pozvánky

Oslavy 20 let výuky restaurování
v Litomyšli začínají
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v roce 2013
organizuje oslavy 20 let výuky restaurování v Litomyšli. První akcí, na které představí své umělecké a vědecké aktivity, bude výstava nazvaná Fakulta
restaurování Univerzity Pardubice - 20 let výuky restaurování v Litomyšli. Díky spolupráci s Východočeskou galerií se výstava uskuteční v exkluzivních
prostorách Domu U Jonáše v Pardubicích od 5. března
do 28. dubna 2013.
Výstava prezentuje Fakultu restaurování Univerzity
Pardubice, její krátkou historii i přehled současného
dění na fakultě. Klade si za cíl představit a přiblížit

Makety gotické knižní vazby

práci všech kateder a ateliérů Fakulty restaurování. Své
práce zde vystaví více než padesát studentů fakulty.
Prezentované práce vznikly v rámci výtvarné přípravy
a specializované výtvarné přípravy v jednotlivých ateliérech. Návštěvníci tak mohou zhlédnout příklady kresby, grafických listů, tušové a kvašové malby. Vystaveny
budou makety historických knižních vazeb či kopie
středověké knižní malby. Mezi plastikami bude instalován akt dívky v životní velikosti nebo sekaná kopie portrétu Sv. Václava. Další zajímavostí bude například
cvičný panel se sgrafitem a mozaikou.
Součástí výstavy bude i představení konkrétních restaurátorských prací, na nichž se studenti v rámci studia podíleli pod vedením pedagogů fakulty. Za zmínku
stojí především prezentace restaurování gotické
kamenné kašny v Kutné Hoře, zařazené na seznam
památek Světového dědictví UNESCO, nebo konzervace části gotických nástěnných maleb na východní
stěně presbytáře farního kostela sv. Martina v obci
Sankt Martin v Dolním Rakousku. Tuto unikátní výstavu budou doprovázet workshopy lektorované studenty a pedagogy Fakulty restaurování. Více informací
naleznete na www.upce.cz/fr/index.html nebo
na http://pater.cz/vcg/.
Tomáš Kupka
proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice,
tel. 466 036 589; tomas.kupka@upce.cz

Březnové aktivity projektu
ARC – Ars Regio Civitas
Sobota 9. března od 9.00 do 14.00 hod. budova Fakulty
restaurování v Litomyšli
5. jednodenní workshop s názvem „Jak pečovat
o drobné památky z textilu a usně“
Účastníci workshopu se pod vedením Ing. Martiny
Ohlídalové, Ph.D a Bc. Veroniky Šulcové seznámí s problematikou základní péče o drobné předměty z textilu
a usně a také s nejběžnějšími způsoby jejich poškození, s vhodným způsobem zacházení, ošetření a uložení. Na vybraných příkladech jako je lidový historický
oděv, bytový textil a oděvní doplňky budou prezentovány jednotlivé restaurátorské postupy pro useň a textil. Vybrané dílčí úkony, jako např. čištění či tukování,
si zájemci sami vyzkouší.
Účast pro všechny zájemce zcela zdarma! Svou účast,
prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. 737 111 507
Pondělí 11. března od 18.00 hod. salónek hotelu Zlatá
Hvězda na Smetanově náměstí v Litomyšli (Vstup volný!)
Kulatý stůl: Grantová politika města podporující
občanské aktivity a tvorba rozpočtu obce

Zajímá vás, jak se dělá rozpočet? Které oblasti jsou
v něm nejdůležitější? Proč v něm některé informace
chybí? Jak do něj může občan zasáhnout? Co znamená obyčejové právo a jak souvisí s udělováním dotací?
Sobota 23. března od 9.00 do 12.00 hod. budova Fakulty restaurování v Litomyšli
6. praktický workshop s názvem „Jak pečovat
o drobné památky ze dřeva“
Workshop, který povede zkušený restaurátor Jiří
Věneček, seznámí návštěvníky s problematikou
základní péče o drobné předměty ze dřeva. Dozví se,
jak s nimi zacházet a jak o ně pečovat. V druhé části se
zájemci mohou těšit na praktické ukázky různých restaurátorských postupů a bude prostor i na doplňující
dotazy.
Účast pro všechny zájemce zcela zdarma! Svou účast,
prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. 737 111 507
Mgr. Eva Novotná
koordinátorka projetku ARC - ARS REGIO CIVITAS

Jarní výstava
skleněných kraslic
Křehká krása, něžné symboly jara a nového života, tak
začíná sezóna v Zámeckém sklepení. Mezi sochami
Olbrama Zoubka se totiž objeví velikonoční kraslice
vytvořené speciální technikou ze skla. Výzdobu připravili majitelé firmy Ozdoba CZ, kteří pokračují
v mnohaleté rodinné tradici výroby skleněných velikonočních a vánočních ozdob.
Výstava bude otevřena ve dnech 30. března - 28.
dubna o víkendech od 10.00 do 16.00, ve všední dny
pro předem ohlášené zájemce a školy.
Iva Voříšková

Hledáme nové jméno
Zúčastněte se ankety s DDM Litomyšl.
Hledáme jméno, které by nejlépe přiblížilo naši činnost a bylo přátelské
pro malé, velké i dospělé. Takové, aby
se vám dobře pamatovalo, hezky říkalo a stalo se součástí vašeho slovníku
pro volný čas. Jsme zařízení, které je
otevřeno všem. Můžete u nás sportovat, pohrát si, bavit se, vyrábět, modelovat, něco se naučit, dozvědět se
a najít si nové kamarády. To vše v příjemném a bezpečném prostředí.
Vaše nápady na jméno pro DDM Litomyšl můžete psát
na adresu plihalova@ddm.litomysl.cz do konce března.
Autor jména, které zvítězí v naší anketě, obdrží tričko
s novým jménem a logem a věcnou odměnu.
Hana Plíhalová Šafaříková

co se do Lilie nevešlo
Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete:
• Den otevřených dveří v MŠ Sedliště
• Manželé Vašíčkovi v Bobo Cafe
• LDT Domašov u Jeseníku
• 10. ročník florbalového turnaje Dona Boska
• Hráči klubu Stiga HC Benátky pokračují
v tažení Českým i Litomyšlským pohárem
• Otužilci litomyšlského krytého bazénu
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