HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA
NARODIL SE KRISTUS PÁN
5. 12. 2020 – 28. 2. 2021

VÝSTAVY
SLEZSKÉHO
ZEMSKÉHO
MUZEA
prosinec 2020

Příběh o narození Ježíše Krista se v průběhu staletí stal
významným tématem zobrazovaným ve výtvarném umění. Nejvíce bývala betlémská událost zobrazována formou
malby, např. iluminace, nástěnné malby deskových obrazů, vitráží oken, olejomalby aj. Sochařské zpracování s výjimkou reliéfního podání a lidových betlémů bylo ojedinělé.
A tak, jak se měnily v různých částech světa během dvou
tisíciletí jednotlivé umělecké slohy, měnilo se i zobrazení
Narození a scény k tomu přináležející. Strohost oficiálních
textů a málo konkrétních informací dovolovaly popustit
fantazii tvůrců, profesionálů i amatérů při znázornění
Ježíšova narození v malířství, sochařství i při tvorbě betlémů. Na výstavě se seznámíte s různými typy vyobrazení
betlémské scény prostřednictvím výtvarných děl a betlémů vybraných z fondů Slezského zemského muzea.

Hrad Kaltenštejn z pohledu
nedestruktivní archeologie
14. 9. 2020 – 3. 1. 2021 / Müllerův dům
Výstava přibližuje život na středověkém hradě, jehož
pozůstatky dodnes ční nedaleko obce Černá Voda v Jeseníkách. Hrad byl založen ve 13. století a fungoval do
počátku 16. století, kdy byl zbořen a jeho torzo se letos
stalo předmětem zájmu vědecké spolupráce Slezského
zemského muzea a Vlastivědného muzea v Jeseníku.
Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout výsledky první
etapy preventivního nedestruktivního archeologického výzkumu, a to jak archeologické nálezy, tak přehled
uplatněných metod moderního neinvazivního výzkumu
a jeho výsledky.

Paměť krajiny: české Slezsko 1750–1950
17. 9. – 31. 12. 2020
Výstava prezentuje jednotlivé aspekty proměn slezské krajiny a vývoje vztahu člověka ke krajině od doby
osvícenství po nástup komunismu. Prostřednictvím
dobových map, výtvarných děl a dalších artefaktů se
návštěvník seznamuje s procesem poznávání a vědec-

kého zkoumání krajiny, stejně jako s uměleckou reflexí
slezské přírody a architektury. Pozornost je věnována
také náboženským poutím a počátkům turistiky. Pominout samozřejmě nelze ani dopady válečných událostí
a průmyslové činnosti na tradiční charakter krajiny.

Štěpán Rak 75 – výstava fotografií
10. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Kytarový virtuos Štěpán Rak oslavil v letošním roce
75. narozeniny. K tomuto výročí pořádá Slezské zemské
muzeum výstavu jeho fotografií. Málokdo ví, že původní
profesí známého kytaristy je výtvarné umění. Hudba
přišla až později, nicméně i v ní se od počátku snaží
vytvářet obrazy. Fotografie mu pak otevřela cestu jak
k výtvarnému zpracování, tak k potřebě vyjádření harmonie obrazem. Kromě běžné fotografie tak návštěvníci
mohou zhlédnout také fotografiku, která Štěpána Raka
zcela uchvátila.

Opava na dobových pohledech
12. 5. 2020 – 3. 1. 2021 / Müllerův dům
Město Opavu v jejím historickém vývoji přibližuje
výstava nejstarších dochovaných celkových pohledů
prostřednictvím barevných a černobílých reprodukcí
z depozitářů Slezského zemského muzea. Nejstarším
dochovaným pohledem na město Opavu je dřevoryt známého rytce Jana Willenbergera z roku 1593.
Na výstavě je možné zhlédnout např. perokresbu Johanna
Delsenbacha (r. 1720), kolorovanou mědirytinu Friedricha
B. Wernera (kolem r. 1750), akvarely a kresby od Františka
Biely, opavského stavitele, který našel zálibu i v malířství,
nebo George Fritsche a dalších autorů, kteří město Opavu
ztvárnili během 19. století.

Lidé z daleka
14. 10. 2020 – 31. 1. 2021
Výstava fotografií Jindřicha Štreita tematicky navazuje
na fotografický cyklus Lidé z východu. Snímky přibližují prostředí vietnamské a mongolské menšiny v ČR.
Návštěvníci se tak seznámí se zvyky a tradicemi těchto
asijských komunit, stejně jako s problematikou jejich
začleňování do tuzemské společnosti a s každodenním
životem Vietnamců a Mongolů.

Toulky českou krajinou
objektivem Miloše Anděry
1. 9. 2020 – 31. 3. 2021
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií Miloše Anděry,
dlouholetého zoologa Národního muzea, které ukazují
rozmanitost české krajiny a přírody. Ačkoli stěží najdeme
u nás místa, kam nevstoupila noha člověka, přesto se dají
najít zákoutí, která lze bez nadsázky nazvat pravou „divočinou“. Ale i kulturní krajina, utvářená po staletí či tisíciletí
člověkem, má někdy své kouzlo, a přírodní sukcese v ní
časem dokáže zahladit i ty nejhorší šrámy.

Výstava Muzea ošetřovatelství
a Muzea patologie
4. 9. 2020 – 3. 1. 2021 / Müllerův dům
Slezská nemocnice v Opavě prostřednictvím Muzea
ošetřovatelství a Muzea patologie prezentuje unikátní
předměty ze svých sbírek.

125 let od otevření
Historické výstavní budovy
1. 7. 2020 – 3. 1. 2021 / Sady u muzea
Významné mezníky Historické výstavní budovy vám
představí výstava uspořádaná k 125. výročí od jejího
slavnostního otevření. Tehdejší Muzeum Františka Josefa
pro umění a řemesla je projektem vídeňských architektů
Johanna Scheiringera a Franze Kachlera. Ve své době byla
budova vybavena nejmodernějším dostupným vybavením. Zásadní zlom nastal koncem druhé světové války,
kdy byla budova zasažena leteckými pumami. Oprava
trvala řadu dalších let a značné množství sbírkových
předmětů bylo nenávratně ztraceno.

Sběratel / Pocta Emanuelu Opravilovi
26. 5. 2020 – 3. 1. 2021
Emanuel Opravil se od studií věnoval botanice a geobotanice. Při příležitosti patnáctého výročí úmrtí si tuto
výjimečnou osobnost však připomínáme jinak: jako
velkého ctitele grafiky, zejména ex libris a bibliofilií, které
sbíral a které se po jeho smrti dostaly darem do sbírek
Slezského zemského muzea.

PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE
J. A. Komenský. JAK chtěl změnit svět
9. 9. – 21. 12. 2020
Jan Amos Komenský (1592–1670) vstoupil do dějin jako
významný teolog, filozof, humanista a zakladatel odborné
pedagogiky. Jeho životní osudy, poznamenané složitou
a neutěšenou dobou po třicetileté válce, byly plné výzev,
zvratů a životních zkoušek. Jeden z nejpřednějších myslitelů a spisovatelů jim však čelil s obdivuhodnou houževnatostí a vnitřní silou. Své celoživotní dílo zasvětil rozvoji
poznání a hledání cesty, jak sjednotit lidstvo rozdělené
ideologickými boji a dosáhnout porozumění politického
a náboženského. Mnohé z Komenského myšlenek jsou
i po staletích stále živé a promlouvají k dnešnímu člověku.
U příležitosti 350. výročí jeho úmrtí vás Slezské zemské
muzeum a Muzeum J. A. Komenského zvou na putovní
výstavu vizuálně zpracovaných velkoformátových panelů přibližující myšlenkový odkaz tohoto významného
myslitele 17. století.

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Historická výstavní budova,
Komenského 10, Opava
22. 12. ‒ 23. 12.
24. 12. ‒ 26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12. ‒ 30. 12.
31. 12. ‒ 1. 1.
2. 1. ‒ 3. 1.

9‒12 a 13‒17 hodin
ZAVŘENO
9‒12 a 13‒17 hodin
ZAVŘENO
9‒12 a 13‒17 hodin
ZAVŘENO
9‒12 a 13‒17 hodin

Památník Petra Bezruče,
Ostrožná 35, Opava
23. 12. ‒ 26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12. ‒ 3. 1.

ZAVŘENO
9‒16 hodin
ZAVŘENO
8‒16 hodin
ZAVŘENO

Informace pro návštěvníky
Historická výstavní budova – Müllerův dům
Komenského 10, 746 01 Opava
tel.: +420 553 714 809, +420 604 393 778
e-mail: pokladnahvb@szm.cz
otevírací doba: úterý–neděle 9–12, 13–17 hodin
Vstup do Müllerova domu je přes
Historickou výstavní budovu.
Národní památník II. světové války
Hrabyně 192, 747 63 Hrabyně
tel.: +420 553 775 091
e-mail: pamatnik-valky@szm.cz
otevírací doba: zavřeno
Arboretum Nový Dvůr
746 01 Stěbořice
tel.: +420 733 739 173
e-mail: arboretum@szm.cz
otevírací doba: zavřeno do 3. 1. 2021
Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
748 01 Hlučín-Darkovičky
tel.: +420 595 051 110
e-mail: opevneni@szm.cz
otevírací doba: zavřeno
Srub Petra Bezruče
739 14 Ostravice
tel.: +420 732 974 060
e-mail: spb@szm.cz
otevírací doba: zavřeno
Památník Petra Bezruče
Ostrožná 35, 746 01 Opava
tel.: +420 778 528 219
e-mail: ppb@szm.cz
otevírací doba: po, st, pá: pro předem objednané
návštěvníky / út: 8‒12, 13‒16 hodin / čt: 9‒12, 13‒17 hodin
Knihovna Slezského zemského muzea
Tyršova 1, Opava
Nutná rezervace termínu na e-mailu: knihovna@szm.cz.
23. 12. ‒ 3. 1.: ZAVŘENO
Věnujte prosím pozornost opatřením při vstupu do objektů
v rámci prevence onemocnění způsobené koronavirem (COVID-19).

www.szm.cz

