


Návštěvníci viděli nejen překrásné korálkové šperky, ale i květiny a stromečky z korálků, vánoční i 
velikonoční ozdoby a různé další korálkové dekorace.
Výstava byla spojena s fotoobrazy Ing. Josefa Rychteckého na téma korálky a Afrika.
Vernisáž výstavy byla spojena s křestem knihy Korálek ke korálku.

Jarmila Podzemská a fotograf Ing. Josef Rychtecký





V letošním roce se výstava ponese v duchu oslav vítání jara a tradičních křesťanských Velikonoc. 
Těšit se můžete na exponáty z Muzea a galerie Orlických hor, vamberecké krajky, dřevěné formy na 
máslo a sýry, kraslice, kynuté obřadné pečivo a mnoho dalšího.
Slavnostní zahájení proběhlo 7. března od 17.00 hodin.
Z důvodu ochrany autorských práv, nelze na výstavě fotografovat. Děkujeme za pochopení. 

Pořádá město Tábor ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor, Muzeem krajky Vamberk, 
Husitským muzeem v Táboře a Jaroslavou Holinovou z Klubu sběratelů kuriozit. 

Doprovodné akce: 
V sobotu 10. března (13–16 hodin) předvede zkušená lektorka Radka Grösslová různé techniky 
zdobení kraslic (vosk, rozfoukávaný vosk a pilování). Ve středu 14. března (13–16 hodin) bude 
Radka Grösslová předvádět zdobení velikonočních perníčků.







Výstava představila tematický výbor z autorčiny sochařské a malířské tvorby. Díla reflektují křehkost 

a pomíjivost živého. Sledují linii času, proud života s jeho zásadními momenty, lehkostmi i tíhami. 
Charakteristickým rysem prostupujícím celou tvorbu je práce s otiskem a jeho osobitou energií. 
Autorka se inspiruje přírodními procesy, ve kterých hledá symbolické přesahy. Zásadními tématy jsou 
zrození, růst, plynutí, destrukce, mizení a zánik. V nejnovějších souborech děl se dotýká otázek 
vztahů, lidského směřování, určení či osudu. 

Doprovodné akce: 25. května Táborská muzejní noc



Josefína Dušková Pavel Pelouch



LOutKOVÁ 

7. 6.–27. 7. 
2018

DIVADéLKA



Výstava loutek a malých divadélek ze sbírky Muzea hraček v Rychnově nad 
Kněžnou. Ke kulturnímu vyžití dospělých a později hlavně dětí patřily dříve loutky a 
loutková divadla. Tradice začíná u řezaných loutek kočovných marionetářů, kteří 
putovali od vesničky k vesničce ve vozech a hrávali ve skládací scéně v sálech 
hostinců. Od konce 19. století vznikala spolková loutková divadla, často 
s pravidelným provozem. V této době došlo k mohutnému rozmachu rodinného 
loutkového divadla a v mnoha rodinách byla malá stolní divadla, se kterými hráli 
nejen rodiče dětem, ale i děti svým rodičům.  
Kromě těchto loutkových divadélek se návštěvníci mohou těšit také na celou 
loutkovou scénu zapůjčenou ze souboru Divadlo Dokola.  
 
Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad 
Kněžnou, Malým Divadélkem Praha a Divadlem Dokola. 
   
Doprovodné akce: 
6. června od 17 hodin loutkové představení O kohoutkovi a slepičce v podání Malého 
Divadélka Praha. 
13. a 20. června v rozmezí 13–16 hodin ukázka vyřezávání se zkušeným řezbářem 
Luďkem Burianem 
22. července v 15 hodin loutkové představení O kouzelné vodě v podání Divadla 
Dokola 
 



Malé divadélko Praha, pohádka O kohoutkovi a slepičce Rostislav a Anna Novákovi



VLADIMÍR FRANZ 

IDA SAUDKOVÁ

MY WAY
2. 8. – 21. 9. 2018



Ida Saudková (* 8. srpna 1966 Kutná Hora) je česká fotografka a partnerka Vladimíra 
Franze. V roce 1985 absolvovala na Střední škole uměleckých řemesel v Praze obor 
portrétní fotografie a do roku 1987 pracovala v družstvu Fotografia jako ateliérová 
fotografka; od té doby je tzv. na volné noze. Ze začátku dělala příležitostně 
asistentku jiným známým fotografům, například Janu Saudkovi, Gábině Fárové či 
Vlastimilu Macháčkovi, od roku 1996 své fotografie vystavuje či publikuje v různých 
časopisech, knihách či kalendářích. Specializuje se téměř výhradně na klasickou 
černobílou aranžovanou fotografii; výjimečně některá svá díla koloruje. Je autorkou 
fotografií nejen mnoha populárních osobností (herců, hudebníků, moderátorů), ale 
portrétuje i lidi na hraně společnosti. V průběhu let vytvořila několik dosud otevřených 
cyklů: Bratři a sestry – portréty sourozenců, ReMix – portréty tanečníků travesti 
show, Café Louvre – portréty ve stylu amerických hvězd filmového plátna ze 40. let 
20. století, Žhavé polibky – portréty líbajících se dvojic, Komiks, kýč a klasika – 
kolorované fotografie posunuté do poetiky komiksu s prvky koláže nebo Portréty 
slavných inspirované křesťanskou ikonografií. Tyto fotografické cykly se stále 
rozrůstají a použitím totožných modelů prolínají. Autorka se navrací i ke starým 
negativům, stříhá je a poté tyto fotografie v podstatě recykluje. 

V Galerii 140 má návštěvník možnost spatřit reprezentativní průřez autorčinou 
tvorbou. Jsou zde vystavené její klasické černobílé ateliérové fotografie, jakož i ty 
ručně kolorované. Jedna samostatná místnost je věnovaná jejím barevným kolážím. 
Zvláštností výstavy je nádobí ozdobené jejími fotografiemi a kolážemi. Výstava 
potrvá do 21. září. 

 
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ida_Saudkov%C3%A1 

Doprovodné akce: 16. září Dny evropského dědictví





Charitativní fotografický projekt Angela Purgerta. Fotograf se nechal inspirovat atmosférou první 
republiky a vytvořil originální fotografie navozující tehdejší mondénní dobu vyšší společnosti. Výstava 
finančně podpořila stacionář Klíček, který poskytuje služby uživatelům s mentálním a kombinovaným 
postižením.

Doprovodné akce: 13. října Den otevřených ateliérů

Mgr. Petr Brázda, ředitel stacionáře Klíček Angelo Purgert



SLADKÉ
VÁNOCE

29. 11. – 6. 1. 2019



Tradiční vánoční výstava se v letošním roce ponese v duchu vánoční kuchyně a dobrot. K vidění 
budou historické formy na čokoládu, formičky na drobné cukroví, dřevěné formy na tlačené perníky, 
různé typy kuchyňského náčiní a mnoho dalšího. Nebudou chybět ani tradiční vánoční dekorace a 
betlémy. Součástí výstavy bude stejně jako v předchozích letech Strom splněných přání (pro děti ze 
sociálně slabých rodin).

Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci s Lenkou Urbanovou a Muzeem čokolády a čokoládovny 
LIDKA Kutná Hora.

Vánoční strom 
splněných přání
pro děti ze sociálně slabých rodin

28. 11. – 18. 12. 2018



Dětský pěvecký soubor Nokturňáček pod vedením 
Jarmily Hlubinkové
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