STÁLÁ EXPOZICE

AKCE ROKU 2020

Historie Mariánské Týnice a mariánský kult:
- vybrané sbírky z depozitáře muzea
- historie muzejnictví na severním Plzeňsku
- předmět měsíce
- mariánské poutní místo (sochy, obrazy)

Jarní oživlá prohlídka / zahájení sezony
28. 3. 2020

Baroko a jeho svět – Jan B. Santini – Aichel
Raně středověké obydlí a archeologické nálezy
severního Plzeňska
Kultura a vzdělanost severního Plzeňska:
- veduty a vyobrazení sídel, kaple jako liturgický
prostor, školní třída, galerie světců, oratoř
a liturgické předměty, umělecké vybavení
prostředí společenských elit 19. století

Májový den uměleckých řemesel a divadla
16. 5. 2020
Farní den v Mariánské Týnici
24. 5. 2020
kostel Zvěstování Panně Marii

Muzeum a galerie
severního Plzeňska
Mariánská Týnice
Kalendář akcí v roce 2020
www.marianskatynice.cz

Zahájení barokního festivalu
5. 6. 2020

Kruhu přátel hudby
při Základní umělecké škole Kralovice

Noc v muzeu
12. – 13. 6. 2020

Koncert komorní hudby
/ učitelé ZUŠ Kralovice a jejich hosté
19. 2. 2020 od 19 hodin

Národopis severního Plzeňska:
- lidové zvyky, náves s kaplí a včelařství, selská
jizba a komora, stodola, kovárna, slévárna litiny
Města, spolky a řemesla severního Plzeňska:
- řemeslnické dílny a obchody
- kuchyně 30.– 40. let 20. století, hostinec

PROGRAM 64. KONCERTNÍ SEZONY

expozice Centra baroka

Kostel Zvěstování Panně Marii:
- rekonstruovaná památka vrcholného baroka,
obnovená kupole a interiér s freskovou výzdobou
Ambit s freskovou výzdobou F. J. Luxe
a barokní zahrada

Sorgenti Quintett
/ dechové kvinteto
18. 3. 2020 od 19 hodin
Jan Prokop & Barbora Prokopová
/ kontrabas a klavír
15. 4. 2020 od 19 hodin
Zemlinsky Quartet & Igor Františák
/ smyčcové kvarteto a klarinet
6. 5. 2020 od 19 hodin
Koncerty se konají v refektáři muzea.
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč, 50 Kč

Možnost zapůjčení audioprůvodce
(čeština, angličtina, němčina,
francouzština)
západní ambit se zahradou

S hudbou za památkami Plzeňského kraje
a Radost v baroku
4. 7. a 22. 8. 2020
Mariánská pouť
a Den Evropského dědictví
6. 9. 2020
Den krajů
28. 10. 2020
Podzimní oživlá prohlídka / ukončení sezony
31. 10. 2020
Advent v muzeu
5. 12. 2020
Změna programu vyhrazena

Muzeum a galerie severního Plzeňska
Mariánská Týnice, 331 41 pošta Kralovice
Telefon: 373 396 410, 373 397 991 (knihovna)
e-mail: info@marianskatynice.cz
www.marianskatynice.cz
www.facebook.com/marianskatynice
www.zapadoceskebaroko.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

květen–srpen: 9–18 h denně mimo pondělí
duben, září, říjen: 9–17 h denně mimo pondělí
listopad–březen: 9–15 h v pracovní dny

VSTUPNÉ

základní: 50 Kč • snížené: 30 Kč
Každý první pátek v měsíci vstup do muzea zdarma

Merkur - Legendární stavebnice

Jan Spěváček: Stéblo, 2012

Milan Bauer: Zátiší s automobilem, 2018

Jan Blažej Santini-Aichel: Mladotice, Kaple Jména Panny Marie

VÝSTAVY V ROCE 2020

k tématům zátiší, portrétu k abstraktní barevné kompozici
i k tradičním, užitným vzorům.

představuje různé disciplíny výtvarného umění i řemesla: obrazy,
grafiky, kresby, objekty, fotografie, keramiku, šperk, kovolitecké
a kovářské práce od amatérských i profesionálních výtvarníků
spjatých s regionem severního Plzeňska.

chápali jako univerzální a tradiční. Barokní stavby Jana Blažeje
Santiniho-Aichella jsou natolik přesné, že známe-li kompoziční
síť, můžeme putovat od jedné stavby ke druhé a vnímat prostor
a jednotkové míry jako jedinečný a nedělitelný celek, rozměrově
sladěný s Chrámem sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Řada
indicií proto poukazuje k tomu, že Santiniho používaná projekční
metoda sahá v naší zemi až do raného středověku. Potvrzení
správnosti postupů je u každé stavby zvlášť podloženo metodou
dvojího a vícenásobného důkazu. Výstavní projekt Ladislava
Moučky (autor koncepce projektu i geometrických kreseb) měl
svoji premiéru v loňském roce v Uměleckoprůmyslovém muzeu
v Praze, v domě U Černé Matky Boží. Doprovází jej i exkluzivní
publikace.

Merkur - Legendární stavebnice
1.4. – 14. 6. 2020 / refektář
Historie úspěšné, české stavebnice Merkur se začíná psát rokem
1925, v němž firma Inventor v Polici nad Metují zahájila její výrobu.
V okolním světě si v té době razily oblibu podobně koncipované
projekty (Lilienthal-Baukasten, Mecanics made easy Meccano,
Stabil, Märklin). Z kovových, perforovaných dílů lze sestavit mimo
jiné např. důlní rypadlo, parní stroj, traktor, rozhlednu, nakladač,
jeřáb, silniční i kolejová vozidla, letadlo nebo kolotoč. Akademik
Otto Wichterle za pomoci „Merkuru“ sestrojil na začátku šedesátých
let 20. století první aparaturu na odstředivé odlévání kontaktních
čoček. Výstava unikátních modelů stavebnice Merkur putuje úspěšně
již několik let po českých a slovenských muzeích. Malí i dospělí
návštěvníci si zde mohou vyzkoušet svou zručnost i kreativitu.
Keramické inspirace IV
1. 4. – 14. 6. 2020 / kostel
Přehlídka studentských prací uměleckého oboru keramik Střední
školy v Horní Bříze, která byla založena v roce 1949, původně
jako odborné učiliště Západočeských keramických závodů Horní
Bříza. Díla, vzniklá pod vedením odborných pedagogů, odkazují

Jan Spěváček: Meandry malby
16. 6. – 13. 9. 2020 / kostel
Jan Spěváček, absolvent malířského ateliéru Jiřího Načeradského
(FaVU VUT Brno, 1994–2000), ve své tvorbě vychází z tradice
české krajinářské školy konce 19. a počátku 20. století. Krajina je
mu základním inspirativním zdrojem. Nadstavbou jejího zobrazení
je ale vědomá reflexe osobního prožitku, vnitřní dialog nejen
s motivem, ale hlavně s procesem malby. Každý obraz je výsledkem
mentálního cvičení s abstrakcí mysli. Svižný sebepřekvapováním,
energetický odvahou k činu, jemný niterností pozorovatele
a intelektuální mírou sebepoznávání. U vodních hladin jej
zajímá hloubka vody, jako hlubina prostoru vědomí. Naproti
tomu obraz figury je naprosto konkrétní záležitostí, umožňující
nahlédnout do nálady a psychiky modelu. Protnutím těchto dvou
rovin můžeme přemýšlet o koloběhu a proměnách vlastního bytí.
Salon 2020
24. 6. – 16. 8. 2020 / refektář
Výstavní projekt Salonu má s pravidelnou pětiletou frekvencí příznivý
divácký ohlas a také už tradici. V početném autorském zastoupení

Milan Bauer: Putování za Julesem Vernem
18. 8. – 20. 9. 2020 / refektář
Výstava je bilančním ohlédnutím plzeňského tvůrce Milana
Bauera. Jeho grafické listy se vyznačují po formální stránce detailním
propracováním námětu (převážně technikou leptu), obsahově
můžeme jeho tvorbu zjednodušeně pojmenovat „poezií techniky
i uplynulých časů“. Řada grafických listů byla a je inspirována dosud
neobjeveným vynálezcem Ferdinandem Gramatikou (samohyby,
motocykly, lokomotivy, biomechanoidy), inspiraci tento člen Sdružení
českých umělců grafiků Hollar čerpá také z knih o anatomii a starých
katalogových listů továren, poezií časů Julese Vernea, v kterých
„století páry“ mělo významný potencionál zdroje energie.
Jan Blažej Santini Aichel –
Geometrie posvátného prostoru
22. 9. – 31. 12. 2020 / refektář
Proporční kánon, který se objevil již v počátcích šíření křesťanství,
byl v našich zemích až úzkostlivě dodržován. Dávní stavitelé jej

Fotokluby severního Plzeňska
15. 9. – 18. 10. 2020 / kostel
Historie fotoklubů v českých zemích má více než stoletou tradici a je
spjata také s výraznými osobnostmi. Na počátku oblíbené využívání
tzv. „ušlechtilých technik“, napodobující malbu nebo grafické umění,
přes přímou fotografii „negativ – pozitiv“, vystřídala na přelomu
minulého a současného století dominantní metoda digitálního
záznamu skutečnosti. Výstava reflektuje současný tvůrčí potencionál
členů fotoklubů zejména z oblasti Plas, Kaznějova a Horní Břízy.

