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KULTURNÍ AKCE, BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Klub deskových her

Tvoříme v Muzeu!

80. let filmových ateliérů ve Zlíně

Pokud vás zajímá, co hráli naši předci před 100 a více lety,
máme pro vás řešení. O prázdninách přijďte odpoledne do
muzea, kde v Klubu deskových her se nejen s hrami
seznámíte, ale sami si je vyrobíte, naučíte hrát a odnesete
domů.

Typickým sladkým pohoštěním o masopustu byly smažené
koblihy a boží milosti. Přijďte tedy ochutnat další varianty
tohoto tradičního masopustního pečiva. Pro každého
návštěvníka bude připraven malý receptář.

Doprovodný program ve stálé expozici Slovácko:

Pro návštěvníky malé i velké bude navíc ve stálé expozici
Slovácko připraveno krátké povídání o masopustních zvycích
doprovázené typickými písněmi s představením chara-
kteristických masek.

Filmové ateliéry Kudlov letos slaví 80. narozeniny. Od samého
počátku je jejich osud spjat s dětskou tvorbou. Nejprve to byly
filmy pro školy, poté animovaná tvorba, celovečerní filmy
a v neposlední řadě večerníčky. V rámci otevření výstavy

jsme pro vás připravili přednášku
o historii animovaného filmu od prvního loutkového filmu
Hermíny Týrlové až po poslední večerníček Cyrila Podolské-
ho, tedy od Ferdy Mravence až po Krysáky. Přednáší pedagog
Fakulty multimediálních komunikací RNDr. Petr Novotný.

Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, pondělí 1. února – pátek 5. února,
13.30–15.00 hodin. Vstupné 20 Kč.

Fašanku, fašanku, už je ťa na mále, smažíme koblihy,
milostě na sádle!

Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, sobota 6. února, 9.00–12.00 hodin.
Vstupné 40 Kč.

Povídání
o fašanku, s fašančáry.

Povídání o fašanku se bude konat v sobotu 6. února
v 10.00 a 11.00 hodin ve stálé expozici Slovácko.

Jak
se rodí večerníčky

Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, čtvrtek 11. února v 17.00 hodin.
Vstupné 30 Kč.

Galerie Slováckého muzea – dětský ateliér, Otakarova 103,
Uherské Hradiště, neděle 14. února, 9.00–11.00 hodin.
Vstupné 20 Kč.

Skřítci s lucernou nedělní nudu zaženou

Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, neděle 21. února, 14.00–17.00 hodin.
Program začíná každou celou hodinu. Vstupné děti 40 Kč,
rodinné 90 Kč.

Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město,
středa 24. února, 17.00 hodin. Vstupné 30 Kč.

Další podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz
v sekci pro školy.

Máte někoho rádi? A chtěli byste mu udělat radost? A místo
peněz raději obětujete trochu času? Pak neváhejte a přijďte do
Galerie Slováckého muzea. V dětském ateliéru se můžete
přiučit výrobě papírových kytiček a zdobení přání quillingovou
technikou.

Děti, vezměte své rodiče a přijďte do muzea třetí neděli
v únoru! Na druhém společném setkání vás skřítkové
přenesou do animačního studia. V nově otevřené výstavě
poodhalí tajemství vzniku večerníčků.

Výsledky rozsáhlých archeologických odkryvů realizovaných
v minulých letech ve Veselí nad Moravu a v minulém roce ve
Strážnici představí vedoucí výzkumu, archeolog Mgr. Miroslav
Dejmal.

Součástí národopisné expozice Slovácko je doprovodný
výukový program pro MŠ a ZŠ: Fašanku, fašanku, už je ťa na
mále aneb Masopust na Slovácku. Rezervace u Mgr. Lenky
Vlkové, e-mail: lenka.vlkova slovackemuzeum.cz; telefon:
572 551 370, klapka 117.

@

Z lásky darované

Zvídálkové, hurá do muzea!

Výsledky archeologických výzkumů hradů jižního
Slovácka – Veselí nad Moravou a Strážnice

Fašank na Slovácku
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Hlavní budova muzea ve Smetanových sadech

Stálá expozice Nositel

Nová národopisná expozice Slovácko

é ceny Vladimíra Boučka
v Uherském Hradišti
Expozice tvůrců Uherskohradišťska, kteří jsou od roku 2005
oceňováni městem Uherské Hradiště za zachovávání a rozvoj
lidové umělecké výroby v regionu.

ktonickým řešením i technickým
vybavením přibližuje zaměstnání, bydlení, původní rukodělné
techniky, lidový oděv, obřady i zvyky rodinného a výročně-
obyčejového cyklu na Slovácku.

Trojrozměrné předměty doplňují multimediální prvky
v podobě animací vybranýc . Své
znalosti o Slovácku můžete prověřit v interaktivních testech.
Elektronická databáze nabízí na 1 800 archivních fotografií,
videozáznamů i archivní audiosnímky.

Expozice s novým archite

h dioramat, krátké filmy

Malý sál

Jak se rodí večerníčky
Večerníček si za uplynulých padesát let oblíbily celé generace
dětí. Jak ale večerníček vzniká, na to zná odpověď asi jen
málokterý divák. Interaktivní výstava o výrobě kreslených či
loutkových filmů je plná zábavy pro děti i dospělé. Proto

neváhejte a přijďte si vyzkoušet práci animátora, výtvarníka,
fázaře, scénáristy nebo třeba práci v dabingovém studiu. Pro
nejmenší návštěvníky je připraveno velké dřevěné pohád-
kové pexeso, loutky a maňásci nebo vlastnoruční výroba
večerníčkovské čepice.
Výstava je připravena ve spolupráci s Dětským muzeem Mo-
ravského zemského muzea Brno a Ateliéry Bonton Zlín.

Součástí výstavy Jak se rodí večerníčky je doprovodný
program pro MŠ, ZŠ a SŠ
Návštěvu je třeba domluvit u Petra Novotného, DiS., telefon:
734 282 498, e-mail: petr.novotny slovackemuzeum.cz.
Další podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz
v sekci Pro školy.

Výstava z pozůstalosti MUDr. Karla Masaříka přibližuje, jak
vypadala soukromá ordinace chirurga a gynekologa ve 30.
a 40. letech 20. století. Více než tři stovky předmětů zahrnují
lékařské nástroje a pomůcky, zařízení ordinace nebo
nemocničního pokoje. Mezi nejzajímavější exponáty patří

Výstava bude zpřístupněna ve čtvrtek 11. února 2016, hlavní
budova Slováckého muzea, Smetanovy sady a potrvá do
10. dubna 2016.

JAK SE RODÍ VEČERNÍČEK.

Velký sál

@

Léčebný ústav MUDr. Masaříka

například dobový rentgen, umělé (horské) slunce, nástroje
k provádění potratů nebo narkotizační éterové masky.
Součástí výstavy je promítání anglického instruktážního filmu
z roku 1944 pro začínající mediky, jak správně provádět
anestezii éterem. Další videosnímky, obrazové galerie a také
kvízy najdou návštěvníci na dvou dotykových obrazovkách.

Součástí výstavy Léčebný ústav MUDr. Masaříka je dop-
rovodný program pro MŠ, ZŠ a SŠ:

– návštěvu
je třeba domluvit u Petra Novotného, DiS., telefon: 734 282
498, e-mail: petr.novotny slovackemuzeum.cz.
Další podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz.

V hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti se
nachází prodejna s pestrou nabídkou sortimentu
vycházejícího z tradiční lidové výroby.
Můžete zde zhlédnout i zakoupit užitkové a dekorační
předměty z keramiky, z přírodních pletiv, výrobky z kovu i ze
dřeva, textilie, ale i drobné zvykoslovné předměty.
Pondělí–neděle: 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin.

Výstava potrvá do 14. února 2016.

DALŠÍ PROSÍM… ANEB NÁVŠTĚVA U DOKTORA

Slovácká jizba – výběrová prodejna tradičních rukodělných
výrobků

@

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu
Zlínského kraje
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Galerie Slováckého muzea

Velký sál 1. patro

Výstava potrvá do 3. dubna 2016.

Malý sál 1. patro

Soukromé války / Miroslav & Michal Malina
Život a tvorba obou umělců jsou spojeny s Uherským
Hradištěm. Naplňují přísloví: Jablko nepadá daleko od stro-
mu. Miroslav Malina v současnosti působí jako pedagog
na hradišťské „umprumce“, kde vede obor malby. Michal
se zpočátku zabýval především průmyslovým a grafickým
designem. Nyní se prezentuje jako malíř a tvůrce objektů.

V roce 2016 začíná Galerie Slováckého muzea s novým
cyklem nazvaným „Představujeme…“, v němž bychom chtěli
upozornit na významné projevy výtvarného umění v mi-
nulosti a současnosti v oblasti jihovýchodní Moravy.
Představíme vždy jednoho nebo dva umělce, jeho tvorbu,
souvislosti v kontextu českého, případně evropského umění.
Cyklus bude propojen nejen ukázkami z tvorby jednotlivých
umělců, ale rovněž s přednáškami a besedami.

Představujeme… Malina / Miroslav, Lukáš, Michal
Přízemní sál

Jiří Balcar / kresba, grafika a malba
ze sbírky galerie Dolmen
Výstava představuje nejvýznamnější část z rozsáhlého
souboru prací ze soukromé sbírky galerie Dolmen malíře,
grafika, typografa, ilustrátora Jiřího Balcara, který patří k nej-
výraznějším uměleckým osobnostem 2. poloviny 20. století.
Byl jedním z průkopníků české poválečné abstrakce
a kaligrafie. Paradoxní polarita vyostřeného existenciálního

pocitu a humoru ho řadí k umělcům, jejichž výpověď
komentovala absurditu a odcizení soudobé společnosti.
Výstava potrvá do 3. dubna 2016.

Ondřejský sál

Umění jihovýchodní Moravy
Stálá expozice – obrazy, sochy, kresby, grafika z 19. a 20. století.
(J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, A. Kalvoda, S. Lolek, J. Heřman,
V. Vaculka, I. Vaculková ad.

ÚNOR 2016
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Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše
Otevírací doba: denně 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin.
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti
s Moravským zemským muzeem v Brně jsou v Památníku
zrekonstruovány nedávno objevené hroby „vampýrů“
ze Starého Města a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2016

Vampyrismus

Soubor lidových staveb – Topolná č. p. 90 a 93

Stálá expozice lidového bydlení a kovářství
na Slovácku

Uherské Hradiště – město královsk

Zemědělské usedlosti, památky lidového stavitelství přibližují
obydlí s patrovou komorou, expozicí rybářství a praní prádla,
v traktu dvora jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna
ovoce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, polní kříž
Topolná, nad kostelem, celoročně pro předem objednané
skupiny

Stálá expozice představuje Uherské Hradiště jako královské
město, pevnost na řece Moravě a metropoli Slovácka.
Expozici vybudovalo ve Slováckém centru kultury a tradic
(bývalé jezuitské koleji) město Uherské Hradiště ve spo-
lupráci se Slováckým muzeem.

.

(telefon: A. Knot, 572 508 247).

é

Otevírací doba: úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.

Výstavy mimo objekty muzea

Genesis – 2016
Chcete vědět, kdy a jak vznikala moderní věda a co je ve
skutečnosti měřítkem vědeckého pokroku? Zajímá vás, jak
vznikl vesmír, život, příroda i člověk? Jste si jistí, že víte, co je
obsahem tzv. evoluční teorie? Víte, jakou vědeckou alternativu
k ní máme dnes k dispozici? Zajímá vás, jak starý je svět,
příroda nebo samotné lidstvo? Hledáte odpovědi týkající se
hodnoty a smyslu lidského života ve světle moderní vědy,
filozofie či náboženství? Pokud patříte mezi lidi, kteří se rádi
dozvídají nové věci a nebojí se přitom pokládat si důležité
otázky, potom právě pro vás je určena putovní historicko-
vědecká výstava s názvem GENESIS. Připraveny jsou desítky
unikátních panelů, historických map, sbírka zkamenělin i lebek
tzv. předchůdců člověka a mnoho desítek vědeckých publika-
cí, nákresů a ilustrací, unikátní mobilní kino a odborné večerní
přednášky na zajímavá témata, o nichž jinde neuslyšíte.

Výstava potrvá do
čtvrtku 25. února 2016.
Program výstavy doplní soubor přednášek ve dnech:
15., 17., 19., 20., 21. a 25. února, vždy od 18.00 hodin.
Cena přednášky 30 Kč.

Zahájení výstavy pondělí 15. února 2016.


