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DUBEN 2020
Muzeum je od 13. března do
odvolání
pro
veřejnost
uzavřeno. Společně s tímto
rozhodnutím byl zrušen i
veškerý doprovodný program.
Vážení čtenáři Polického měsíčníku,
zpráva o uzavření Muzea asi nikoho
nemohla překvapit.
Dovolte mi na začátek pár osobnějších
věcí. V této nelehké chvíli jde stranou
vše, co není podstatné a nutné. Kultura
je v krizových situacích zbytná. Ale
neznamená to, že by se všechny věci
kolem kultury a kulturních zařízení
zastavily.
V den vyhlášení nouzového stavu v ČR
vznikla facebooková skupina „Šijeme
roušky Policko“. V Muzeu jsme pro
potřeby tvoření měli připravené látky
ze starých povlečení a několik metrů
tkalounů. To vše jsme hned věnovali
lidem ze „Šijeme roušky Policko“ a
s potěšením můžu říct, že z nich vzniklo
několik desítek roušek, které následně
putovaly k různým institucím.
Když ve firmě Viridium začali na 3D
tiskárně tisknout pomůcky, pro výrobu
tkanic k rouškám, hned jsme jim nabídli
i služby naší 3D tiskárny.
I Muzeum se snaží pomáhat v této
nelehké chvíli a věříme, že se za pár
týdnů celá situace uklidní a my se
sejdeme v krásné expozici Muzea a
budeme na těžké chvíle jen vzpomínat.

Nicméně: to, že Muzeum je pro
veřejnost uzavřené, neznamená, že by
se v něm nic nedělo. Pokračujeme
v přípravě
plánovaných
akcí
–
s vědomím, že oproti plánu se jejich
začátek může posunout –; pracujeme
na propagaci Muzea a v rámci
omezených
možností
pracujeme
v depozitáři.

Další linií expozice bude obrazové
představení konce války v Polici nad
Metují a jejím okolí. Sběratel starých
pohlednic, pan Lukáš Kollert z Police
nad Metují, zapůjčil Muzeu několik
historických fotografií z května 1945,
které expozici modelů vhodně doplní o
místopisné události.

Výstava připomínající konec
2. světové války v Evropě

Z aktuálně
připravovaných
akcí
pracujeme na plánu expozice výstavy
ke konci Druhé světové války. Hlavní
linie výstavy představí modely
vojenské techniky, která bojovala na
evropských frontách během válečného
konfliktu. K vidění budou tanky,
obrněná vozidla pěchoty, letadla,
obrněné vlaky… Na náplni této linie
pilně pracuje pan Robert Navrátil,
kurátor sbírky vojenské techniky
v Muzeu a sám autor a konstruktér
mnoha modelů.

Plakát s programem Československé vlády,
vyvěšovaný v ČSR v květnu 1945

A díky laskavosti Muzea Náchodska
jsme získali i scany několika dobových
tiskovin: plakátů, letáků shazovaných
spojeneckými letadly a novin. Díky nim
jsme třeba zjistili, že první sovětský
Legendární sovětský tank T-34 voják, který přijel do Police nad Metují,
byl ruský rozvědčík Marek Avaněvič
Golobokov a objevil se u nás ve středu
9. května 1945 zhruba ve 14:25 a
přivezl ho na motocyklu pan učitel
Karel Vik...
Výstava by měly být otevřena
v polovině května. Ale odhadovat
termín otevření je v tuto chvíli
naprosto
nemožné.
Matematicky
řečeno: v této rovnici je taková spousta
neznámých a proměnných, že ji nelze
vyřešit.

Sál Richarda Vyškovského

Projekt, na který se já osobně těším
nejvíc a na který se stejně jako já těší
celá modelářská obec v Čechách (a
Československu) je realizace rozšíření
Sovětský rozvědčík M. A. Golobokov expozice Muzea o Sál Richarda
s polickými dětmi v Bezděkových sadech. Vyškovského.

O díle „Papírového krále Richrda V.“
jsme Vás informovali po celý loňský rok
v rámci představení výstavy RV 90.
Rozšíření expozice o další prostory je
součástí dlouhodobé koncepce Muzea.
O náplni prostoru bylo rozhodnuto
předloni a pro letošní rok jsme získali
dotaci z Královéhradeckého kraje.
V tuto chvíli začali stavební práce. No,
stavební… 17. března začala stavební
firma SMI Group bourat příčky
v prostorách, kde vznikne Sál Richarda
Vyškovského.

A můžu budoucím návštěvníkům slíbit,
že se je na co těšit. Kromě papírových
modelů a představení práce jejich
konstruktéra na podkladě tvorby
Richarda Vyškovského, uvidí třeba i
ukázky jeho grafické tvorby. A po
dohodě s pozůstalými bude součástí
expozice i pracovní stůl Mistra včetně
autentických artefaktů.
Sál Richarda Vyškovského si klade za cíl
představit
„papírového
krále“
komplexně a kromě tvorby pro
modeláře, představí i další jeho činnosti
a v ve zkratce i jeho osobní život.
Expozice by se měla otevřít v polovině
května.

Lepidlo, nůžky, papír

Dalším
projektem,
na
kterém
pracujeme, je výstava, která by se měla
uskutečnit na Zámku v Novém Městě
nad Metují. Otevření je naplánováno na
2. června…

Sál Richarda Vyškovského, 19. 3. 2020

V tuto chvíli společně s kurátorem Sálu
RV panem Vojtěchem Čabanem,
papírovým historikem a jedním
z největších znalců historie papírového
modelářství Josefem Kropáčkem a
panem
Richardem
Vyškovským
juniorem pracujeme na koncepci
expozice.
I v tomto případě platí, že nelze
predikovat termín otevření výstavy…

Když nemůžete přijít do
Muzea, může přijít Muzeum
k Vám

Postupně vytváříme cyklus krátkých
videí, které představují expozici Muzea.
Postupně je zveřejňujeme na našem
facebooku a přičleňujeme k nim i
záběry z postupu stavebních prací
Papírový autoportrét Richarda Vyškovského v Sále Richarda Vyškovského. Pokud

chcete být informováni o Muzeu online, neváhejte a podívejte se na náš
facebook. Záběry z expozice sice
nemůžou nikdy nahradit osobní
návštěvu, ale mohou nabídnout aspoň
malou ochutnávku toho, co je pro Vás
připravené a co nabídneme hned,
jakmile to situace v České republice
umožní.

Muzeum v médiích

V úterý 17. března odvysílal Český
rozhlas Hradec Králové reportáž
z Muzea papírových modelů v rámci
programu Habaděj.
I tento záznam si můžete poslechnout
na našem facebooku, popř. si ho najít
v archivu ČRo HK, včetně několika mála
aktuálních fotografií.
Za MPM Pavel Frydrych

