PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

VODNÍ TVRZ

ZÁŘÍ
2019

(+420) 725 073 539.
www.muzeumjesenik.cz,

otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY
HEINRICH WOLF

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné 80/40 Kč

ČARODĚJNICKÉ PROCESY
NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
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 110/55 Kč

FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Rytířský sál
Vstupné 50/25 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA
Vstupné 50/25 Kč
Rodný dům Vincenze Priessnitze
Jeseník - lázně č. p. 175
v Lázních Jeseník
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: pátek
sobota–neděle

14.00–17.00
10.00–17.00

18. 9. – 10. 11. 2019
Hlavní výstavní sál

V loňském roce získalo Vlastivědné muzeum Jesenicka do správy 14 obrazů od Heinricha Wolfa a jeden
od Josefa Appela, tzv. „polovycpaniny.“ Jedná se o taxidermické reliéfní obrazy ptactva pocházejícího z našeho
regionu z 1. pol. 20. století. Jednotlivé druhy jsou zakomponované do jejich přirozeného prostředí, každý výjev
je pečlivě propracován, tělo obklopuje malba krajiny. Výjev dokončuje masivní rám v podobě větví stromu.
Na obrazech můžeme vidět např. kachny, tetřevy, ledňáčky, sovy, dudky, koroptve, bažanty, dravé ptáky,
ale rovněž fretky. Díla se využívala jako učební pomůcky a byla oblíbenou dekorací v interiérech. Heinrich Wolf
(1873–1938) se narodil v Javorníku-Vsi, preparátorem se vyučil v Landeku. Cestoval po německých městech,
kde sbíral zkušenosti. V roce 1900 si otevřel v Jeseníku preparátorskou dílnu. Za svoje obrazy získal řadu
ocenění. V Jeseníku roku 1938 i zemřel. Ve výstavě, která se koná v rámci XIX. svatováclavského setkání
v Jeseníku, budete moci zhlédnout obrazy polovycpanin i z dílny jiných autorů. Soubor výjevů z Vlastivědného
muzea Jesenicka bude doplněn několika obrazy od soukromích sběratelů.
Vernisáž se uskuteční v úterý 17. 9. 2019 od 18.00 hod. ve Vodní tvrzi. Vystoupí Jeseničtí trubači, vstup
na vernisáž je zdarma.
Kurátor výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné 50/25 Kč

27. – 28. 9. 2019

XIX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU
pátek 27. září 2019 od 9.00 hod.
Zimní zahrada, PLL a.s.
VÝTVARNÉ UMĚNÍ JESENICKA A JESENÍKŮ 20. STOLETÍ
Vlastivědné sympozium v rámci XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku představí nejen německé
a české malíře našeho regionu. Pro účastníky je připraven stejnojmenný sborník referátů.
Vstup volný.
Pořádají SOkA Jeseník, VMJ a Společnost V. Priessnitze
pátek 27. září 2019 v 15.00 hod.
Vlastivědné muzeum Jesenicka
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY HEINRICH WOLF
Vstup volný.
pátek 27. září 2019 v 16.00 hod.
Katovna
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA JESENICKU
Vstup volný.
pátek 27. září 2019 v 18.30 hod.
Kino Pohoda
STAVITEL CHRÁMU
V rámci XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku proběhne projekce němého filmu z roku 1919
doprovázená živou hudbou. Starodávná legenda, strhující příběh. Čtyřicet minut expresivních výrazů
soudobé herecké elity, rychlé střihy, ale i dlouhé záběry na hořící katedrálu. To je Stavitel chrámu,
němý film o architektu Petru Parléři, který kvůli dokončení slavné katedrály sv. Víta uzavře smlouvu
s ďáblem. Dojem z tohoto vizuálního umění na plátně umocní tradičně, netradičně až avantgardně
provedená živá hudba. Pod vedením kytaristy Radima Přidala se ve zpívaných áriích představí operní
zpěvačka Barbora Jirásková, na kontrabas a klarinet zahraje Marian Friedl a čtveřici hudebníků
uzavře Matěj Drabina s perkusy.
Vstup volný.
Pořádá VMJ a MKZ Jeseník
sobota 28. září 2019 v 9.30 hod.
Bílá Voda, kostel Navštívení Panny Marie; hřbitov
VŠE SVATÁ A PIETNÍ AKT K PŘIPOMENUTÍ NÁSILNÉ INTERNACE ŘÁDOVÝCH SESTER
V DOBĚ VLÁDY KOMUNISTICKÉ STRANY

Vstupné 40/20 Kč

PROVOZNÍ PŘESTÁVKA OD 30. 9. 2019.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe”, otevřeno denně.
Přednášky na téma Uzdravení a prevence PhDr. A. Perutkové v muzeu – rodném
domě V. Priessnitze se konají každé úterý vždy od 19.00 hod.

LESY HROU

19. 6. – 8. 9. 2019
Hlavní výstavní sál

JESENICKÉ HRADY V REGIONÁLNÍ MYTOLOGII

Jen málokde v České republice najdeme tak hustou soustavu zřícenin strážních hrádků jako právě
v Jeseníkách. Mezi pevnými kamennými zdmi však v dávné minulosti nepřebývali pouze poctiví a loajální
strážci dbající na bezpečný průjezd kupeckých vozů, ale také loupeživí rytíři a všelijací zlotřilí jedinci, z nichž
mnozí využívali pomoci samotného pekla... Jakým způsobem původní obyvatelé interpretovali pohnuté dějiny
Koberštejnu, Edelštejnu, Rabenštejnu či krnovského Cvilína a jak se historická skutečnost liší od fikce, o tom
pojedná další ze série přednášek Matěje Mately, odborného pracovníka VMJ.
Čtení se uskuteční ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 18.00 hod. ve Zdravé kavárně.
Doporučujeme rezervace předem – osobně ve Zdravé kavárně.

Vstupné 60/30 Kč

JOSEF ČAPEK
NAPŮL VESELE, NAPŮL VÁŽNĚ

VODOPÁDY A SKÁLY V OKOLÍ PRADĚDU

6. 7. – 22. 9. 2019
Galerie
Vstupné 50/25 Kč

EUROPEAN HERITAGE DAYS
13. – 14. 9.2019
VMJ nabídne vstupy k expozicím a výstavám za 50 % ceny, a to s komentovanými prohlídkami.

5. 9. 2019

Vstupné 20 Kč

21. 9. 2019

Exkurze povede známou trasou z Karlovy Studánky údolím Bílé Opavy na Praděd, k chatě Švýcárna a přes
Malý Děd kolem nejvýše položeného dolu na železnou rudu, skalních útvarů Sokolí skály a Vysokého
vodopádu až do Bělé pod Pradědem. Účastníci se seznámí s geologickou stavbou oblasti, s činností vody
a arktického klimatu v dobách ledových, dále s mineralogickými výskyty i s průzkumy a těžbou rud, které měly
někdy překvapivé historické dopady. Exkurzi povede RNDr. Viera Večeřová.
Výjezd v 7.45 hod. z autobusového nádraží v Jeseníku. Od Sokolích skal údolím Studeného potoka
s četnými evorzními jevy, například malými vodopádky a obřími hrnci, návrat kolem 16.30 hod.
z Bělé pod Pradědem.
Kontakt: RNDr. Viera Večeřová: (+420) 732 530 089.
Vstupné 30 Kč

