je webová odborně-popularizační 
česko-anglická databáze více než 100 zdejších architektonických a uměleckých objektů a úprav veřejných prostranství, 
která vám poslouží jako „chytrý“ průvodce městem.

Zadejte www.lam.litomysl.cz do svého počítače, chytrého telefonu nebo tabletu a za pomoci interaktivní mapy se 
projděte městem po jedné z pěti stezek, které upozorňují na to nejzajímavější, co v Litomyšli vzniklo od roku 1900 do 
současnosti. Proměny města napříč bezmála dvanácti desetiletími dokresluje bohatý obrazový doprovod, který čítá více 
než 2500 položek. Databáze zprostředkovává i životní osudy a tvorbu zde působících architektů, architektonických 
ateliérů a výtvarných umělců.

Přejeme vám inspirativní čtení, prohlížení, vzpomínání i objevování Litomyšle!
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SoudoBá architeKtura
václav Babka, Zdeněk sendler, radko květ

rekonstrukce Klášterních zahrad (1999–2000)

Josef pleskot, ap atelier

bytový dům A2 a A3 (2001–2002), Rekonstrukce bývalého zámeckého 
pivovaru (2002–2013), piazzetta na zámeckém návrší (2014), 
rekonstrukce regionálního muzea (2013–2014), revitalizace Komenského 
náměstí, nábřeží řeky Loučné, průchod poštou, 1 ar(t), 2ar(t)

hrůša – pelčák

venkovní koupaliště (1994–1995), tenisová a squashová hala (1998–2001)

aleš Burian, gustav křivinka

rekonstrukce zádlažeb na Smetanově a Toulovcově náměstí i v okolních 
ulicích, „jezdecké schody“ u kostela, městský mobiliář (1997–2000), 
III. základní škola, ul. T. G. Masaryka (1995–1998), městská sportovní 
hala u III. Zš (1995–1998), budova ČSOB (1999), domov mládeže 
střední pedagogické školy (2001–2003), tribuna sportovního stadionu 
Černá hora (2002), zastřešení zimního stadionu, rekonstrukce 
piaristické koleje (2011–2014), přístavba piaristické koleje (2011–2015)

Zdeněk fránek

kostel Církve bratrské (2008–2010)
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antonín novák

krytý plavecký bazén (2008–2010) – Stavba roku 2010

hšh architekti 
petr hájek, tomáš hradečný, Jan šépka

rekonstrukce zámecké jízdárny, konírny a kočárovny (2011–2014), 
revitalizace zámecké zahrady (2013–2014)

Marek štěpán

rekonstrukce piaristického kostela Nalezení sv. Kříže (2011–2014)

Martin Janda, Jiří krejčík

White Gallery, Osík u Litomyšle (2010)

viktor rudiš, Martin rudiš
bytový dům A1 (1996), bytový dům A4 (2000–2001), vila Brokeš (1998)

vladimír krátký, aleš papp
obchodní dům sanitární techniky Savos (1999–2000), opláštění zimního stadionu

Mikuláš hulec
areál restaurátorské školy s Červenou věží (1993–1998)

tomáš rusín, ivan Wahla, lukáš vágner
Autobusové nádraží a Billa (2007)

Zdeňka vydrová
Galerie Pakosta (2016)

rusina frei architekti
nábřeží řeky Loučné (2017)
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ProcházKy (S) měStem

Cyklus tematických architektonických Procházek (s) městem, pořádaný Městskou galerií Litomyšl již třetím rokem, 
upozorňuje na význačné litomyšlské stavby, veřejná prostranství i umělecká díla ve veřejném prostoru. Nečekejte však 
nudnou přednášku o architektuře a umění, naopak se těšte na příjemnou procházku, která vám poodhalí zajímavosti 
o domech a místech, jež denně míjíte, a při které navštívíme i běžně nepřístupné interiéry či vyhlídky poskytující 
netradiční pohledy na město.

Letošní cyklus je již v plném proudu. Po procházkách na téma Litomyšl stavitelů (březen), Litomyšl úřednická (duben) 
a Litomyšl zahradní (květen) se v červnu zaměří na industriální objekty v blízkosti železničního areálu. Během zářijové 
procházky se bude věnovat tématu bydlení a fenoménu skupinové výstavby. Poslední, říjnová procházka nese název 
Litomyšl pietní a provede návštěvníky po litomyšlském hřbitově.

litoMyšl industriální
pátek, 22. 6. 2018
Sraz | v 16 hodin před budovou vlakového nádraží
 
Bydlení v litoMyšli iii
pátek, 21. 9. 2018
Sraz | v 16 hodin před budovou ČSOB (Havlíčkova 1118)
 
litoMyšl pietní ii
pátek, 19. 10. 2018
Sraz | v 16 hodin před kostelem sv. Anny na hřbitově (Prokešova ul.)



12  
Zámek Litomyšl, Jiráskova 93, Litomyšl, 
Zámecká jízdárna, Jiráskova 133, Litomyšl

13  
Rodný byt Bedřicha Smetany, Zámecký 
pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl

14  
Zámecký pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl 
Zámecká jízdárna, Jiráskova 133, Litomyšl

15  
Červená věž, Fakulta restaurování Univerzity 
Pardubice, Jiráskova 3, Litomyšl

16  
Křížová chodba piaristické koleje, 
Jiráskova 8, Litomyšl

instalace 
ve veřeJnéM 
prostoru 
 

17

Klášterní zahrady, Na Máchadle, 
vstup do zámku
 

18

Mariánská 443, 570 01, Litomyšl
Mariánská 243, 570 01 Litomyšl

19  
Klášterní zahrady, Litomyšl

1  
Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum, 
Jiráskova 133, Litomyšl

2  
Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum, 
Jiráskova 133, Litomyšl

3  
krypta kostela Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul., 
Litomyšl
 

4  
kostel Nalezení sv. Kříže

5  
kostel Nalezení sv. Kříže

6  
Galerie Miroslava Kubíka, 
Smetanovo nám. 71, Litomyšl

7  
Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů, 
Smetanovo náměstí 110, Litomyšl

8  
Galerie Zdeněk Sklenář, 
Mariánská 1097, Litomyšl

9  
White Gallery, Osík u Litomyšle 371

10  
Galerie Kroupa, Smetanovo nám. 60, Litomyšl

11  
Portmoneum – Museum Josefa Váchala, 
T. Novákové 75, Litomyšl20

18
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tipy na výlet 
Za výtvarnýM uMěníM

20  
Kulturák ARCHA, Lubná, zahrada u č.p. 125 

21  
Východočeská galerie v Pardubicích, 
Zámek č.p. 3 

22  
Východočeská galerie v Pardubicích, 
Zámek č.p. 3

23  
Východočeská galerie v Pardubicích, 
Zámek č.p. 3

stálé eXpoZice 

24  
Zámecké sklepení, 
Státní zámek Litomyšl

25  
Zámecké sklepení, 
Státní zámek, Litomyšl

26  
Městská obrazárna, Městská galerie Litomyšl, 
II. patro, Státní zámek Litomyšl

27  
Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul. Litomyšl

28  
Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul. Litomyšl.

29  
T. Novákové 75, Litomyšl



str. 46

8

710

6

18

18

232221

20
18

 
Sm

et
an

o
va

 v
ýS

tv
ar

n
á 

Li
to

m
yš

L



str. 47

12
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XIV. ROČNíK VýTVARNéHO FESTIVALU SE KONá POD ZášTITOU 1. NáMěSTKA HEJTMANA 
PARDUBICKéHO KRAJE ROMANA LíNKA, ZA FINANČNí PODPORy PARDUBICKéHO 
KRAJE, MěSTA LITOMyšL A NADAČNíHO FONDU BOHEMIAN HERITAGE FUND.

NA PROJEKTU SMETANOVy VýTVARNé LITOMyšLE SE V ROCE 2018 PODíLí:
BOHEMIAN HERITAGE FUND, NADAČNí FOND
FAKULTA RESTAUROVáNí UNIVERZITy PARDUBICE
GALERIE KROUPA
GALERIE MIROSLAVA KUBíKA
GALERIE ZDENěK SKLENář
KULTURáK ARCHA
JITKA PANTůČKOVá
MěSTO LITOMyšL
MěSTSKá GALERIE LITOMyšL
REGIONáLNí MUZEUM V LITOMyšLI
SMETANOVA LITOMyšL, O. P. S.
VýCHODOČESKá GALERIE V PARDUBICíCH
WHITE GALLERy
ZáMECKé NáVRší LITOMyšL P. O.

KOORDINáTORKA PROJEKTU PETRA JIRáňOVá
VyTVARNALITOMySL.CZ
INFO@VyTVARNALITOMySL.CZ


