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Novou sezonu zahajuje Muzejní a galerijní centrum zpřístupněním kaple Smrtelných 

úzkostí Ježíše Krista, kterou zde na zámku nechali v 18. století vybudovat Žerotínové 

a kterou vymaloval barokní malíř Josef Ignác Sadler. Díky své výzdobě se kaple může 

řadit mezi nejkrásnější památky na Valašsku, avšak vzácné fresky byly dlouho skryté 

pod nánosem novějších omítek.





otevře právě v úterý 12. května. V průběhu zimních 
měsíců zde přibyly některé novinky. „Tou nejzajíma-
vější je jistě zpřístupněná kaple Smrtelných úzkostí 
Ježíše Krista, kterou zde na zámku nechali v 18. 
století vybudovat Žerotínové a kterou vymaloval 
barokní malíř Josef Ignác Sadler. Díky své výzdobě 
se kaple může řadit mezi nejkrásnější památky na 
Valašsku, avšak vzácné fresky byly dlouho skryté 
pod nánosem novějších omítek. Kaple bude zpří-
stupněna z kůru a z oratoře, takže návštěvníci do 
prostoru vstoupí přímo ze zámeckých pokojů tak, 
jak do ní kdysi vstupovali urození majitelé zámku,“ 
zve na návštěvu Jan Anlauf.

Ožívají také prostory Galerie Sýpka a Galerie Kap-
le. V Sýpce byla sice předčasně ukončena výstava 
Zdeny Kolečkové Molekuly vzpomínek a v Kapli vý-
stava Hora a mrak Filipa Dvořáka, ale od poloviny 
května vítají postupně obě galerie návštěvníky na 
nových výstavách Hranice těla Markéty Daňkové  
a V kapli Michala Kalhouse. 

Markéta Daňková (roku 1992 rozená Štefková) se 
ve svých pracích, jež vybrala pro svou výstavu  
v Galerii Sýpka, zabývá převážně figurativní mal-
bou. V počátku svých studií malby v ateliéru Vla-
dimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných 
umění se zaměřovala na reálné postavy a malo-
vala podle fotografie. Postupně se však její tvor-
ba uvolňovala. Dostávala expresivnější charakter  
a linii. „První část výstavy tvoří primárně malby. 
Využívá jemné pastelové tóny doplněné tmavými 
plochami nebo intenzivní linií doplňkové barvy. 
Další část tvoří intenzivnější, rychlejší a spontán-
nější kresby a skici. Rudku, tužku a olejové pastely 
doplňuje akvarelovými lazurami. Kresby autorky 
se vyznačují nejasnými kompozicemi a figurativ-
ními výřezy znázorňující přesah samotného fyzic-
kého těla,“ říká o výstavě galeristka Lucie Cábová.

V Galerii Kaple se rozprostírají fotografie Micha-
la Kalhouse, které jsou originální promyšleným 
používáním technické nedokonalosti, svébytnou 
tonalitou, velikostí finálních pozitivů, a nakonec  
i vybranými záběry. Přesto ale nabízejí všem divákům 
jakousi základní a všeobecně srozumitelnou hodno-
tovou orientaci v tomto světě, jakýsi lektvar ryzosti 
a v nejlepším slova smyslu obyčejnosti. Michal Kal-
hous (1967) je spíše nenápadným, avšak svérázným 
uměleckým solitérem. Jako pozorný pozorovatel re-
aguje na vizuální podněty a jedinečnost okamžiku 
spontánně a neokázale. Je mu cizí povrchní efekt i 
artificiální způsob uvažování. Tomu odpovídá rovněž 
fotografická technika, jenž se vyhýbá profesionální 
rutině. Naopak. Nedokonalost či záměrná neumělost 
je její silnou stránkou. Snímky, které jsou často rozost-
řené, podexponované, mají zvláštní kouzlo. 

V této době ale vše záleží na aktuální situaci, kte-
rá může ze dne na den připravené plány změnit 
a činnost zařízení přehodnotit. Článek je aktuali-
zován k datu 13.05.2020. 

Muzejní a galerijní 
centrum

Stálé expozice, 1. patro
Zámecké pokoje – Pracovna aristokrata a přijí-
mací salón s portréty předků, biblickými i antickými 
motivy, rodokmeny i obrazy koní španělské školy.

Počátky města – Expozice věnovaná středově-
kým počátkům města a jeho okolí.

Reditus Leonina/Žerotínský příběh – Expozice 
chce návštěvníky seznámit s historií rodu Žerotínů  
v náležitém kontextu pro místo a město.

Josef Ignác Sadler – Výstava přibližující tvorbu 
významného barokního malíře, který vymaloval 

zdejší kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista. 
Nově možnost nahlédnutí do zrekonstruované 
kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista.
→ Vstupné do expozic 50 Kč/20 Kč.
→ Komentované prohlídky objednávejte na tel. čís-
le: 727 974 626.

Svět kostiček®: Lego®
03.03.–13.06. � 2. patro
Výstava Svět kostiček® nabídne největší soukro-
mou sbírku edice Lego Technik v ČR, seskládanou 
z továrních setů, alternativních modelů a převzaté 
světové vlastní tvorby, dále skulptury zvířat, vozidel 
i postav a diorama města Lego Friends Heartlake® 
s pohyblivými vlakovými soupravami a kolotočem. 
Na výstavě se také představí světově unikátní zlatý 
model Porsche of Dubai, který je jediným svého 
druhu na světě.
→ Vstupné 50 Kč/30 Kč.

Maturity 2020
Sklo/design/malba 
10.06.–05.07. � přízemí
Výstava představí výtvarné maturitní práce stu-
dentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské 
Valašské Meziříčí všech oborů – designu skla, prů-
myslového designu a užité malby.
→ Vstupné 20 Kč.

Josef Bartoloměj Král
Poutník
10.06.–05.07. � přízemí
Retrospektivní výstava k životnímu jubileu je malým 
ohlédnutím autora za cestou, kterou prošel / co 
bylo, je a snad ještě bude/. Zahrnuje obrazy od 
„Poutníků“ ze 70. let přes ,,Katedrály“ z fragmentů, 
po fraktály dějinných událostí, k současné medita-
ci v obrazech ,,Na dotek nekonečna“. 
„Celý život maluji jediný obraz, obraz života, jen 
forma se mění“. 
→ Vstupné 20 Kč.

Czech Press Photo 2019
25.06.–30.08. � 2. patro
Výstava představí oceněné a vybrané fotografie 
25. ročníku soutěže. Mezi tématy je řada jak do-
mácích, tak mezinárodních událostí. Autoři pořizují 
snímky napříč celým společenským spektrem od 
zpravodajských aktualit přes umění a portréty až 
po sport a přírodu. 
Výstava je doplněna expozicí historických fotoa-
parátů. 
→ Vstupné 20 Kč.

Galerie Kaple
Michal Kalhous
V kapli
27.05.–28.08.2020
Michal Kalhous (1967) patří k nejzajímavějším a 
nejdiskutovanějším umělcům současné české scé-
ny. Jeho fotografie jsou navýsost originální pro-
myšleným používáním technické nedokonalosti, 
svébytnou tonalitou, velikostí finálních pozitivů, a 
nakonec i vybranými záběry. Přesto ale nabízejí 
všem divákům jakousi základní a všeobecně sro-
zumitelnou hodnotovou orientaci v tomto světě, 
jakýsi lektvar ryzosti a v nejlepším slova smyslu 
obyčejnosti.
→ Vstupné 20 Kč.

Galerie Sýpka
Markéta Daňková
Hranice těla
12.05.–28.08.2020 
Markéta Daňková (1992) absolventka Akademie 
výtvarných umění v Praze se od začátku svých 
studií zabývá převážně figurativní malbou. Maluje 
plošně akrylovými barvami jemných pastelových 
odstínů. Vychází z vlastního života, z toho, co zná 
a její blízké. Zdrojem pro její práce jí byla rodina, 
sourozenci a ona samotná. Zobrazuje duševní a 
duchovní stránku svého Já a zkoumá hranice mezi 
smyslovým tělem a neuchopitelným nitrem. Figury 
v obrazech se tak dostávají mimo realitu a vznikají 
abstrakce složené z čistých barevných ploch, kte-
ré intuitivně klade vedle sebe; stále však v sobě 
ukrývají figuru.
→ Vstupné 20 Kč.
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