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Výstavy v Turnově
v Muzeu Českého ráje
Galerie muzea
Maškovy zahrady deset let poté
aneb experiment v archeologii.
Výstava potrvá do 31. ledna roku
2011.
Výstavní sál – 3. patro
Biblický příběh Narození Páně
Trvá do 31. ledna
Scheybala představuje výstava
jako dokumentátora, kreslíře i
Foto: MF DNES
sběratele.

Jak žil Scheybal Výstava v Kamenářském domě mapuje život a dobu významného etnografa Josefa Václava Scheybala.

Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

Archeologický experiment
i narození Páně v Turnově
Muzeum Českého ráje v Turnově láká návštěvníky na
netradiční výstavy: kromě ztvárnění biblického
příběhu očima umělců se tu prezentují i rekonstrukce
pravěkých exponátů a díla vyhlášeného etnografa.
TURNOV Dozvědět se něco o tom,
jak se žilo na Turnovsku před tisíci
let, připomenout si biblický příběh o Narození Páně, anebo se seznámit s osobností regionálního
národopisce Scheybala, mohou
lidé v Muzeu Českého ráje v Turnově a v místním Kamenářském
domě.
V galerii muzea se nalézá výstava Maškovy zahrady deset let poté,
aneb experiment v archeologii.
„Návštěvníci tu uvidí nejenom

restaurované archeologické nálezy, ale určitě je zaujmou i tři prostorové modely pravěkých vesnic,
jejichž pozůstatky archeologové v
Maškových zahradách při záchranných výzkumech prozkoumali,“
uvedla ředitelka muzea Vladimíra
Jakouběová.
Mezi další návštěvnické taháky
patří i nároží staveb z mladší doby
kamenné, mladší doby bronzové a
doby římské, která jsou v měřítku
1:1 zrekonstruována přímo v pro-

storách galerie. Výstavní sál ve třetím patře Muzea Českého ráje hostí výstavu Biblický příběh dokumentující biblické téma Narození
Páně ve výtvarném a lidovém umění, hudbě a literatuře.
„Více než dvě tisíciletí toto
téma inspiruje umělce k vytvoření
jedinečných děl. K nejtypičtějším
z nich patří betlémy. Na výstavě
jsou zejména betlémy ze sbírek
turnovského muzea a dalších muzeí z regionu severovýchodních
Čech. A vedle nich tu nechybí obrazy, staré tisky, kramářské písně,
svaté obrázky a další sbírkové
předměty,“ podotkla Jakouběová.
Obě výstavy v muzeu potrvají
do 31. ledna. Naopak bez časového omezení pak lze v Kamenář-

Kamenářský dům
Český ráj a Pojizeří J. V. Scheybala
stálá expozice

ském domě zhlédnout novou stálou expozici mapující život a dílo
etnografa Josefa Václava Scheybala.
„Byl jednou z nejvýznamnějších osobností českého národopisu, všestranně vzdělaný odborník, který se vedle sběratelské činnosti věnoval především národopisné kresbě. Měl velký podíl na
proslavení lidové kultury severovýchodních Čech,“ upozornila Jakouběová.
Nová stálá výstava, která má
své místo v nově postaveném objektu muzea – v patře takzvaného
Kamenářského domu, bude mít
charakter studijní expozice, která
představí Scheybala jako dokumentátora, kreslíře a jako sběrate-

le. Expozice klade důraz na kreslířskou a ilustrátorskou činnost
Scheybala a jeho ženy. Přibližuje
publikační činnost manželů
Scheybalových a jejich práci památkářskou a sběratelskou.
„Součástí expozice je takzvané
dokumentační centrum, kde jsou
k vidění Scheybalova kreslířská
díla v digitální podobě,“ prozradila Jakouběová.
Zde se mohou zájemci seznámit s doklady o památkách Libereckého kraje, a to nejen s dílem
manželů Scheybalových, ale i postupně i s výsledky výzkumů lidového stavitelství v Libereckém
kraji, které turnovské muzeum v
posledních letech uskutečnilo.
Jan Mikulička

Muzeum Českého ráje hostí nyní
výstavu nazvanou Biblický
příběh. Na snímku figurka
Jezulátka z 19. století.
Foto: B. Černý, MF DNES

Hrnčířská pec je jedním z
exponátů výstavy o Maškových
zahradách. Foto: B. Černý, MF DNES

Galerie ukáže dílo rodáka z Liberce Lüpertze

Krátce
SEMILY

V Golfu hrají studenti
Koncert absolventů místní základní umělecké školy hostí dnes
kulturní centrum Golf v Semilech. Jde o čtvrtý koncert čtyřiapadesáté abonentní sezony koncertů vážné hudby. Účinkují studenti konzervatoří a vysokých škol a
absolventi základní umělecké
školy. První tóny zazní sálem Golfu o půl osmé večer.
(jan)
LIBEREC

Sauer zavede do Afriky
Další z řady pravidelných pondělních cestopisů uvádí dnes liberecké Experimentální studio.

Nese název Cesta do Afriky a z
Prahy přes Maroko, Mauritánii,
Mali a Senegal do Dakaru se návštěvníci pomyslně vypraví s Romanem Sauerem. Cestopisné posezení odstartuje o půl osmé ve(jan)
čer.
JABLONEC NAD NISOU

Seminář ukáže
život ve vesmíru
Pravidelný astronomický seminář hostí dnes od šesté hodiny večerní Klub Na Rampě v Jablonci
nad Nisou. Na programu je aktuální dění ve vesmíru, zajímavé
úkazy, rady a pozorování úkazů
na zimní obloze. Vstupné je 20 korun.
(jan)

Výstava děl předního německého sochaře a malíře současnosti se bude jmenovat Mýtus a metamorfózy. Markus Lüpertz přes
20 let působil jako rektor düsseldorfské akademie a pro liberecký region je zajímavý tím, že se v Liberci v roce 1941 narodil.
LIBEREC (ČTK) Čtyři velké výstavy
naplánovala na letošní rok pro
své návštěvníky Oblastní galerie
v Liberci.
První z nich, věnovanou fenoménu architektonického sdružení Sial, otevřela už ve čtvrtek. V
dubnu na ni naváže výstava prací
německého výtvarníka Markuse
Lüpertze.
„Zbývající dvě čekají návštěvníky galerie v druhé polovině
roku,“ řekl její ředitel Jan Randáček. Kromě nich galerie chystá i
několik menších expozic.
Výstava děl Markuse Lüpertze,
předního německého sochaře a

malíře současnosti, se v liberecké
prvé. Na konci září galerie vystaví
galerii otevře 14. dubna. Předstapráce Květy Pacovské.
ví jeho práce z posledExpozice s názvem
ního období. VeřejNový pohled, nový
V České republice
nost bude moci expoprostor bude přístupbude Lüpertzova
zici nazvanou Mýtus a
ná do prosince.
tvorba vystavena
metamorfózy navští„Na úplný závěr
poprvé. Liberecká
vit do začátku září.
roku
představíme
výstava potrvá od
„Markus Lüpertz
práce profesorů z
dubna až do
přes 20 let působil
wroclawské Akadezačátku září.
jako rektor düsseldorfmie výtvarných uměské akademie a pro liní,“ dodal ředitel galeberecký region je zajímavý tím,
rie.
že se v Liberci v roce 1941 naroVelké výstavy letos doplní ještě
dil,“ řekl Randáček.
několik menších expozic. MilovV České republice bude navíc
níci výtvarného umění se mohou
Lüpertzova tvorba vystavena potěšit například na díla Lubomíra

Typlta, výtvarnice a jablonecké
rodačky Zdeny Huškové, linoryty
Iva Křena nebo ilustrace Tomáše
Řízka.
V Liberci se nachází čtvrtá největší galerie v Česku. Shromáždila na 22 000 obrazů, kreseb a grafických listů.
Vlastní například vzácné sbírky nizozemského malířství ze 16.
století a francouzské krajinomalby z 19. století.
Nedávno zařadila do stálé návštěvnické trasy díla německých
a rakouských malířů předminulého století. Ročně libereckou galerii navštěvuje kolem 10 000 lidí.

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry z víkendu na Jizerské magistrále
Lyžařské stopy vedou nejen z Bedřichova
a Jizerky, ale i z dalších nástupních míst,
jako jsou Oldřichov v Hájích, Nové Město
pod Smrkem, Desná nebo Horní Polubný.

Víkend v okolí Bedřichova Sobota na magistrále v
Bedřichově a okolí a pár pohledů do přírody z cesty po ní.
4x foto: Jaroslav Málek, http://zirkon.rajce.idnes.cz

Peníze na úpravu tratí získává Jizerská o.p.s. od měst
a obcí, Libereckého kraje, sponzorů i lyžařů.

V tuto chvíli mají návštěvníci Jizerské
lyžařské magistrály k dispozici více jak
170 kilometrů v oblíbeném terénu
Jizerských hor.

