
Galerie
Miroslava Kubíka 

Galerie 
Na Schodech 

Galerie 
Sofia 
Exkluzivita Galerie Sofia kromě jiného spočívá i v tom, že jako
jediná soukromá galerie v Litomyšli je otevřena celoročně a fun-
guje v případě zájmu i mimo otevírací dobu, tzv. na zazvonění.
Pravidelné prodejní výstavy a vernisáže zde probíhají již od roku
1994. Klienty Antik Hotelu Sofia čeká komfortní a pozitivní pro-
středí. Neopakovatelný zážitek poskytnou výtvarná díla ve všech
interiérech hotelu, zahradním altánu i parku.   

Galerie Miroslava Kubíka realizuje výstavy tematické, skupinové
i samostatné. Její program osciluje mezi výtvarným uměním, foto-
grafií a architekturou a prezentuje současné české i zahraniční
umělce všech generací. Díky velkorysému prostoru (téměř 700 m2)
se galerie stala jednou z mála v Litomyšli, která je schopna
odprezentovat ve větším rozsahu vybrané autory. 

Galerie se zabývá nákupem a prodejem českého a evropského
umění 19. a 20. století. V nabídce jsou zastoupena díla malířů
Haushoferovy a Mařákovy školy a jejich současníků, avantgardní
díla předních českých malířů 1. pol. 20. století i díla významných
autorů české výtvarné scény 2. pol. 20. století.

Litomyšlští umělci – prodejní expozice malíře a grafika Vladimíra
Vícha, sochaře a keramika Jiřího Dudychy a fotografa Milana
Dvořáka v netradičních prostorech industriálního objektu na ulici
Nádražní 1217.

To nejlepší z českého a světového výtvarného umění. 

Galerie 
Kroupa 

Galerie
Zdeněk Sklenář

Pá a Ne 12–17 h
So 10–17 h

Po–Pá 8–16 hod.
mimo otevírací dobu
po domluvě 
na tel. 608 711 968

Po–Ne 8–10 a 15–18 hod.
mimo otevírací dobu:
na zazvonění

Po–Pá 
10–12.30, 14–18 hod.

Čt–Ne 10–17 hod
mimo otevírací dobu
po domluvě
na tel. 603 377 675

www.galerie–mk.cz

www.ligmadir.cz

White
Gallery

Umění ve veřejném
prostoru

Galerie a depozitář obrazů a prací na papíře Ludmily Jandové
v Osíku u Litomyšle
Komorní stavba White Gallery je vsazena do malebného zákoutí
meandrujícího potoka na okraji vesničky Osík vzdálená cca 1 km
od Litomyšle. Součástí budovy je depozitář a galerie, která se pro-
filuje jako nekomerční prostor s dlouhodobým programovým výhle-
dem prezentující vrcholná díla světově významných autorů tvořících
od druhé poloviny 20. stol. až po současnost.

od zahájení Smetanovy
Litomyšle do konce
července: 
denně 13–17 hod.
srpen – září: 
So, Ne 13–17 hod.
nebo po domluvě
na tel. 604 203 145

www.whitegallery.czwww.antikhotelsofia.cz

www.galeriekroupa.czwww.zdeneksklenar.cz

• Pomník Bedřicha Smetany (Jan Štursa) 
• Pomník Aloise Jiráska (Vincenc Makovský)
• Pomník Jana Amose Komenského (Alois Metelák) 
• Sousoší v Klášterních zahradách (Olbram Zoubek) 
• Židle v Klášterních zahradách (Magdalena Jetelová)
• Šik v Klášterních zahradách (Jasan Zoubek) 
• 1 Art / 100 m2 pro umění v Mariánské ulici (Josef Pleskot) 
• Studánka v 1 Art v Mariánské ulici (Václav Cigler)  
• Lázeňské lavičky – různá místa (různí autoři)
• DNA vodopád na Galerii Miroslava Kubíka (Jiří David)
• Dvojhvězda v Havlíčkově ulici (Federico Díaz a Marián Karel)
• Výzdoba Nového kostela (Václav Cigler, Karel Malich)
• Sloup s odraznou plochou v Piaristickém kostele

(Václav Cigler, Michal Motyčka)
• Sgrafitová výzdoba zámku Litomyšl  
• Současná architektura 

každý první čtvrtek
v měsíci vstup do vybraných
muzeí a galerií zdarma

stojí za to vidět!www.litomysl.cz
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Městská 
galerie
Dům U Rytířů
Jeden z nekrásnějších domů města s renesanční bohatě zdobe-
nou kamennou figurální fasádou a interiéry, které zdobí ojedinělý
dřevěný strop či jemně modelované kamenné meziokenní sloupky
s dochovanými zbytky původní barevnosti, byl vystavěný po roce
1543.

2. patro Státního zámku Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Kolekce více než 150 těch nejkrásnějších děl ze sbírky města, kde
nechybí zásadní díla malířů 19. století – Antonína Dvořáka či lito-
myšlského rodáka Julia Mařáka a jeho žáků, a špičková díla před-
stavitelů českého moderního umění – Emila Filly, Josefa Čapka,
Jana Zrzavého, Josefa Váchala či Václava Boštíka.

Městská
obrazárna 

Regionální  
muzeum
Barokní budova bývalých piaristických škol, známá jako dějiště
Jiráskovy novely Filosofská historie, prošla v letech 2012–2014
generální rekonstrukcí dle projektu architekta Josefa Pleskota.
Muzeum nabízí stálou expozici o dějinách Litomyšle s archeolo-
gicky odkrytými pozůstatky středověké zástavby, mnoha unikát-
ními předměty i programem pro děti. Celoročně pořádá řadu
krátkodobých výstav a lektorovaných programů.

Expozice Andělé na návrší 
– interaktivní expozice sakrálního umění
Expozice poskytuje prostřednictvím atraktivních vizuálních pro-
středků prostor pro setkávání návštěvníka s uměleckými díly
křesťanské kultury. Umělecká díla pochází z kostelů Králové-
hradecké diecéze a většina z nich je vystavena zcela poprvé.

Piaristický chrám
Nalezení sv. Kříže

Piaristická
kolej
Trvalá výstava Fakulty restaurování UPce
Výstava reflektuje nejen výsledky vědecko–výzkumných disciplín,
ale i umělecké činnosti rozvíjející výtvarný potenciál studentů
fakulty restaurování. Výtvarná tvorba studentů tvoří sbírku umě-
leckých děl, která je odrazem čtyřletého studia bakalářského pro-
gramu na FR. Výstava pomáhá dotvořit obraz studia na fakultě
všem příchozím návštěvníkům.  

Hudební skladatel Bedřich Smetana se narodil v roce 1824 v pří-
zemním bytě původního zámeckého pivovaru. Interiér bytu je do-
bově vybaven a snaží se přiblížit atmosféru tehdejší domácnosti
Smetanových, rodinný život a s ním související události. Expozice
je obohacena interaktivním dětským programem, kde se hravou
formou můžete blíže seznámit se skladatelovým životem a dílem.

Rodný byt
Bedřicha Smetany

Zámecké
sklepení
Stálá expozice soch Olbrama Zoubka
a Srdce pro Václava Havla 
Rozsáhlé sklepení Státního zámku Litomyšl je exkluzivním pro-
storem s neopakovatelnou atmosférou nabízející relaxaci a od-
poutání myšlenek od všedních starostí. K vidění je stálá výstava
soch Olbrama Zoubka a voskového Srdce pro Václava Havla. Sou-
částí expozice je zámecká vinotéka s možností degustace vín.

V muzeu je více jak 150 domečků, pokojíčků, kuchyněk, obchůdků
a přes 300 panenek, vyrobených od roku 1850. Uvidíte ples na
uherském zámku, africkou nemocnici, starou parní továrnu, auto-
opravnu, opravnu kol, poštu, japonský koutek, pohádky, jarmark,
cirkus, hospodu, vinný sklípek, princeznu Dianu, autíčka, vlaky,
nože a mnoho dalšího.

Muzeum domečků,
panenek a hraček

Út–Ne 10–12 a 13–17 hod.

květen – září:
Út–Ne 10–12 a 13–17 hod. 

Út–Ne 9–12 a 13–17 hod.

každý první čtvrtek
v měsíci 10–16 hod.
Po domluvě
na tel. 777 100 897 

každý první čtvrtek
v měsíci 10–17 hod.

duben, říjen:
So, Ne 9–12, 13–17 
květen–září: 
Út–Ne 9–12, 13–17 

So, Ne, svátky 10–16 hod. 
květen: 
Út–Ne 10–16 hod.
červen, září: 
Út–Ne 10–17 hod.
červenec, srpen:
Út–Ne 10–18 hod. 

duben, říjen:
So, Ne, svátky 10–16 hod. 
květen – září: 
Po–Ne 10–17 hod.
mimo sezonu po domluvě
na tel. 734 802 946 

www.galerie.litomysl.cz

www.rml.cz www.galerie.litomysl.cz www.upce.cz/fr/index.html www.smetanovalitomysl.cz

www.zamecke–navrsi.cz www.rml.cz www.muzeum–domecku–panenek.cz

Litomyšl se vždy mohla pyšnit díly těch nejlepších soudobých sta-
vitelů a umělců. Můžeme zde na malém území obdivovat dokonalé
dědictví minulosti. Umění je v Litomyšli běžnou součástí života –
nachází se mnohdy i ve veřejném prostoru – stačí otevřít oči
a dobře se dívat. Dnes vás však chceme pozvat především do lito-
myšlských muzeí a galerií. Počet krásných míst, která stojí za to
vidět, je veliký. Sobota a neděle vám na prohlídku Litomyšle umě-
lecké stačit určitě nebude. Přijměte proto pozvání na víkend, který
začíná již ve čtvrtek.  Nejen, že stihnete vidět a zažít víc, ale do-
konce ušetříte. Každý první čtvrtek v měsíci pro vás muzea a ga-
lerie, které představujeme v tomto letáku, otevřou své dveře úplně
zdarma. Není podstatné, zda jde o instituci státní, krajskou, měst-
skou či soukromou. Důležité je, že si odnesete překrásné zážitky
a snad si i v našich lázních ducha trošku odpočinete a načerpáte
nové síly.            

Portmoneum 

Museum Josefa Váchala
V roce 1920 pozval Josef Portman do Litomyšle svého přítele, ma-
líře, grafika a spisovatele Josefa Váchala a požádal ho o vyzdobení
stropů a stěn dvou místností svého domu. Váchal tak vytvořil ná-
stěnné malby, řezbami a malbami změnil venkovský nábytek
v umělecká díla. Váchalovy nástěnné malby se vyznačují velmi
složitou strukturou. 

květen – září:
Út–Ne 9–12, 13–17 hod.
duben a říjen:
So, Ne 9–12, 13–17 hod.
Mimo sezonu (1.10.–30. 4.)
po předchozí domluvě.

www.portmoneum.cz
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