
PROJEKT 
PŘESHRANIČNÍ 
VÝSTAVY
V rámci přeshraničního výstavního projektu vytvořilo Eger-
land-Museum se svou uměleckou galerií a galerií města Cheb 
(GAVU) jako českým partnerem další regionální výstavní sekci 
pod heslem „Barvy jsou fascinující, bez hranic a spojují“.

Výsledky příkladně odrážejí význam barev v přeshraničním 
kulturním dialogu mezi severovýchodním Bavorskem a 
západními Čechy.

· barevný nábytek z Chebska a obrazy z peří
· rumělka z Marktredwitz
· barevné hliněné figurky obyvatel Marktredwitz 
  z dílny „Damm-Hafner“
· pokojové dekorace s válečky na nanášení barev
· „česká zelená zemina

FASCINACE BARVY - 
ČERVENÁ, ZELENÁ, MODRÁ 
NAMÍSTO PONURÉ A ŠEDÉ
Přeshraniční mimořádná výstava 
Egerland-Museum ve spolupráci s 
Muzeem Carla Bosche v Heidelbergu
a Galerií města Chebu (GAVU)                       

26. dubna až 6. října 2019 

Přeshraniční projekt výstavy podporují:

SPOLUÚČAST NA PEDAGOGICKÝCH 
AKCÍCH MUZEA 

Celkově vzato, výstava „Fascinace barvy“ obsahuje velký 
potenciál pro přeshraniční muzejní vzdělávací aktivity. Projek-
tový tým vytvořil sérii workshopů, zejména pro rodiny, děti a 
mládež a školní třídy ze severovýchodního bavorsko-českého 
pohraničí. Další informace naleznete na 
www.egerlandmuseum.de/faszination-farbe a v médiích. 

Vystaveny jsou vybrané 
obrazy z obou muzeí včetně 
díla „Trojúhelník barev“ 
Františka Hudečka a různých 
barevných kompozic Rolanda 
Helmera. Kromě toho se 
výstava širokou škálou témat 
týká oblastí lidového umění, 
řemesel, průmyslu a nerostů. FA
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Tato a další témata jsou v regionální části osvětlena:
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Přeshraniční mimořádná výstava 
Egerland-Museum ve spolupráci s 
Muzeem Carla Bosche v Heidelbergu
a Galerií města Chebu (GAVU)

26. dubna až 6. října 2019 

Egerland-Museum
Fikentscherstr. 24
95615 Marktredwitz
Tel. 0 92 31 / 39 07
info@egerlandmuseum.de
www.egerlandmuseum.de/faszination-farbe

Otevírací doba
úterý až neděle, od 14 do 17 hodin
Skupiny po předchozím ohlášení vítáme i mimo otevírací hodiny. 

www.carl-bosch-museum.de         www.gavu.cz
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Žijeme ve světě plném barev. Ty považujeme za 
samozřejmost. Přitom zapomínáme, že jsme neustále 
obklopeni téměř neomezenou paletou barev. S barvami 
se setkáváme ve všech oblastech života, jako je modř 
oblohy, červeň některých skal nebo zeleň listů rostlin. 
Ale jak barvy vznikají? A jaký účel plní? Co je barva a 
jak mnohovrstvý je termín „barva“? Odpovědi najdou 
návštěvníci v mimořádné výstavě „Fascinace barvy“. 
Byla vytvořena muzeem Carla Bosche v Heidelbergu 
jako putovní výstava a od 26. dubna 2019 je možné ji 
vidět v Egerland-Museum Marktredwitz. Mnohostranná 
produkce a výstavní moduly zapůsobí svým brilantním 
designem a didakticky vynikající prezentací. Mnoho 
multimediálních stanic zve k aktivní účasti.

Výstava na mnoha příkladech ukazuje vývoj rostlinných 
a minerálních barviv pro barvení textilu a umění. 
Příchod anilinových barviv na konci 19. století je 
průlomovou změnou, která zcela změnila použití barvy. 
Dnes žijeme v dosud neznámé, moderní paletě barev a 
jsme obklopeni funkčními barvami.

FASCINACE BARVY - 
ČERVENÁ, ZELENÁ, MODRÁ 
NAMÍSTO PONURÉ A ŠEDÉ

INTERAKTIVNÍ 
ZKUŠENOSTI

BARVA 
JE KOMPLEXNÍ
Barva je ale mnohem složitější. Již Johann Wolf-
gang von Goethe a mnoho dalších vědců se snažili 
vysvětlovat a vylepšovat barvy a jejich vlastnosti v 
sofistikovaných systémech. Dnes se v každodenním 
životě setkáváme se širokou škálou barev známých 
značek RAL nebo Pantone.

Návštěvník se na základě četných exponátů dozví, jak 
barvy vznikají prostřednictvím různých mechanismů. 
Světlo hraje hlavní roli. Ale také na cestě od předmětu 
k subjektivnímu barevnému dojmu dosahují naše oči a 
náš mozek působivých úspěchů.

Lidé a zvířata si vyvinuli rozdílné barevné vidění, 
které je pro ně důležité. Animace barevného vidění 
u hmyzu a lidí to působivě ilustruje. Ve světě zvířat a 
rostlin jsou barvy všudypřítomné a významné. Zvířata 
používají barvy kůže, peří nebo srsti pro různé účely. 
Mnoho zvířat používá barvy k maskování. Některá 
také chtějí pestrými barvami na sebe upozornit své 
partnery. A některá zvířata pronikavými barvami 
udržují své nepřátele v dostatečném odstupu. Rostliny 
také aktivně používají barvy. Barevné květy a plody 
slouží jako lákadlo a přitahují zvířata, která zase opylují 
květy nebo roznášejí semena.

BARVA 
JE ŽIVOT


