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Na nebi sbírá se vítr,
zítřejší nachový vítr,
a znovu láska,
znovu, odedávna
zpovzdálí překáží smrti…
Jan Skácel, 1922–1989

A znovu
láska...

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Vážení přátelé výtvarného umění,
po dvou letech se snad konečně zase volně nadechneme a užijeme si kultury tak, jak jsme byli zvyklí před
pandemií. Jedním z hlavních litomyšlských „kulturních
nadechnutí“ letošního léta je oblíbená Smetanova
výtvarná Litomyšl, jež se po nucených změnách
z předchozích ročníků vrací k původnímu formátu.
Zvažovali jsme, zda SVL ve světle událostí na Ukrajině
vůbec uspořádat. Nakonec jsme usoudili, že umění
má své místo i vedle tragédie, jakou ruská invaze
bezesporu je. Velice se těším na expozice tuzemských
i zahraničních autorů včetně návratu výstavy Plán B,
která nám bude připomínat, že kulturu bez omezení
nemůžeme brát jako samozřejmost. Že si jí máme vážit
a být rádi, že se díky ní můžeme setkávat, bavit se
a třeba spolu i slušně nesouhlasit. Zároveň mám radost
z toho, že i letos nás umění bude vybízet k přemýšlení
a dialogu o světě kolem nás. Tým SVL pod vedením
Mgr. Martiny Zuzaňákové ve spolupráci s Bohemian
Heritage Fund pro vás připravil hned několik překvapení
a já mu moc děkuji nejenom za uměleckou kvalitu
a přínos této iniciativy, ale také za to, že se nebojí
propojit kulturu s aktuálním děním ve světě.
Užijte si letošní ročník i litomyšlské léto a nadechněte
se kultury. Zasloužíte si to.
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.,
starosta Litomyšle
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Staré časy jsou pryč!

Ing. Roman Línek, MBA,
náměstek hejtmana Pardubického kraje
pro investice a kulturu

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Existuje ještě normální svět, jaký jsme znali před pár
lety? Nedávno jsme viděli, jaké to je, když se válečná
mašinérie zaměří také na ničení umění a památek,
jež jsou duší národa. Možná, že právě umělci dokáží
nyní nejlépe postihnout ty různé pocity, které se
nám v letošním roce honí hlavou. A kde jinde, než
na Smetanově výtvarné Litomyšli, která opět v plné
verzi doprovodí letní sezónu v tomto mimořádném
městě. Staré časy jsou pryč, ať jsou ty nové třeba
střídmější, ale méně povrchní. A třeba budou nakonec
i krásnější.
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Milí přátelé umění,
otevíráme další ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle,
která si po boku hudebního Národního festivalu
Smetanova Litomyšl vydobyla již zcela svébytné
postavení a troufám si tvrdit, že i za ní se do Litomyšle
jezdí, stejně jako se na ni těší místní přátelé.
Dokazují to pozitivní reakce, které každý rok dostáváme, a to zejména v posledních dvou letech, kdy jsme
odstartovali koncept plenérových výstav Plán B,
které do veřejného prostoru intervenují formou prací
předních českých umělkyň a umělců. Nejinak tomu
proto bude i letos, protože dobré věci není třeba měnit.
Ze stejného důvodu se vrací také projekt MenART,
který nejenže sám nese vysokou uměleckou kvalitu,
ale také pomáhá propojovat nejmladší talenty se
zavedenými jmény naší výtvarné scény. Znovu se tak,
a po dvou letech dokonce opět v ikonické Augustově
tiskárně, můžete těšit na společnou výstavu žáků
základních uměleckých škol a jejich mentorů v podobě
renomovaných autorů.
Nadto vás čeká velké množství dalších, velmi kvalitních
programů, z nichž si vybere opravdu každý.
Přeji krásné umělecké zážitky a těším se na setkání
v Litomyšli!
JUDr. Pavel Smutný,
president nadačního fondu
Bohemian Heritage Fund
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Současná
dětská ilustrace

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Výstava představuje práci šesti českých autorek
a autorů, kteří se věnují převážně tvorbě pro děti,
ilustraci a animaci.
Barbora Brůnová je autorkou komiksových stripů
Já to měl první!, ilustrátorkou knih, komiksů a prodejných obrázků. Bára Buchalová, ilustrátorka knih o lese,
přírodě a o tom, co nás přesahuje, ilustrovala více než
45 dětských knih a kreslila také pro časopisy ABC,
Bublifuk či Sluníčko. Autor komiksů, výtvarník, ilustrátor a animátor Libor Drobný je tvůrcem obrázků k více
než dvěma stům publikací. Jeho kresby a texty se objevují v časopisech, jako je Sluníčko, Mateřídouška nebo
Špuntíci. Ilustrátor dětských časopisů a komiksových
sérií Tomáš Chlud vytvořil například Kouzelný kalendář
nebo Velké putování. Spolupracuje s Divadlem Spejbla
a Hurvínka. Kreslíř vtipů a ilustrátor Tom Pekárek spolupracuje s časopisem Mateřídouška a Tapír a navrhuje
trička pro bastard.cz. Scénárista a ilustrátor Honza
Smolík vytvořil řadu knížek komiksů a hádanek pro děti.

29. 5. – 4. 9. 2022
Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, Litomyšl
Vernisáž: 28. 5. 2022 v 17.00
Otevřeno: út–pá 9.00–12.00, 13.00–17.00,
so–ne 9.00–17.00, letní prázdniny út–ne 9.00–17.00
Kurátorka: Veronika Sochůrek
www.rml.cz
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Čtení pod lavici

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Časopisy pro děti a mládež od počátků
po rozpad Československa

„Už vyšlo Ábíčko?“ Tuto větu slyšeli prodavači v traﬁkách pravidelně. Podobně jako dotazy na Čtyřlístek
nebo Kometu, zboží, které vycházelo v obřích nákladech, ale přesto často končilo schované „pod pultem“
pro dobré známé. Nebo se prodávalo společně s nějakým neatraktivním titulem, jenž jinak nešel na odbyt.
Přijďte si na výstavu zavzpomínat na dětství a ukázat
potomkům, co jste v jejich věku četli. Seznámíte se
s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou
reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními
plány. Čeká na vás přes 150 titulů – Malý čtenář,
Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps,
Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička,
Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek,
Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix…

29. 5. – 18. 9. 2022
Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, Litomyšl
Komentovaná prohlídka: 28. 5. 2022 v 18.00
Interaktivní program
Otevřeno: út–pá 9.00–12.00, 13.00–17.00,
so–ne 9.00–17.00, letní prázdniny út–ne 9.00–17.00
Kurátor: Petr Chaloupka
www.rml.cz
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Božena Němcová:
Osobnost – Dílo – Mýtus

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli
ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR,
v. v. i., a Památníkem národního písemnictví nabídne
v rámci XVIII. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle
výstavu věnující se Boženě Němcové, od jejíž smrti
letos uplynulo 160 let. Život této významné osobnosti
české literatury byl dvakrát úzce spjat také s Litomyšlí:
pobývala zde v letech 1839–1840 a poté ještě v samém
závěru svého krátkého života, roku 1861. Světlo světa
v tomto městě poprvé spatřil její druhorozený syn
Karel a Němcová zde rovněž pracovala na redakci svých
sebraných spisů pro místního nakladatele Antonína
Augustu, který se v roce 1862 zasloužil o 2. vydání
Babičky. Poutavá výstava představuje Boženu Němcovou v kontextu známých biograﬁckých reálií, literárního
díla a jeho pozdějšího vlivu na českou kulturu.
V těchto souvislostech nabízí pro současnou generaci
čtenářů řadu zajímavých otázek a možných odpovědí
na ně. Litomyšlská zastávka této putovní výstavy bude
navíc obohacena doposud nikdy nevystaveným souborem originálních dopisů Boženy Němcové, které okresní
archiv společně s dalšími unikátními písemnostmi
ze spisovatelčiny pozůstalosti uchovává v osobním
fondu významného litomyšlského rodáka prof. RNDr.
Zdeňka Kopala.

2. 6. – 31. 8. 2022
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli,
Jiráskovo nám. 270, Litomyšl
Vernisáž: 1. 6. 2022 v 17.00
Otevřeno: po, st 8.00–17.00, pá 8.00–13.00
https://vychodoceskearchivy.cz/
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Ludvika Smrčková

Velkoryse koncipovaná výstava se zaměří na životní
i profesní osudy přední sklářské výtvarnice Ludviky
Smrčkové (1903 Kročehlavy u Kladna – 1991 Praha),
autorky, jež si již od začátku své tvorby uvědomovala
důležitost spolupráce výtvarníka se sklářským průmyslem, a svým dílem tak významně ovlivnila podobu
českého užitkového skla. Výtvarný zájem však neobracela pouze k sériové výrobě, věnovala se také unikátním
sklářským dílům, volné malířské a graﬁcké tvorbě,
vytvořila kolekci knižních vazeb, důležitá byla i její
činnost pedagogická.
Ludvika Smrčková zahájila svoji profesní dráhu jako
středoškolská profesorka kreslení, mezi lety 1933–1938
působila na učitelském ústavu v Litomyšli; již v této
době spolupracovala s Krásnou jizbou a předními
českými sklárnami, účastnila se také řady zahraničních
výstav, její sklářské práce byly oceněny mj. zlatými
medailemi na výstavě v Bruselu (1935) či Paříži (1937).
Po roce 1948 se stala jednou z hlavních výtvarnic
v českém sklářském průmyslu, pracovala pro sklárnu
Inwald, ve Skloexportu či ve sklárně v Novém Boru.
Svou tvorbou stála u zrodu českého funkcionalistického
skla. Její díla vynikají záměrnou jednoduchostí,
účelností, ale také překvapivým dekorativním účinkem.

4. 6. – 18. 9. 2022
Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů,
Smetanovo nám. 110, Litomyšl
Vernisáž: 3. 6. 2022 v 17.00
Otevřeno: út–ne 10.00–12.00, 13.00–17.00
Kurátorka: Zuzana Tomanová
www.galerie.litomysl.cz
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© Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Toyen
– La Dégustation

Zdeněk Sklenář, Vídeň, 27. 4. 2022

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Malířka Toyen vzrušuje. Mnohým je symbolem zdravé
ženskosti, něhy, lásky, lidství a zraňování. Zatímco jiným
drsnosti, anti-ženskosti a bourání společenských konvencí. Vystavena nelehkým životním zkouškám, je dnes
tato femme fatale surrealismu opět interpretována
i dezinterpretována, podrobena často brutálním atakům
nemoci doby. Když jsem v roce 2021 v Paříži získal
desítky originálů Toyen z ucelené, pečlivě budované
sbírky, rozhodl jsem se vydat knihu o jejím dosud neprobádaném období (1947 ̶ 1977), během něhož vytvořila
řadu knižních pokladů. A tak spolu s Karlem Srpem brzy
vydáme vzácnou knihu, která vás uvede do fascinující
bitvy o její pojetí krásy, pravdy, svobody. Nechť je vám
tato výstava prvním nahlédnutím do knižního umění
jedinečné tvůrkyně, kterou následně zhodnotí komplexní expozice v mé pražské galerii.

4. 6. – 3. 7. 2022
Galerie Zdeněk Sklenář, Mariánská 1097, Litomyšl
Vernisáž: 3. 6. 2022, 11.00–19.00
Otevřeno: po–ne 11.00–19.00
(nebo po předchozí telefonické domluvě)
Kurátor: Zdeněk Sklenář
www.zdeneksklenar.cz
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Rudolf von Alt
Joseph Höger
Franz Richter

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Krásy českých zemí v akvarelech
z Lichtenštejnských knížecích sbírek
Krátce předtím, než byla objevena fotograﬁe a než
se rozšířila do všech koutů světa, zažíval akvarel mezi
zobrazovacími médii vrchol své obliby. Podobně jako
jiné šlechtické rody, nechala si také lichtenštejnská
knížata zaznamenat touto technikou svůj majetek
v Rakousku, Čechách a na Moravě, a to od tehdejších
předních akvarelistů – Jacoba Alta, Rudolfa von Alta,
Thomase Endera, Ferdinanda Runka, Josepha Högera,
Franze Richtera a dalších.
Výstava v Zámeckém pivovaru dokumentuje prostřednictvím padesáti akvarelů česká a moravská města,
zámky a zahrady. Všechna vystavená díla pocházejí
z prestižních Lichtenštejnských knížecích sbírek.
Některá z nich se nacházejí ve starších sbírkových
fondech, jiná byla pořízena nedávno, a jsou proto
veřejnosti představena vůbec poprvé.
Na výstavu lze pohlížet jako na napínavou cestu
do minulosti. Mnohé o ní již víme, mnohé však mohlo
v 19. století vypadat úplně jinak.

9. 6. – 31. 8. 2022
Zámecký pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl
Vernisáž: 22. 6. 2022 v 16.00
Otevřeno: po dobu konání hudebního festivalu
Smetanova Litomyšl denně 10.00–20.00,
poté po–ne 10.00–17.00
Kurátor: Johann Kräftner
www.vytvarnalitomysl.cz
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© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

Loci solitudinis
Jiří Štourač
Obrazy, ilustrace 2012–2022

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Výstava Loci solitudinis představuje vnitřně soustředěné, do sebe uzavřené malířské dílo Jiřího Štourače
z posledních deseti let (2012–2022), doplněné ilustracemi k románu A. Camuse Mor. Autorovy práce se
již mnoho let vyznačují zřetelným důrazem na meditaci
a kontemplaci, duševním klidem a duchovním usebráním. Váží se k niternému životu a týkají se vztahu
osamění k nadosobnímu řádu. Z figurálních obrazů,
zátiší a krajin se vynořují pevně uchopené náměty
základních gest, předmětných symbolů, krajinných
výseků, jimiž proniká světlo přesahující běžnou zrakovou
zkušenost. Vnímáme klid, který se děje.

10. 6. – 7. 7. 2022
Zámecký pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl
Vernisáž: 9. 6. 2022 v 17.00
Otevřeno: denně 10.00–17.00 a 90 minut
před začátkem koncertu na druhém zámeckém nádvoří
Kurátor: Karel Srp
www.vytvarnalitomysl.cz
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Portmoneana
– Váchaliana
Regionální muzeum v Litomyšli, které Váchalovo muzeum
spravuje, získalo v posledních letech řadu sbírkových
předmětů souvisejících s Josefem Váchalem, Josefem
Portmanem nebo Portmoneem, veřejnost je však zatím
neměla příležitost zhlédnout. Vystavena bude například
Váchalova autorská kniha Satanu z roku 1926, model
Velké čertovny Portmonea a řada graﬁckých listů,
tiskařských štočků a exlibris zhotovených Josefem
Váchalem nebo pro Josefa Portmana.
K výstavě je vydán reprezentativní katalog.
Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek.
Doprovodný program:
10. 6. od 17.00
– Výtvarná dílna – Suchá jehla – na objednání
29. 6. od 17.00
– Komentovaná prohlídka výstavy
11. 7. od 13.00
– Výtvarná dílna – Malování akvarelem – na objednání
9. 8. od 10.00
– Komentovaná prohlídka výstavy
8. 9. od 17.00
– Komentovaná prohlídka výstavy

10. 6. – 11. 9. 2022
Portmoneum – Museum Josefa Váchala,
T. Novákové 75, Litomyšl
Vernisáž: 9. 6. 2022 v 18.00
Otevřeno: út–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00
Kurátorka: Hana Klimešová
www.portmoneum.cz
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Penáti

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Poprvé od smrti Josefa Portmana se do domu vracejí
všechny sošky z domácího oltáříku, které někdy
mezi lety 1916 a 1921 vyřezal a omaloval Josef Váchal.
Penáti jsou domácí bůžkové, kteří mají domácnost
chránit. Tyto sošky jsou však ve sbírce Památníku
národního písemnictví vedené jako Alegorie zlých
vlastností, jejich přesnou úlohu se tak již patrně nikdy
nedozvíme.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Památníkem
národního písemnictví v Praze.

10. 6. – 11. 9. 2022
Portmoneum – Museum Josefa Váchala,
T. Novákové 75, Litomyšl
Vernisáž: 9. 6. 2022 v 18.00
Otevřeno: út–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00
Kurátorka: Hana Klimešová
www.portmoneum.cz
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Jiří Příhoda
Možnost Poustevny
Práce Jiřího Příhody oscilují mezi sochařstvím, architekturou a vytvářením prostoru pro dočasné přebývání.
Autorovou metodou či posedlostí je téma věčného
návratu – dotáhne-li téma k pomyslné dokonalosti,
opět se vrací k počátečním východiskům a zkouší
jednou uskutečněnou cestu redefinovat, znovuprobouzet potenciál představivosti, hmoty a prostoru
pro nový způsob vnímání již ověřeného schématu.
Podkladem pro novou experimentální instalaci je dílo
Poustevna, které bylo poprvé představeno v roce 2014
na pražském Designbloku.
Spíše než o návrh příbytku se jedná o abstraktní prostorovou vektorovou instalaci zasazenou do konkrétního prostředí – zarostlé rokle sousedící s autorovým
ateliérem. Vedle této exteriérové prezentace bude
v ateliéru „Studio křivka“ představen kurátorský výběr
kreseb autora od 80. let do současnosti, referenčních
děl jiných autorů a videodokumentace Příhodových
aktuálních projektů.
Čestným hostem vernisáže bude Dr. Christopher
Long s chotí. Ch. Long, přední americký specialista
na středoevropskou architekturu v období funkcionalismu, zvláště pak na odkaz architekta Adolfa Loose,
je profesorem historie architektury na fakultě architektury University of Texas.
11. 6. – 3. 7. 2022
PRIHODAars, s. r. o., Lubná 43
Vernisáž: 10. 6. 2022, 14.00–19.00
Otevřeno: pá–ne 13.00–18.00, po–čt pouze
po telefonické dohodě (+420 604 230 296)
Kurátor: David Korecký
www.jiriprihoda.cz
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Tóny skla
Jiří Pačinek
& Miloš Mio Vacík

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Umělecký projekt významného skláře a originálního
instrumentalisty, kteří v prostředí krypty piaristického
chrámu Nalezení svatého Kříže v Litomyšli vzájemně
propojí své magické světy.
V prostoru zdejší krypty bude umístěna unikátní instalace z uranového skla, které bude v naprosté tmě
podzemí iluminováno UV světlem, s jehož pomocí
se tak rozzáří do neuvěřitelných barevných tónů.
Instalace bude představovat sklo v jeho jedinečné
podobě, tedy jako v určitou chvíli živý transparentní
materiál, který jako láva proniká z útrob Matky Země
na povrch, kde pomalu tuhne, za pomoci člověka
nabývá konkrétního ušlechtilého tvaru a mění se
z pouhé beztvaré hmoty na myšlenku a umění.
Vizuální obraz podpoří Tóny skla odkazující na přírodní
elementy. Tyto syrové přírodní zvuky doplní éterickými
linkami a motivy speciální hudební kompilace, v níž se
hlasy přírody setkávají s tóny, které vytvořil hudební
skladatel

11. 6. – 31. 10. 2022
Chrám Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ulice, Litomyšl
Vernisáž: 10. 6. 2022 v 18.30
Otevřeno: denně 10.00–18.00
Kurátor: David Sobotka
Pořadatel: A GALERIE
www.agalerielitomysl.cz
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IMPRESIONISMUS
a jeho variace v díle žáků
Mařákovy školy
a jejich současníků
Mistrovská díla českých i zahraničních autorů, jejichž
společným malířským výrazem byly kolem roku 1900
různé polohy impresionismu.

11. 6. – 31. 7. 2022
Galerie Kroupa, Smetanovo nám. 60, Litomyšl
Vernisáž: 10. 6. 2022 v 18.30
Otevřeno: po dobu konání hudebního festivalu
Smetanova Litomyšl denně 10.00–18.00,
poté út–so 10.00–17.00
Kurátoři: Michael Zachař, Miroslav Kroupa
www.galeriekroupa.cz
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Petr Stanický
Tři kameny jsou zeď
Skleněné objekty

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Objekty a reliéfy Petra Stanického jsou nerozlučně
spojeny s prostorem jako něčím, s čím jsme bytostně
spjati. Nejbližším materiálem se mu poslední léta stává
sklo, materiál s naprosto jedinečnými prostorovými
a světelnými vlastnostmi. Ohniskem úvah Petra Stanického (*1975) je vysloveně prostorově architektonické
pojetí uměleckého díla. Stavbou se u něj rozumí
hluboce zakořeněný symbol vzestupů i pádů lidské
civilizace, prosazování rozumu a logiky do prostředí
ovládaného – tu více, tu méně – živelným chaosem.
Prapočáteční potřebu člověka chránit se obytným
útočištěm v této souvislosti nelze zcela odmyslet
od pozdějších chrámů vztyčených jako hmotný důkaz
lidského ducha proti iracionálním silám nevědění
a všeho neznámého.
Tvorbu prof. MgA. Petra Stanického, M.F.A., jenž
vede ateliér Design skla na Fakultě multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, můžeme
označit za trvalý průzkum prostorového chápání
lidského bytí.

11. 6. – 31. 8. 2022
Galerie Pakosta, Mariánská ulice, Litomyšl
Vernisáž: 10. 6. 2022 ve 22.30
Otevřeno: denně (StreetGallery)
Kurátorka: Silvie Stanická
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Plán B

Z projektu Plán B, který původně byl jen kompromisem
v situaci, kdy umění muselo vyjít za divákem do exteriéru města, začíná růst legenda Smetanovy výtvarné
Litomyšle.
Letošní, již třetí ročník Plánu B měl opět z čeho vybírat,
a tak rozšiřuje svou podobu o další média: kromě soch
a instalací nabízí i video, krátký ﬁlm a zvukové intervence. Poprvé také představí dva zahraniční účastníky
(z Rakouska), kteří vytvoří site speciﬁc instalaci
přímo před Městskou galerií sídlící v domě U Rytířů
na Smetanově náměstí.
Plán B tentokrát nemá za cíl pobavit obyvatele a návštěvníky města, ale chce je vyzvat k zamyšlení nad
lidskou existencí, nad možnostmi empatie a vzájemné
pomoci, tolerance a pochopení.
Vystavující umělci: Jiří Černický, Markus Hiesleitner
a Franz Tišek, Petra Nováková-Ondreičková,
Adéla Matasová, Jan Pfeiffer, Míla Preslová,
Dagmar Šubrtová, Mark Ther, TIMO, Martin Zet.

12. 6. – 31. 8. 2022
Litomyšlská veřejná prostranství
Vernisáž: 11. 6. 2022 v 11.00
Kurátorky: Lenka Lindaurová, Martina Zuzaňáková
Pořadatelé: Bohemian Heritage Fund,
Městská galerie Litomyšl
www.vytvarnalitomysl.cz
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Ludmila Jandová
Stíny

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Stíny, kresby a malby tvořené samotným Světlem…
Nekonečně variabilní, formované i deformované…
dokonalé, pravdivé. Taková byla i tvorba Ludmily
Jandové, reﬂektující Život, pravdivá, čerpající
z vnitřního světla.

12. 6. – 2. 10. 2022
White Gallery, Osík u Litomyšle 371
Vernisáž: 11. 6. 2022 ve 14.00
Otevřeno: po telefonické dohodě na č. 604 232 032
Kurátorka: Jiřina Dejmková
www.whitegallery.cz
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Na cestě
Mentoři a stipendisté
Výstava výtvarné a divadelní sekce Stipendijní Akademie MenART, ročníku 2021/2022, pod vedením mentorů
Lely Geislerové, Martina Velíška a Petra Váši.
Akademie MenART umožňuje nadaným žákům a studentům škol za podpory svých pedagogů po dobu
jednoho školního roku pracovat pod vedením významných osobností české umělecké scény. Výtvarná sekce
Akademie se v Litomyšli poprvé představila před třemi
lety výstavou právě v Augustově tiskárně. V letošním
ročníku se zde bude unikátně prezentovat také sekce
divadelní.
Výstava představí výběr z celoroční práce tří skupin:
Ilustrátorka Lela Geislerová vedla skupinu zaměřenou
nejen na ilustraci, ale především na komiksovou tvorbu.
Malíř a graﬁk Martin Velíšek byl mentorem pro děti
a studenty zaměřené na klasickou malbu. A multižánrový umělec Petr Váša otevřel divadelní skupinu
studentům všech oborů. V této skupině pak děti a studenti zpracovávali společná zadání pomocí prostředků
různých uměleckých disciplín.
Na výstavě budou taktéž představena díla mentorů.

12. 6. – 10. 7. 2022
Augustova tiskárna, Šantovo nám. 182, Litomyšl
Vernisáž: 11. 6. 2022 v 15.00
Otevřeno: denně 10.00–12.00, 13.00–18.00
Kurátoři: Lela Geislerová, Martin Velíšek, Petr Váša
Pořadatelé: Akademie uměleckých talentů, z. ú.,
Bohemian Heritage Fund
www.menart.cz
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Stanislav Kolíbal
Stavby
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Galerie Miroslava Kubíka v letošním roce připravila
výstavu Stanislava Kolíbala – Stavby. Stanislav Kolíbal
je klíčovou osobností českého vizuálního umění a jako
jeden z mála pronikl i na mezinárodní scénu. Na výstavě
představí svůj cyklus Stavby, kterými se nejvíce přibližuje architektonickým odkazům svého umění, dle jeho
slov „blíží té myšlence, jež ho po léta zaměstnávala
– jak vyjádřit to, co se nám jen jeví a co vskutku je“.

12. 6. – 27. 8. 2022
Galerie Miroslava Kubíka, Smetanovo nám. 71, Litomyšl
Vernisáž: 11. 6. 2022 v 16.00
Otevřeno: po dobu konání hudebního festivalu
Smetanova Litomyšl denně 10.00–17.00,
poté út–ne 10.00–17.00
Kurátorka: Helena Musilová
info@galerie-mk.cz
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Hudba v barvě zahalená
Obrazy Václava Frolíka

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Prolnutí hudebního a výtvarného vnímání světa.
Jazz ztvárněný v obraze.

13. 6. – 5. 7. 2022
Galerie Dudycha, Nádražní 1153, Litomyšl
Vernisáž: 12. 6. 2022 v 10.30
Otevřeno: denně 10.00–17.00
Kurátor: Jiří K. Dudycha
www.ceskeumeni.cz

24

Galerie Kabinet Chaos
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Začínáme v půli května výstavou sochařů Marka Rejenta
a Marty Hoškové, absolventů Ateliéru veškerého
sochařství VŠUP prof. Kurta Gebauera.
V červnu a červenci nás navštíví Terezie Chlíbcová
a Petra Pětiletá, které ve své práci reﬂektují životní
touhu po lásce, jež občas vede do slepých uliček,
kde to může nebo nemusí být zajímavé. Každá pracuje
s několika archetypy ženskosti, které promítnou do site
speciﬁc orientované prostorové instalace, s expanzí
do přírody.
V červenci a srpnu přivítáme manželský umělecký pár
Eriku Bornovou a Tomáše Císařovského. Erika inklinovala spíš k sochařské tvorbě, ale v poslední době
překvapila velkoformátovými kresbami podmořských
květin či osobitými ženskými autobiografickými
portréty. Tomáš patří ke špičce české malby a rádi
bychom představili jeho „krajinářskou“ tvorbu.
Ke konci srpna a v září bychom chtěli vystavit malířskou
tvorbu Adriany Sarnové a sochařská díla Pavly Dundálkové.

Galerie Kabinet Chaos, Střítež u Poličky 68
Otevřeno v den vernisáží, po domluvě
na verbrom@gmail.com (+420 602 315 215),
termíny výstav a další aktuální informace
na www.planeta-chaos.cz.
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Kam dál v Litomyšli
za kulturou?

KAM DÁL V LITOMYŠLI ZA KULTUROU?

Litomyšlský architektonický manuál
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Litomyšlský architektonický manuál (LAM), zaštítěný
Městskou galerií Litomyšl, je webová odborně-popularizační česko-anglická databáze 143 nejvýznamnějších
architektonických a uměleckých objektů, souborů
staveb i úprav veřejných prostranství z let 1900–2018.
www.lam.litomysl.cz

Ta Božena!
Literární putování po místech spojených se spisovatelkou Boženou Němcovou. Projděte si osm zastavení
v Litomyšli a České Třebové a nahlédněte je očima
zvídavého turisty, čtenáře nebo hravého dítěte.
Cestu propojuje text povídky známé české spisovatelky
Markéty Pilátové.
Najděte místo, QR kód, čtěte a poslouchejte!
www.tabozena.cz

Expozice soch Olbrama Zoubka

Srdce pro Václava Havla
Srdce, které vzniklo ze svíček přinášených na pietní
místa v mnoha městech a místech České republiky,
je dílem Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy.
Zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl
Otevřeno: úterý–neděle, červen 10.00–17.00,
červenec–srpen 10.00–18.00, září 10.00–17.00
Pořadatel: Smetanova Litomyšl, o. p. s.

KAM DÁL V LITOMYŠLI ZA KULTUROU?

Rozsáhlé sklepení Státního zámku Litomyšl je exkluzivním prostorem s neopakovatelnou atmosférou.
Se sklenkou vína můžete volně procházet sbírkou soch
Olbrama Zoubka z jeho různých tvůrčích období a díky
audioprůvodci se zaposlouchat do komentáře samotného autora.
Zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl
Otevřeno: úterý–neděle, červen 10.00–17.00,
červenec–srpen 10.00–18.00, září 10.00–17.00
Pořadatel: Smetanova Litomyšl, o. p. s.
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Andělé na návrší
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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 pestrosti i jisté „zranitelnosti“. Andělé
v roli průvodců zavedou návštěvníky až do horních
pater kostela a na ocelovou lávku pod jeho klenbou.
Nabídnou tak výhledy na barokní památku z netradiční
perspektivy.
Chrám Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ulice
Otevřeno: červen–září denně 10.00–18.00, říjen víkendy
a svátky 10.00–16.00, v době konání festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba prodloužena do večerních hodin

Vzhůru k andělům
Rodinná herna v chrámu 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.
Chrám Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ulice
Otevřeno: červen–září denně 10.00–18.00, říjen víkendy
a svátky 10.00–16.00, v době konání festivalu
Smetanova Litomyšl je otevírací doba prodloužena
do večerních hodin
Pořadatel: Zámecké návrší, z. ú.

Václav Cigler, Michal Motyčka:
Světelná sakrální instalace pro chrám Nalezení sv. Kříže

Toulovcovy prázdninové pátky
Cílem celoprázdninového maratónu pohádek a koncertů je oživit prázdninovou Litomyšl a dát občanům
i návštěvníkům malý dárek v podobě pohodově stráveného večera. Hlavním znakem Pátků je pravidelnost:
každý pátek ve stejný čas (18.00 pohádka, 19.30 kapela)
na stejném místě, jímž je Toulovcovo náměstí neboli tzv.
Špitálek. Dříve zde stával špitál, kterému v 15. století
odkázal majetný litomyšlský měšťan Vavřinec Toulovec
z Třemošné velký roční plat. Toulovcova postava je
opředena pověstmi – v lidovém podání se z loupeživého
rytíře stal bohabojným člověkem. V mládí prý podnikal
loupežné výpravy a před pronásledovateli se i s kořistí
ukrýval ve skalách u Budislavi – v Toulovcových maštalích. Dovedete si představit tajemnější kulisu pro vystoupení divadelních společností a kapel nejrůznějších
žánrů?

KAM DÁL V LITOMYŠLI ZA KULTUROU?

Václav Cigler a Michal Motyčka za podpory města
Litomyšl a mecenášů vytvořili unikátní světelnou
sakrální instalaci intimní povahy pro místo výjimečného
účelu, jakým je interiér litomyšlského piaristického
chrámu Nalezení sv. Kříže. Cílem autorů je proměna
vyplývající z vnímání pozorovatele ve smyslu Boho –
služby, tedy umění, které člověku připomíná stále svou
přítomnost a jeho roli.
Chrám Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ulice
Otevřeno: červen–září denně 10.00–18.00, říjen víkendy
a svátky 10.00–16.00, v době konání festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba prodloužena do večerních hodin
Pořadatel: Zámecké návrší, z. ú.
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Organizátory projektu Smetanova výtvarná
Litomyšl 2022 jsou Městská galerie Litomyšl
a Bohemian Heritage Fund.

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Městská galerie Litomyšl
Smetanovo náměstí 110
570 01 Litomyšl
www.galerie.litomysl.cz
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Bohemian Heritage Fund, nadační fond
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
www.bohemianheritage.cz
Záštitu nad projektem Smetanova výtvarná Litomyšl
2022 převzal Ing. Roman Línek, MBA,
náměstek hejtmana Pardubického kraje
zodpovědný za investice a kulturu.
XVIII. ročník přehlídky Smetanova výtvarná Litomyšl
mohl být realizován díky laskavé ﬁnanční podpoře
Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje
a města Litomyšl.

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace o akcích
XVIII. Smetanovy výtvarné Litomyšle
na www.vytvarnalitomysl.cz.
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