ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVENCI A
SRPNU 2020
1. 7. – 28. 8.

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2020
Tradiční letní setkání s kapelami nejrůznějších žánrů
Pořadatel: UFFO a město Trutnov
vedle Uffa ** vždy ve středu a v pátek od 16:30

neděle 12. 7.

TRUTNOVSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2020
Petr Hostinský – varhany, Pavel Herzog – trubka
Pořadatel: Martin Matyska ve spolupráci s městem Trutnovem a
Arciděkanstvím Trutnov
Kostel Narození Panny Marie ** 20:00 ** vstupné 120 Kč, studenti a
senioři 60 Kč, děti do 10 let zdarma

neděle 19. 7.

TRUTNOVSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2020
Miroslav Baklík – varhany, Jakub Rojko – lesní roh
Pořadatel: Martin Matyska ve spolupráci s městem Trutnovem a
Arciděkanstvím Trutnov
kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí ** 20:00 ** vstupné 120 Kč, studenti
a senioři 60 Kč, děti do 10 let zdarma

neděle 26. 7.

TRUTNOVSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2020
Jiřina Marešová – varhany
Pořadatel: Martin Matyska ve spolupráci s městem Trutnovem a
Arciděkanstvím Trutnov
kostel Narození P. Marie ** 20:00 ** vstupné 120 Kč, studenti a
senioři 60 Kč, děti do 10 let zdarma

20. – 23. 8.

ARTU KUS FESTIVAL
Druhý ročník nevšedního festivalu, bohatý hudební program, divadla,
výtvarné instalace, panelové diskuze se zajímavými hosty, kreativní
zóna, nespočet workshopů, autorské čtení, slam poetry show, dj´s a
mnoho dalšího.
Pořadatel: Bojiště s.r.o.
Více informací: www.artukus.cz
areál Na Bojišti

24. – 30. 8.

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2020
10. ročník multižánrového festivalu
Pořadatel: Studio, z. s., při ZUŠ Trutnov a Společenské centrum
UFFO Trutnov s přispěním města Trutnova, Ministerstva kultury ČR
a Nadace život umělce
Více informací: www.zustrutnov.cz/dance.aspx

neděle 30. 8.

UMĚNÍ NÁS MĚNÍ
Multižánrová performance účastníků Dance festivalu
Pořadatel: Studio, z. s., při ZUŠ Trutnov a Společenské centrum
UFFO Trutnov s přispěním města Trutnova, Ministerstva kultury ČR
a Nadace život umělce

UFFO ** 17:00

VÝSTAVY
do 13. 7.

ŽÁCI VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ - V NÁRUČÍ TRUTNOVA
„Vydali jsme se na cestu výtvarného vyprávění o tom, co krásného a
zajímavého se tu nalézá. Poznání je mírou lásky. A my se tak učíme
mít své město rádi.“
Obrázky jsou z celoročního projektu žáků výtvarného oboru ZUŠ v
Trutnově.
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63), Trutnov

do 6. 9.

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA ZE SBÍREK PAVLA
JANATY A TOMÁŠE KUBÍČKA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 13. 9.

HISTORICKÉ TEXTILIE V TKALCOVNĚ
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
středa – sobota ** 10:00 – 16:00
Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22

do 13. 9.

PŘÍBĚH TKALCE JANA
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
středa – sobota ** 10:00 – 16:00
Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22

do 13. 9.

JAK ŠEL ČAS. HRAČKY NAŠICH RODIČŮ A PRARODIČŮ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 18. 9.

JAZZ WORLD PHOTO 2020
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov

1. 7. – 4. 8.

MARKÉTA KOREČKOVÁ / JÁN MACKO: PRSO NEBO
BOJ?!
Vernisáž 30. 6. v 18:00
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO

úterý 7. 7.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S UKÁZKOU TECHNIKY
ČÍNSKÉ TUŠOVÉ MALBY
Doprovodný program k výstavě Jiří Straka - Bouře nad Studencem
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova ** 17:30

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY, které pořádá Tkalcovské
muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
6. 7. – 10. 7.

KREANIMO CAMP 2020
Příměstský filmový tábor. Vytvoření krátkometrážního hraného filmu,
dokumentární film.
8:00 – 16:00 ** 1700 Kč

13. 7. – 17. 7.

Příměstský VÝTVARNÝ TÁBOR PRO DĚTI
Hry, tvoření, pobyt venku
8:00 – 16:00 ** 1650 Kč

pátek 24. 7.

KURZ PLSTĚNÍ OVČÍ VLNY
16:00 ** dospělí 300 Kč, děti 70 Kč

3. 8. – 7. 8.

Příměstský VÝTVARNÝ TÁBOR PRO DĚTI
Hry, tvoření, pobyt venku
8:00 – 16:00 ** 1650 Kč

sobota 8. 8.

VITRÁŽOVÉ TECHNIKY
Na základním kurzu vitráží se naučíte řezat tvary ze skleněných desek
podle šablon, brousit na brusce, spojovat sklo cínem, patinovat.
Seznámíte se s pomůckami pro techniku Tiffany. Vyrobíte výrobky,
na které si troufnete: šperky, vitrážová zrcadla, závěsy do oken,
zápichy aj.
10:00 ** 550 Kč ** rezervace předem nutná

24. 8. – 28. 8.

Příměstský VÝTVARNÝ TÁBOR PRO DĚTI
Hry, tvoření, pobyt venku
8:00 – 16:00 ** 1650 Kč

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00.
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

HISTORICKÉ EXPOZICE: HRADY TRUTNOVSKA, ZÁMKY
TRUTNOVSKA, CHALUPY TRUTNOVSKA
Dlouhodobé expozice připomínají zašlou slávu hradů a zámků na Trutnovsku i lidovou
architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV. TRUTNOVSKÁ
ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Expozice o prusko-rakouské válce přibližuje nejen bitvu u Trutnova 27. června 1866, která
byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. Severního bojiště, ale i nepravdivé
osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení některých z nich do pruského Hlohova.
Expozice je dlouhodobá.

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA ZE SBÍREK PAVLA JANATY A
TOMÁŠE KUBÍČKA
Výstava představuje drobnou grafiku a exlibris od předních českých tvůrců, malířů a grafiků
ze sbírek trutnovských členů Spolku sběratelů a přátel exlibris v Praze, založeného roku 1918,
Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka. K vidění jsou ukázky z tvorby Hany Čápové, Jana Černoše,
Karla Demela, Evy Haškové, Güntera Hujbera, Vladimíra Komárka, Oldřicha Kulhánka,
Petra Minky, Karla Musila, Mariny Richterové, Josefa Wernera a dalších. Někteří z těchto
umělců patří mezi žáky prof. Zdeňka Sklenáře. Zastoupena je i tvorba trutnovského
výtvarníka Miloslava Lhotského. Část výstavy, která předznamenává sjezd sběratelů a přátel
exlibris na podzim 2021 v Trutnově, je zaměřena na téma bratří Čapků. Výstava potrvá do 6.
9.

JAK ŠEL ČAS. HRAČKY NAŠICH RODIČŮ A PRARODIČŮ
Kdo z nás by rád nevzpomínal na své dětství. Pojďme se proto prostřednictvím výstavy vrátit
alespoň na chvíli do kouzelných dětských let a připomenout si, s čím si hráli naši rodiče a
prarodiče. Trutnovské sběratelky Ladislava Šmídová a Hana Podhajská představují ze svých
sbírek hračky a kočárky vyrobené v průběhu 20. století. Nechybí nejrůznější dřevěné,
plechové a gumové hračky, dále kočárky a pokojíčky pro panenky, plyšoví medvídci,
chrastítka či dětské stavebnice. Vystaveny jsou také dětské postýlky, kolébky a rovněž
porcelánové a vinylové panenky vyrobené v Československu, Německu, Francii i Rusku.
Prezentovány jsou rovněž hračky a kočárky ze sbírky Muzea Podkrkonoší, pocházející z první
poloviny 20. století. Výstava potrvá do 13. 9.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30, sobota - neděle 9:30 - 15:00
Další informace na www.galerietu.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S UKÁZKOU TECHNIKY ČÍNSKÉ
TUŠOVÉ MALBY
Doprovodný program k výstavě Jiří Straka - Bouře nad Studencem
(kurátor: Martin Dostál)
Cokoliv si v životě přejete, tak se může stát. I tak by se dal pojmout příběh malíře Jiřího
Straky (nar. 1967 v Praze), jehož výstava s názvem Bouře nad Studencem se rozhostila v
prostorách Galerie města Trutnova. Poklidná, romantická a malebná přírodní zákoutí
podkrkonošské krajiny odkazují sice k tradici motivů, kterými tento kraj proslul, ale jsou
vyvedena ve velkých formátech způsobem tradiční čínské tušové malby. Jiří Straka totiž má
vedle Prahy jako svůj druhý domicil Peking, kde má i svůj ateliér, čínskou manželku, mluví
čínsky a miluje od mládí čínské umění. Tušovou malbu v Číně také vystudoval, hned po
studiu sinologie na Karlově univerzitě. Vytváří moderní podobu tušové malby, svého druhu
syntézu čínského stylu s pohledem a myšlením západního umělce. Svými pracemi většinou
odkazuje k čínské realitě; zaujaly ho kupříkladu různé detaily ze stavenišť na okraji velkých
megaměst s proplétající se sítí drátů, ale také tamní nevěstky či potulní psi. Nevyhýbá se ani
poetickým motivům, svého času zaujal velkoformátovými malbami ptačích pírek. Napětí
mezi západním a východním se odehrává i v krajině Podkrkonoší, kam malíř zajíždí za svými
rodiči, kteří bydlí nedaleko Jilemnice. Kraj důvěrně zná a odhaluje jeho krásnou přirozenost
způsobem a prostředky z jiného světa, nad kterými se tají dech a díky nimž vidíme naši realitu
jinak, objevně a velkolepě.
Vernisáž, která se bohužel nemohla uskutečnit, bude nahrazena v úterý 7. 7. v 17:30
komentovanou prohlídkou, při níž nás kurátor výstavy spolu s autorem provedou výstavou a
na vlastní oči budete moci zhlédnout vznik jedné z tušových maleb.
Výstava potrvá do 29. 8.

JAZZ WORLD PHOTO 2020
Městský úřad
Sedmého ročníku celosvětové soutěže snímků ze světa jazzu, blues a přidružených žánrů se
letos zúčastnili profesionální i amatérští fotografové z více než čtyřiceti zemí. Odborná
mezinárodní porota vybrala z tři sta čtyřiceti sedmi přihlášených kolekci třiceti těch, které
nejvíce zaujaly. Ty nejlepší ze všech můžete poprvé spatřit v prostorách Městského úřadu
Trutnov. Vyhlášení vítězů se odehraje na dernisáži v pátek 18. 9.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
Další informace na www.zustrutnov.cz

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2020
na téma UMĚNÍ NÁS MĚNÍ v termínu 24. – 30. 8.
Letošním 10. ročníkem oslavíme krásné jubileum, ve kterém bychom rádi vzdali hold
interakci mezi jednotlivými uměleckými obory, jako je tanec, hudba, výtvarné umění, divadlo
a scénické umění vůbec.
Tento projekt organizuje Studio, z.s., při ZUŠ Trutnov ve spolupráci se Společenským
centrem UFFO Trutnov s přispěním města Trutnova, Ministerstva kultury ČR a Nadace život
umělce.
Hlavním záměrem festivalu je nabídnout široké veřejnosti a mladým amatérským umělcům
možnost, aby rozšířili své dovednosti a obzory ve vybraných uměleckých disciplínách.
FESTIVALOVÉ LEKCE PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ 24. 8. 2020
18:00 – 19:30 hodin BESEDA s letošními lektory
Srdečně zveme na zahajovací BESEDU s lektory, která se uskuteční v první podvečer
festivalu v budově ZUŠ, Školní 151.
ÚTERÝ 25. 8. 2020
18:00 – 18:45 hodin taneční lekce s Petrou Slavíkovou
18:45 – 19:30 hodin taneční lekce s Lucií Drábkovou
obě lekce probíhají na novém tanečním sále v ZUŠ, Školní 151, přízemí
cena 1 lekce 60 Kč, obě lekce 100 Kč (platí se na místě)
STŘEDA 26. 8. 2020
18:00 – 18:45 hodin hudebně pohybová lekce s Lukášem Červeným
18:45 – 19:30 hodin taneční lekce s Eliškou Soukupovou
obě lekce probíhají na novém tanečním sále v ZUŠ, Školní 151, přízemí
cena 1 lekce 60 Kč, obě lekce 100 Kč (platí se na místě)
ČTVRTEK 27. 8. 2020
18:00 – 20:00 hodin výtvarné lekce, ZUŠ, Školní 151, 2. patro
18:00 – 19:00 hodin závěsná akrobacie s Veronikou Smolkovou, UFFO
cena 1 lekce 100 Kč (platí se na místě)
NEDĚLE 30. 8. 2020
od 17:00 hodin festivalová performance pro veřejnost na téma UMĚNÍ NÁS MĚNÍ
Společenské centrum UFFO Trutnov, předprodej vstupenek od 15. 6. v Inforecepci UFFO
nebo on-line na stránkách divadla, vstupné 100 Kč
Věříme, že si z letošní nabídky vyberete přesně to, co Vás potěší a obohatí o nové zkušenosti
a zážitky. Lekce může navštívit úplně každý bez ohledu na předchozí umělecké zkušenosti.
Na zvolenou lekci je nutné si předem rezervovat své místo e-mailem na
dance.festival@seznam.cz , a to vždy nejpozději den před konáním lekce. Uveďte svoje
jméno a vybranou lekci/lektora a vyčkejte na potvrzení účasti – lekce mají omezenou
kapacitu. Více informací o jednotlivých lekcích a festivalu nalezete na
zustrutnov.cz/dance.aspx
Těšíme se na Vás a společně prožitou ZMĚNU, kterou uvnitř každého z nás může umění
zažehnout.
Organizační tým DFT 2020

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

PROVOZ KNIHOVNY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU
Oddělení pro dospělé čtenáře a studovna s čítárnou jsou v měsíci červenci a srpnu otevřeny
každý všední den od 8:00 do 17:00. V sobotu je knihovna uzavřena.
Oddělení pro děti je otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00. Výjimkou je středa, kdy
je jejich oddělení otevřeno od 8:00 do 17:00.
V pobočce Horní Staré Město je otevřeno od pondělí do pátku od 12:00 do 17:30. V úterý a
ve čtvrtek i dopoledne od 9:00 do 11:00.

PRÁZDNINOVÁ ČTENÁŘSKÁ ANKETA
Během letních měsíců bude v oddělení pro děti uspořádána čtenářská anketa zaměřená na
regionální autory a literaturu s regionální tematikou. Na základě výsledků ankety se
v říjnovém klubu Dráček uskuteční čtení z knihy, která získá nejvíce doporučení.

