PROGRAM ÚNOR 2018
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14
v moderně pojaté expozici najdete muzeum obuvi, výrobní obuvnickou linku či prodejnu a další informace
z historie firmy Baťa. Slavné tvůrce zlínských filmových ateliérů připomíná filmový kabinet s desítkami filmových
figurek a obrázků. Tatra 87 zdobí expozici cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Expozice nabízí řadu
interaktivních prvků pro děti i dospělé.
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14
Pamětní síň zlínského rodáka připomíná nejen jeho život, ale také formou řady interaktivních prvků seznamuje
s jeho prací v oblasti moravských nářečí nebo s lidovými pranostikami a hádankami, které sesbíral.
HLEDAČI ZTRACENÉHO ČASU
12. 1. – 8. 4. - 1. podlaží budovy 14
Výstava je věnována tématu veřejné archeologie, zejména
problematice detektorů v archeologii. Představí nálezy ze
Zlínska, které muzeum získalo v posledním desetiletí od
amatérských archeologů, včetně exponátů evropského
významu, k nimž patří např. kompletní bronzová garnitura
avarského opasku, unikátní železná avarská helma s částí
ochranné lamelové zbroje nebo měděná plaketa
s vyobrazením mužských postav - jeden z mála výrobků
etruských dílen na našem území.
HODINY ZE ŠVARCVALDU
19. 1. – 20. 5. – 1. podlaží budovy 14
Především z oblasti německého Schwarzwaldu pochází většina hodin, které bývaly
v minulosti velmi ceněnou dekorací interiérů. Rozsáhlou soukromou sbírku Miloše
Klikara doplňuje malovaný selský nábytek ze sbírek MJVM.
FRANTIŠEK ZUSKA | OHLÉDNUTÍ
do 28. 2. 2018 – 1. podlaží budovy 14
Výstava dokonale řemeslně zvládnutých ozdob ze slámy je průřezem tvorbou mistra tohoto oboru, držitele titulu
Nositel tradice lidových řemesel, a také připomínkou jeho 85. narozenin.
SETKÁNÍ SE SLÁMOU
24. 2. od 14 hodin - 1. podlaží budovy 14
Odpoledne strávené ve společnosti Františka Zusky nabídne zhlédnutí výstavy s průvodním slovem a výrobu
jednoduché slaměné ozdoby a kraslice intarzované slámou pod vedením autora a držitele titulu Nositel tradice
lidových řemesel. Rezervace nutná na jana.kosturikova@muzeum-zlin.cz nebo telefonicky na 734167107 nebo
573 032 315. Pro dospělé.
vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč. Materiál v ceně.

KORÁLEK, STEH, PERLIČKA – A JE TADY TAŠTIČKA
3. 1. – 31. 3., foyer budovy 14
Perličkové a korálkové kabelky, váčky a taštičky.
KORÁLKOVÉ MALIČKOSTI
21. 2. v 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 - 1. podlaží budovy 14
dílna pro děti
Pravá dáma nevychází z domu bez kabelky. Tvořivá dílna pro děti nabídne možnost vytvořit si ke kabelce
vlastní přívěsek a jiné šperky či doplňky.
vstupné: děti a senioři 39 Kč, dospělí 59 Kč.

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
JURKOVIČ V KRAJI POD BRADLEM
24. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Výstava k 70. výročí úmrtí architekta, jenž dal Luhačovicím jejich
nezaměnitelnou tvář.
JE-LIBO DOBROU KÁVU?
do 18. 2.
Historie kávy a jejích náhražek, způsoby přípravy, náčiní i dobová
reklama.
HRAD BRUMOV
15. 2. v 17 hodin
Na téma historie a nálezů z hradu Brumova budou hovořit archeoložka Jana Langová, historik Dalibor Janiš a
památkář Radim Vrla.
vstupné 40 Kč

HRAD MALENOVICE
Mimo sezónu jsou hrad i hájenka pro návštěvníky uzavřeny.

změna programu vyhrazena

