PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

LEDEN
2019

VODNÍ TVRZ
(+420) 725 073 539.

otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Moderní interaktivní expozice, jež se věnuje geomorfologickému vývoji Jesenicka i obecně
vzniku a vývoji naší planety, vznikla díky finančnímu příspěvku Olomouckého kraje ve výši
7 miliónů korun. Hlas známého umělce Arnošta Goldflama seznámí návštěvníky s řadou
pozoruhodných faktů o geologických jevech tohoto kraje, k vidění jsou zajímavé modely
sopky, trilobita, jeskyně či snímky z produkce BBC. Sbírkové předměty jsou prezentovány
v moderním výstavním fundusu. Kromě dotykové obrazovky s doplňujícími texty
a animacemi návštěvníky nepochybně zaujme fascinující model ledovce, který představuje
pomyslný vrchol celé expozice. Otevírá se vždy 15 minut po celé hodině. Maximální počet
návštěvníků ve skupině je 12.
Vstupné 60 / 30 Kč

ZE ŽIVOTA
ARISTOKRATICKÝCH DĚTÍ

16. 1. – 3. 3. 2019
Galerie

Výstava Miroslavy a Jiřího Pecháčkových nabídne návštěvníkům pohled do světa malých
šlechticů a šlechtičen. Zaměří se na jejich vzdělávání, odívání, vystupování ve společnosti
a zábavu od narození až po dospívání. V galerii Vodní tvrze si prohlédnete například
rozmanité technické hračky z přelomu 19. a 20. století, naučné stolní hry, sportovní potřeby
či historické učební pomůcky. Pozornost děvčat jistě upoutají porcelánové panenky, pokojíčky
nebo historické kuchyňky s bohatým vybavením. Překvapivé pro dnešní děti bude také
zjištění, že malí aristokraté často procházeli velmi přísnou výchovou a pamlsky dostávali
pouze příležitostně a za odměnu. Zato se běžně domluvili několika jazyky a současně zvládali
společenské chování. Výstava je zapůjčena z Muzea hraček v Rychnově
nad Kněžnou.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 15. 1. 2019 v 18.00 hod., vstup na vernisáž zdarma.

ČARODĚJNICKÉ PROCESY
NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ

Kurátor výstavy: Mgr. Božena Kaňáková
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Expozice, která vznikla z prostředků Olomouckého kraje, představuje mimořádný počin
po stránce odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec poprvé byly zpracovány
dokumenty ze 17. století uložené ve vratislavských archivech, informace o procesech
s údajnými čarodějnicemi jsou uvedeny do kauzálních souvislostí. Návštěvníci na své cestě
do temné historie Jesenicka využívají audio průvodce ve čtyřech jazykových mutacích.
Zajímavostí expozice je tzv. fog screen, unikátní promítací zařízení do suché mlhy, které
představí nešťastný osud první oběti jesenických procesů Barbory Schmiedové.
Maximální počet osob ve skupině je 12, prohlídky probíhají každou celou hodinu kromě
poledne. Vstup do expozice je zakázán dětem mladším 10 let, nedoporučuje se ani pro děti
do 13 let.
Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz
nebo na tel. čísle (+420) 725 073 539.
Sklepení
Vstupné 70 / 35 Kč

Vstupné 40 / 20 Kč

VYPRÁVĚJ

30. 1. – 3. 3. 2019
Hlavní výstavní sál

V rámci tzv. T-praxe připravili žáci 2. stupně Základní školy Česká Ves společně s týmem
Vlastivědného muzea Jesenicka výstavu, na níž se návštěvníci přenesou
do docela nedávné doby – do časů, kdy se stávaly fronty na různé druhy zboží, protože jich byl
akutní nedostatek, a kdy se člověk dostal na dovolenou jen do zemí
tzv. Východního bloku. Výstava bude rozdělena do čtyř částí, z nichž každá má za cíl
představit jednu místnost tehdy běžného bytu. Zařízení bude dobové – žáci vyhlásili rozsáhlé
sbírky u svých rodičů a prarodičů, kteří dobu před Sametovou revolucí
v Československu zažili. Na pozadí sbírkových předmětů a aranžovaných místností
z této doby budou návštěvníky doprovázet i historické texty na panelech, které pojednají
o tom, že za okny kuchyní a pokojíčků existovala politická realita tehdejšího totalitního zřízení.
S koncepcí i názvem výstavy přišli sami žáci. Inspirovali se seriálem Vyprávěj, který popisuje
70. a 80. léta 20. století.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 29. 1. 2019 v 18.00 hod., vstup na vernisáž zdarma.

FAUNA A FLÓRA JESENICKA

Autoři výstavy: Mgr. Milan Rychlý, Základní škola Česká Ves
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Stálá expozice Fauna a flóra Jesenicka získala v roce 2005 třetí místo v národní soutěži
muzeí Gloria musaealis v kategorii výstava. Ve stejné podobě ji návštěvníci již neuvidí.
Z důvodu rekonstrukce a reorganizace stálých expozic ve Vodní tvrzi je tato expozice živé
přírody nově přesunuta do Rytířského sálu. Celková koncepce výstavy zůstala zachována,
v návaznosti na nové prostory však muselo být centrální dioráma upraveno, a to tak,
že vznikly dvě vitríny. V první jsou vystaveni dravci a sovy, ve druhé pak spatříte různorodé
zástupce živočišné říše v jejich přirozeném prostředí, jako je například les, pole, louka
nebo vodní biotop. S přesunem expozice byly zároveň obnoveny texty a fotografie, které
se zaměřují na vybrané významné fenomény jesenické přírody, jako jsou alpínské hole,
rašeliniště, horský smrkový les, skalní biotopy a botanicky a faunisticky velmi cenná Velká
kotlina.
Rytířský sál
Vstupné 40 / 20 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA

VÁLKA, KTERÁ ZRODILA
ČESKOSLOVENSKO

24. 10. 2018 – 13. 1. 2019
Hlavní výstavní sál

Velká válka. Tak byl současníky nazván konflikt probíhající mezi lety 1914 a 1918, jenž zasáhl
takřka celý svět, pohnul osudy milionů lidí a nadobro rozvrátil staré pořádky. Dopadl rovněž
na zdejší kraj, kam se – převážně ze zákopů východní fronty – nevrátily bezmála dva tisíce
branců rakouské armády. Přeživší, stejně jako zdejší německé obyvatelstvo v zázemí, navíc
započali nový život v novém státním útvaru, k němuž zákonitě museli zaujmout nepřátelské
stanovisko. Průběh a podobu války, osudy některých místních rodáků a události spojené
se vznikem republiky, to vše přinese nová výstava, která vznikla ve spolupráci se spolkem
Signum belli 1914 a nadanými žáky v rámci tzv. T-praxe projektu Talnet.
Autoři výstavy: Mgr. Jan Petrásek, Ing. Radim Kapavík,
Vojtěch Kuna, Marek Palys
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné 40 / 20 Kč

Rodný dům Vincenze Priessnitze
Jeseník - lázně č. p. 175
v Lázních Jeseník
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Do 31. 1. 2019 provozní přestávka
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe”, otevřeno denně.
Přednášky na téma Zdraví a prevence PhDr. A. Perutkové v muzeu – rodném domě V. Priessnitze
se konají každou středu vždy od 19.00 hod.

Vstupné 40 / 20 Kč

VÁNOCE
NAŠICH BABIČEK

Vstupné 40 / 20 Kč

14. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Galerie

V čase blížících se vánočních svátků vás opět zveme do Vlastivědného muzea Jesenicka,
díky němuž se přenesete do časů našich babiček. V galerii Vodní tvrze nahlédnete
do vánočně vyzdobené selské jizby a seznámíte se se starými vánočními zvyky. Ty pravé
V á n o c e n a š i c h p ř e d k ů p ř i p o m e n o u n a p ř . s t a r o d á v n é o z d o b y, f o r m y
na cukroví nebo dobové vánoční dárky. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude takzvaný
Jesenický betlém z přelomu 19. a 20. století, který je zapůjčen z místní římskokatolické
farnosti v Jeseníku a očím návštěvníků se představí vůbec poprvé.
Kurátoři výstavy: Mgr. Božena Kaňáková, Mgr. Milan Rychlý
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné 40 / 20 Kč

