Kaple sv. Jana Nepomuckého přivítá výstavu.
Práce na její rekonstrukci však nekončí.
Město už několik let pokračuje v rekonstrukci kaple sv. Jana Nepomuckého. Poslední
velkou změnou je repase vitrážových oken, obnovení omítek a výmalby. V kapli se však
stále pracuje. I přesto se sem během léta dočasně vrátí kultura.
Projekt na obnovu kaple byl dokončen již v roce 2008 a město dlouhodobě pracuje na tom,
aby se Kaple sv. Jana Nepomuckého stala důstojným kulturním objektem pro pořádání
různých akcí. V poločase probíhající rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého budou její
magické prostory premiérově patřit I. ročníku Nymburského výtvarného salonu. Historický
objekt poslední úpravou získal statické zajištěni klenby, nová vitrážová okna, omítky a nové
interiérové malby, na své místo se počátkem srpna vrátily zrestaurované boční i vstupní
dveře. A za nimi na návštěvníky čeká rovných 43 výtvarníků a výtvarnic z nymburského
regionu se svou současnou tvorbou. Od vernisáže 16. srpna v 17 hodin až do posledního dne
výstavy 24. září se zde představí v celé své žánrové i technické rozmanitosti velmi kvalitní a
inspirativní regionální výtvarná scéna.
„Vzhledem k tomu, že město poskytlo prostory Obecního domu pro očkovací centrum,
museli jsme pro první ročník Nymburského výtvarného salonu hledat náhradní prostory.
Věřím však, že návštěvníci vezmou s pochopením skutečnost, že výmalba interiéru ještě není
dokončená a také, že vzhledem k omezenému prostoru, nebylo možné poskytnou
jednotlivým dílům větší prostor,“ popsala organizační úskalí připravované akce
místostarostka Stanislava Tichá.
Po dokončení výmalby, budou práce v kapli sv. Jana Nepomuckého stále pokračovat. Ještě na
podzim proběhnou průzkumy kruchty, následně bude dokončen projekt zpřístupnění
podkroví kaple. Také se bude řešit vybavení interiéru. V plánu je i dokončení
restaurátorského průzkumu hlavního oltáře. Hlavním cílem do budoucna je vybudování
multifunkčního kulturního sálu pro komorní koncerty, vernisáže, výstavy ale i svatební
obřady.
Více informací o rekonstrukci kaple naleznete na webu města, v sekci projekty města:
http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&zobraz=projekty
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