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AKCE

COUCHSURFING KOLEM SVĚTA

7. 2. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 17.00 hod
Jak cestovat s minimálním rozpočtem? Vyzkoušejte
couchsurfing – nocování u lidí, které spojuje láska
k cestování, předávání zkušeností, sdílení a snaha
o pochopení zcela odlišných světů. Katka s Petrem během
16 měsíců objeli svět. Z Ohňové země se dostali až na
Aljašku, prostopovali se Novým Zélandem i australskou
pouští, zamilovali si Jihovýchodní Asii a přes Čínu,
Mongolsko a Rusko se vrátili zpátky domů. V každé zemi
se snažili couchsurfovat aspoň jednou a pokaždé to byl
skvělý a zcela unikátní zážitek. K čemu mají v tradiční
fidžijské vesnici židli? Která země je nejpohostinnější a kde
to naopak vázne? A jaké to je, když k vám domů přijede
Japonec?
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ

stálá expozice – 2. podlaží budovy 14

MILADA SCHMIDTOVÁ ČERMÁKOVÁ
(1922–2015): CHODKYNĚ
V MRACÍCH
do 11. 2. – 1. podlaží budovy 14

CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY:
ATHÉNY

14. 2. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 17.00 hod
Cestovatelská přednáška Evžena Jecha slovem a obrazem
představí zajímavá místa z historie, ale také současnosti
hlavního města Řecka. Cyklus je pořádaný ve spolupráci
s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Další přednášky: 14. 3., 4. 4. a 9. 5.
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.
Předplatné cyklu (4 přednášky) 140 Kč, snížené 100 Kč.
Předprodej od 1. 2. na recepcích 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

O PRÁZDNINÁCH DO KNIHOVNY

20. a 22. 2. – 3. podlaží budovy 15, oddělení pro
děti, klubovna, 14.00–16.00
Výroba veselých tužek pro děti.
Vstupné 20 Kč.

HUDBA PRVNÍ REPUBLIKY:
ČESKÁ HUDEBNÍ ŠKOLA: NOVÁK,
FOESTER, SUK

21. 2. – 2. podlaží budovy 15, sál B, v 16.00 hod
Hudební přednáška Mgr. Marka Obdržálka.
Vstupné 40 Kč, snížené 20 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

KURZY

GIAN LORENZO BERNINI –
GÉNIUS EVROPSKÉHO BAROKA

5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 26. 3. a 9. 4.
– 2. podlaží budovy 15, sál C, 10.30–12.00
Kurz Virtuální Univerzity třetího věku ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze. V 6 videopřednáškách se
studenti seznámí s životem a dílem italského architekta,
sochaře a malíře.
Kurzovné 350 Kč.

24. 2. – 1. podlaží budovy 14, ve 13.30 hod
do 25. 2. – 2. podlaží budovy 14, grafický kabinet
Výstava představuje dosud neznámou část korespondence
významného francouzského malíře, grafika a sochaře
Henriho Matisse, který náleží k vrcholným představitelům
fauvismu. Kromě jednotlivých dopisů expozice uvede
i umělcovu kresbu a grafiku, s níž se v českých galeriích
můžeme setkat pouze výjimečně.
Komentovaná prohlídka s kurátorkou: 13. 2. v 16.00 hod.

PETR STANICKÝ:
HRANICE PROSTORU

do 4. 3. – 1. podlaží budovy 14
Výstava představuje tematický výběr z mnohovrstevnaté
tvorby sochaře a pedagoga Petra Stanického (1975), který
se na scéně současného výtvarného umění pohybuje již dvě
desítky let. Jeho práce jsou součástí sbírek řady českých
i zahraničních galerií, včetně Krajské galerie výtvarného
umění ve Zlíně. Výstava tematizuje a uvádí do širšího
kontextu autorovy tvorby dílo #14, od roku 2013 umístěné
v průchodu budovy 14 továrního areálu, které je reakcí na
konstruktivistický potenciál industriální architektury Zlína.
Komentovaná prohlídka s kurátorem: 27. 2. v 17.00 hod.

OTAKAR LEBEDA (1877–1901)
21. 2. – 6. 5. – 1. podlaží budovy 14

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

do 31. 3. – 1. podlaží budovy 14, foyer
Reliéfy ze stejnojmenného filmu Hermíny Týrlové.

od 5. 2. – 1. podlaží budovy 14
Pro kolektivy základních a mateřských škol. Pouze na
objednávku na e-mailu: objednávky.skoly@seznam.cz,
573 032 3xx (19, 20 či 21).
Vstupné 25 Kč/ žák.

Muzeum
luhačovického Zálesí
JE LIBO DOBROU KÁVU?
do 18. 2.

Historie kávy a jejích náhražek, způsoby přípravy, náčiní
i dobová reklama.

DUŠAN JURKOVIČ V KRAJI POD
BRADLEM
do 25. 2.

Výstava k 70. výročí úmrtí architekta, jenž dal Luhačovicím
jejich nezaměnitelnou tvář.

PERLIČKOVÉ KABELKY

do 31. 3. – 1. podlaží budovy 14, foyer
Perličkové a korálkové kabelky, váčky a taštičky.

HLEDAČI ZTRACENÉHO ČASU
do 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.
Prohlídka výstavy s komentářem kurátorky PhDr. Jany
Langové 13. 2. a 27. 2. v 16.00 hod.

HODINY ZE ŠVARCVALDU

HRAD BRUMOV
15. 2. – v 17.00 hod

Na téma historie a nálezů z hradu Brumova budou hovořit
archeoložka Jana Langová, historik Dalibor Janiš
a památkář Radim Vrla.

do 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.

Hrad Malenovice
Mimo sezónu jsou hrad i hájenka pro návštěvníky
uzavřeny.

DŮM JAKO FORMA REPREZENTACE
13. a 27. 2. – 2. podlaží budovy 15, sál A,
18.00–19.15

CASTING NA MISS OK

Cyklus představuje vily a rodinné domy, které spadají do
první poloviny 20. století. Přednášky věnují pozornost
prvorepublikovým vilám od význačných českých moderních
architektů. Přednášky vede Karolína Juřicová, kurátorka
sbírky architektury.
Vstupné 59 Kč/snížené 39 Kč.

2. 2. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, v 14.00 hod
Casting na Miss Opravdová krása – krajské kolo soutěže
o nejhezčí středoškolačku Moravy. Přihlášky a bližší
informace najdete na www.missok.cz

SEBEÚCTA V MANŽELSTVÍ

10. 2. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, 9.15–13.30
PRO RODINY S DĚTMI

KORÁLKOVÉ MALIČKOSTI

21. 2. – 1. podlaží budovy 14, 10.00–12.00
a 14.00–16.00

10.00–12.00

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.

VÝSTAVY

1. – 28. 2. – 2. podlaží budovy 15, foyer

PRO RODINY S DĚTMI

EMA DESTINNOVÁ

3. a 17. 2. – 2. podlaží budovy 14, 14.00–15.30

VZNIK ČESKÉ REPUBLIKY

Stylová derniéra výstavy ozdob ze slámy – dílna
vedená přímo Františkem Zuskou zaměřená na zdobení
velikonočních vajíček slámou. Rezervace nutná na e-mailu:
jana.kosturikova@muzeum-zlin.cz nebo telefonicky
na 734 167 107. Pro dospělé.
Vstupné 89 Kč. Materiál v ceně.

od 1. 2. – 1. podlaží budovy 14

ARCHITEKTONICKÉ PŘEDNÁŠKY

20., 22. a 27. 2. – 2. podlaží budovy 15, sál C,

do 28. 2. – 3. podlaží budovy 15, vitríny

ČAS ZE ŠVARCVALDU

stálá expozice – 5. podlaží budovy 14

SETKÁNÍ SE SLÁMOU

ZÁKLADY PRÁCE S TEXTEM NA
POČÍTAČI

MOZAIKOVÁNÍ

FRANTIŠEK BARTOŠ: PEDAGOG,
JAZYKOVĚDEC, ETNOGRAF

Výstava ozdob ze slámy je průřezem tvorbou skutečného
mistra tohoto oboru, držitele titulu Nositel tradice lidových
řemesel, a také připomínkou jeho 85. narozenin.

Výstava představí tvorbu malíře Otakara Lebedy
(1877–1901), považovaného vedle Františka Kavána
a Antonína Slavíčka za nejnadanějšího žáka krajinářského
ateliéru Julia Mařáka na pražské Akademii. Koncepce
výstavy je založena na prezentaci rozsahem i obsahem
výjimečného malířského díla, které vzniklo v rozmezí
pouhých devíti let. V několika desítkách prací postihne
autorovu tvůrčí cestu od počátečního realismu přes
náladové krajiny až k závěrečnému příklonu k expresi ve
figurálních motivech.
Vernisáž výstavy: 20. 2. v 17.00 hod.
Držitelům karty Senior pas knihovna poskytuje slevu na
kulturní akce pro veřenost.

OBJEVOVÁNÍ DÁVNO
ZAPOMENUTÉHO

do 25. 2. – 1. podlaží budovy 14

HENRI MATISSE (1869–1954):
DOPISY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

stálá expozice – 3. podlaží budovy 14

FRANTIŠEK ZUSKA | OHLÉDNUTÍ

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

8. 2. – 2. podlaží budovy 15, sál B, 9.00–19.00

PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE,
ZÍTRA SKUTEČNOST

SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
GALEŘIŠTĚ

každou středu – 2. podlaží budovy 14,

do 28. 2. – 4. podlaží budovy 15, vitríny

10.00–11.00

Otevírací doba expozic a výstav:
pondělí 			ZAVŘENO
úterý–neděle 		10.00–18.00

Informace a prodej vstupenek:
pondělí–pátek		
08.00–19.00
sobota–neděle 		10.00–18.00

PRÁZDNINOVÉ DÍLNY

2. 2. – 1. podlaží budovy 14, 10.00–12.00
a 14.00–16.00
Možnost prožít volný den netradičně s lektorskými
dílnami k výstavám Hledači ztraceného času a Hodiny ze
Švarcvaldu.
Vstupné děti a senioři 39 Kč, dospělí 59 Kč.

Informace návštěvníkům: +420 573 032 111, +420 573 032 115
info@14-15.cz

Seminář pro manžele a snoubence, ve kterém se dozvíte
jak vzájemně zvýšit a budovat sebeúctu, která je velmi
důležitá při výchově dětí. Akce se pořádá v rámci Týdne
manželství. Nad seminářem převzala záštitu radní
Zlínského kraje Michaela Blahová. Více na
www.credonadacnifond.cz.

