
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Stálé expozice
expozice s díly známého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara
V podkroví domu se nachází ateliér malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara,
který je veřejnosti přístupný po celý rok.

expozice loŠticKÝcH poHáRŮ
Hrnčířství na lošticku v proměnách času
Nová expozice představuje ucelenou formou fenomén výroby unikátního 
druhu keramiky se specifickými puchýřky.

vÝStAvy
liška Bystrouška. Kresby Stanislava lolkaI  do 1. května 2022
Výstava připomíná kolekci dochovaných kreseb o lišce Bystroušce.

Otevírací doba:  út–so: 9.00–12.00, 12.30–17.00

Muzeum mohelnicMUZEUM MOHELNICE
Stálé expozice 
z dějin Mohelnicka
Expozice oceněná prestižní cenou Gloria musaealis za nejlepší expozici 
roku 2005.

pravěk Mohelnicka 
Expozice představuje veřejnosti artefakty dokládající vývoj regionu 
od paleolitu až po 10. století.

vÝStAvy
Čas lovců a sběračů  I  do 17. dubna 2022
Výstava věnovaná zlomovému období nejenom v životě lidí – starší 
době kamenné.

otevírací doba:  út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00

březen

by Nekludov



Stálá expozice vM v ŠuMpeRKu
příroda a dějiny severozápadní Moravy
Tato expozice se může jako první muzejní expozice v ČR pochlubit uni-
kátním produktem – zcela automatickým audioprůvodcem GuidePort. 
Nově je možné si v expozici prohlédnout kolekci soch apoštolů a evange-
listů z Králík, která je v kompletní podobě k vidění po více než sto letech.

vÝStAvní Síň
Bohumil teplý / 1932–2020
I  3. března (vernisáž v 18 hod.) – 22. května 2022, komentovaná 
prohlídka 17. března 2022 v 16.00 hod.
Sochař Bohumil Teplý je v povědomí veřejnosti zapsán především jako 
významná umělecká osobnost hanácké metropole. Vedle olomouckého 
ateliéru však čerpal energii a inspiraci i v podhůří Jeseníků, konkrétně 
ve Vernířovicích, kde vytvořil desítky působivých prací.

HollARovA GAleRie
Anna Boček Ronovská. neverending story  I  do 3. dubna 2022
Výstava v Hollarově galerii nabízí průhled do dosavadního díla 
šumperské rodačky Anny Boček Ronovské.

RytířSKÝ Sál
zmizelý Hrubý Jeseník  I  do 27. března 2022
Fotografická výstava přibližuje podobu krajiny jesenického pohoří, 
jak vypadala v časech staré rakousko-uherské monarchie a dále v ob-
dobí první republiky.

přeDnáŠKA
příběhy a atmosféra Jeseníků předválečných
I  10. března 2022 v 17.00 hod.
Přednáška a současně komentovaná prohlídka výstavy Zmizelý Hrubý 
Jeseník. O vzniku a koncepci výstavy, ale také o  Jeseníkách v dobách 
minulých pohovoří autor výstavy Mgr. Matěj Matela.

Muzeum Šumperk

Muzeum Zábřeh
Stálé expozice
z historie města a okolí  i  z pokladů zábřežského muzea

nové expozice
Dalekým severem s Janem eskymo Welzlem
Atraktivní expozice věnovaná nejslavnějšímu rodákovi města Zábřeha.

Grafický kabinet václava Hollara
Expozice seznamující s tvorbou věhlasného grafika a kreslíře 17. století.

vÝStAvy
v rukou restaurátora  I  do 17. dubna 2022
Na vybraných sbírkových předmětech je představen nejen um muzej-
ního konzervátora, ale také mnohem více patrné zásahy restaurátorů, 
kteří svými kouzly zachraňují to, co konzervace již nedokáže.

MiniGAleRie
lyrická perokresba  I  do 24. dubna 2022
Výstava Věry Dupynové, která ve své tvorbě využívá převážně perokresbu.

Otevírací doba:  út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00

MuzeJíČKo (Galerie Šumperska)
Středověk hrou  I  do 30. června 2022
V Muzejíčku se nyní vydáme o několik staletí zpátky a podnikneme 
dobrodružnou výpravu do středověku.

GAleRie MlADÝcH
zdenek Kubíček, Mandala – cesta k sobě
I  8. března – 1. května 2022 
Amatérský výtvarník Zdenek Kubíček z Olomouce představí kresby 
mandal.

Otevírací doba:  út–ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00


