MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
EXPOZICE
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14
Rozsáhlá expozice otevřená v roce 2013 nabízí tři významná témata vztahující se ke Zlínu: historii firmy Baťa,
historii zdejších filmových ateliérů i příběh cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Součástí je obuvnické muzeum
s více než šesti sty exponáty historické, exotické a baťovské obuvi.
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14
Malá expozice představuje naučnou i hravou formou rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného
zlínského rodáka.
VÝSTAVY
PŘÍBĚH ŽELEZA aneb Železo v přírodě, dějinách a
experimentu
14. 2. – 21. 6.
1. NP budovy 14
Výstava o historii výroby a zpracování železa od pravěku po
současnost a o experimentálních tavbách v Muzeu
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Geologická část představí
typy železných rud a způsoby jejich zpracování,
archeologická část zase nálezy železných předmětů od
doby laténské po středověk.
vernisáž výstavy 13. 2. v 17.00
BAŤŮV PEDIKÉR
14. 2. – 10. 5.
1. NP budovy 14
Panelová výstava obrazových a písemných materiálů mapujících na životním příběhu jednoho ze zaměstnanců
firmy Baťa profesi pedikéra, o jejíž prosazení v Československu se baťovští pedikéři zásadně zasloužili.
Výstava vznikla ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati.
vernisáž výstavy 13. 2. v 16.30
JAKO ZE ŽURNÁLU
od 14. 1.
foyer budovy 14
Vývoj módních a stylových časopisů pro ženy v posledních 120 letech, zajímavosti a témata z nich.
vstup volný

DOPROVODNÝ PROGRAM

CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY MUZEA II.
Srí Lanka – Michal Koštuřík
6. 2. | 17.00
sál B, budova 15
Michal Koštuřík navštívil Srí Lanku v letech 1999 – 2019 celkem
šestkrát. O proměnách země i svého vztahu k ní bude povídat v
další části cyklu muzejních cestovatelských přednášek.
vstupné: 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma

MASOPUSTNÍ LADĚNÍ NA ROZPUSTILOU NOTU
Nestabilní stabilita – stabilní nestabilita ve čtení, muzicírování a
promítání
13. 2. v 17.00
kavárna, budova 15
Komponovaný pořad Pavla Popelky s folklórním souborem Babské
ucho. Autorské čtení etnografa, folkloristy a gajdoše, inspirované
tradiční kulturou a jejími současnými projevy doplní vokální ženský
soubor Babské ucho, který zpracovává a interpretuje tradiční folklór
netradičním způsobem.
vstupné: 99 Kč, ZTP a ZTP/P zdarma
STRÁŽCOVÉ ŠTOL – DÍLNA
15. 2. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00
Pojďte se s námi podívat do hornické štoly, kde objevíme malé strážce železné rudy. U horníků se těšili náležité
úctě, a proto si je předcházeli. Jak? To se dozvíme na naší dílně, na které si tohoto podzemního mužíčka
vyrobíme. Vhodné pro děti od 4 let.
vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY MUZEA III.
Pohořím Altaj – Vladimír Lemberk
20. 2. | 17.00
sál B, budova 15
Nejvyšší pohoří Sibiře, které V. Lemberk navštívil třikrát v průběhu 30 let, a může tak porovnat, jak se zde žilo v
éře Sovětského svazu a dnes. Bude vyprávět i o přátelství, které překoná všechny překážky, o cestě tajgou, po
ledovci, močálem, přes horská sedla až na mongolské pláně. Divoká příroda plná květů, jurty svérázného
národa Altajců, pasoucí se velbloudi i jakové, ale také nečekaný boj o život.
vstupné: 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma
TEPANÉ KELTSKÉ ŠPERKY - DÍLNA
29. 2. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00
Přijďte poodhalit tajemství keltské mytologie a poznat tím kousek sama sebe. V naší dílně se budeme inspirovat
motivy keltského horoskopu a vytvoříme si jedinečný tepaný šperk, charakterizující naši osobnost. Vhodné pro
děti od 8 let.
vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč

JÓGA
vždy v pondělí v 16.30
3. NP budovy 14
Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod
vedením instruktorky M. Dvořákové.
vstupné: 60 Kč za lekci. Možnost výhodného předplatného 780 Kč za 15 lekcí (13. 1. – 27. 4.).
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
5. NP budovy 14 (není-li uvedeno jinak). Bližší informace podává Pavla Hradilová, tel. 608 741 563
4. 2. | 16.00
11. 2. | 17.00

JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC – výstavou KGVU provází Pavel Petr (2. NP)
SELSKÁ JÍZDA – o zapomenutém fenoménu první republiky přednáší Václava Navrátilová

18. 2. | 17.00
25. 2. | 17.00

ODÍVÁNÍ VE STŘEDOVĚKU – přednáška Jany Gazdošové o tajích středověké módy
IZRAEL – o rodinném cestování přednáší Mgr. Věra Stojarová

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
LUHAČOVICE A ŽIDÉ
28. 11. 2019 – 19. 4. 2020
Výstava o židovských obyvatelích a návštěvnících lázní Luhačovice. Texty, dokumenty a fotografie doplňují
předměty ze sbírek MJVM, moravských muzeí a Židovského muzea v Praze. Výstava mapuje vliv židovské
komunity na život města a její osudy za 2. světové války.
SEHRAD – ANDĚLSKÝ HRAD NAD HORNÍ LHOTOU
13. 2. 2020 v 17.00
Přednáška památkáře Radima Vrly a historika Dalibora Janiše
mapuje historii středověkého hradu Sehrad, známého též jako
Sehradice, Engelsberk nebo Tetov, jehož pozůstatky se nachází
u Horní Lhoty.

DUCHOVNÍ ŽIVOT ŽIDOVSKÉ ORTODOXNÍ RODINY
26. 2. 2020 v 17.00
Přednáška Miriam Mouryc, badatelky českého původů žijící v Izraeli a působící v památníku obětí a hrdinů holocaustu
Yad Vashem v Jeruzalémě. Miriam Mouryc se zabývá výukou o holocaustu v evropských školách.

HRAD MALENOVICE
kontakt: 577 103 379, ludek.bubenik@muzeum-zlin.cz

Mimo sezónu je hrad pro veřejnost uzavřen.

NKP PLOŠTINA
Mimo sezónu je památník pro veřejnost uzavřen.

více o programech na www.muzeum-zlin.cz nebo facebooku Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
změna programu vyhrazena

