Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
Otevřeno: po - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin

Tel.: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz, www.slovackemuzeum.cz

SLOVÁCKÉ MUZEUM
V UHERSKÉM HRADIŠTI

ÚNOR 2017
Kulturní akce, přednášky, besedy
Dílničky pro levé ručičky
V den pololetních prázdnin pro vás připravujeme dílničky.
A nejen pro levé ručičky, ale i pro ty pravé. Když si obě
pomohou, jistě vás příjemně překvapí. Pod vedením Petry
Tománkové si vyrobíme bambulky, ať už na parádu, nebo jen
tak pro radost.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, pátek 3. února, od 10.00 do 15.00 hodin.
Vstupné 20 Kč.

Vaříme v muzeu!
Na téma: „Sekaná i karbanátky, v zimě, v létě i ve svátky!“
Původně byla sekaná pečeně výjimečné jídlo, které bylo
doma na stolech zámožných rodin, a před vynálezem mlýnku
na maso se suroviny najemno sekaly – odtud název sekaná.
V meziválečném období se začaly i na venkovských stolech
objevovat pokrmy z mletého masa. Často se vepřové maso
doplňovalo drůbežím či králičím nebo vařeným masem
z polévky a spotřebovalo se tak vše, co zbylo od předchozího
dne. Sekaná se stala součástí pohoštění o druhém svatebním
dni nebo na Nový rok či v další sváteční příležitosti.
Specialitami svátečních dní byly karbanátky s králičím masem
nebo i pečeným masem ze zabijačky.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, sobota 4. února, od 9.00 do 12.00 hodin.
Vstupné dle platného ceníku.

Na vlastní kůži restaurátorem
I v únoru se třetí neděli mohou děti setkat s muzejními skřítky
v rodinném programu Zvídálkové, vzhůru do muzea! Vydají
se do tajemných konzervátorských dílen. Dozví se nejen, kdo
to jsou konzervátoři a proč je jejich práce v muzeu tak důležitá,
ale také k čemu se používá kozí nožka, kalafuna nebo třecí
kámen. Připraveny budou pracovní listy a tvořivá dílna, ve
které se jistě každý na chvíli stane konzervátorem.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, neděle 19. února, od 13.00 do 17.00
hodin. Vstupné dítě 40 Kč, rodina 90 Kč.

Jarní příměstský tábor mladých muzejníků
Ponořte se s námi do kouzelného světa loutek.
O letošních jarních prázdninách se mohou děti 1. stupně
základních škol přihlásit na příměstský tábor. Stanou se
z nás nejen šikovní výrobci loutek, ale společnými silami
vytvoříme kulisy k pohádce, kterou na závěr tábora zahrajeme
rodičům. Samozřejmě na děti čekají tradiční i netradiční
výtvarné techniky, společenské a pohybové hry a co hlavně,
zábava a nová přátelství. Stravování i pitný režim zajištěno.
Pondělí 13. února – pátek 17. února, vždy od 7.30 do 15.30.
Cena 1800 Kč.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště.
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Vlková,
e-mail:lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz, telefon:
734 693 528; 572 551 370, klapka 117. Další podrobnosti
naleznete na www.slovackemuzeum.cz v sekci Výstavy
a akce.

Výukové programy – stálá expozice Slovácko
Součástí národopisné expozice Slovácko jsou doprovodné
výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ: Fašanku, fašanku, už je
ťa na mále aneb Masopust na Slovácku. Rezervace u Mgr.
Lenky Vlkové, e-mail:lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz,
telefon: 734 693 528; 572 551 370, klapka 117. Další
podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz v sekci
Pro školy.
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Hlavní budova muzea ve Smetanových sadech
Národopisná expozice Slovácko
Expozice s novým architektonickým řešením i technickým
vybavením přibližuje zaměstnání, bydlení, původní rukodělné
techniky, lidový oděv, obřady i zvyky rodinného a výročněobyčejového cyklu na Slovácku.
Trojrozměrné předměty doplňují multimediální prvky
v podobě animací vybraných dioramat, krátké filmy. Své
znalosti o Slovácku můžete prověřit v interaktivních testech.
Elektronická databáze nabízí na 1 800 archivních fotografií,
videozáznamů i archivní audiosnímky.

Malý sál
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Konzervátoři aneb Skrytá tvář muzea

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje

Pracovníci konzervačního oddělení představují veřejnosti
ukázky své práce, zaměřené na konzervování a restaurování
bohatého sbírkového fondu muzea. Budete mít možnost
nahlédnout „pod ruce“ těm, kteří se snaží zastavit degradaci
různých materiálů a předmětů a tím je zachránit pro příští
generace.
Hlavní budova Slováckého muzea ve Smetanových sadech.
Vernisáž ve čtvrtek 26. ledna v 17.00 hodin. Výstava potrvá
do 23. dubna 2017.

Slovácká jizba – výběrová prodejna tradičních rukodělných
výrobků
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.

Otakarova 103, 686 01 Uherské Hradiště
Otevřeno: po - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
V UHERSKÉM HRADIŠTI
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ÚNOR 2017
Galerie Slováckého muzea

Velký a malý sál

Ondřejský sál

Přízemní sál

Memento Tiziani

Umění jihovýchodní Moravy

Jan Konůpek (1883 – 1950) / známý i neznámý

Jeden z nejznámějších Tizianových obrazů Apollo a Marsyas
a jeho zapůjčení do Metropolitního muzea v New Yorku se
staly inspirací pro více jak stovku současných umělců.
Výstava, jejímž leitmotivem jsou volné interpretace,
parafráze, reminiscence celosvětově známého unikátu
kroměřížských sbírek, se v loňském roce realizovala v Galerii
Orlovna a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Výběr
pozoruhodných artefaktů z této výstavy se představuje
v Uherském Hradišti.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské
Hradiště. Vernisáž ve čtvrtek 16. února v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 9. dubna 2017.

Stálá expozice představuje obrazy, sochy, kresby, grafiku
z 19. a 20. století. (J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, A. Kalvoda,
S. Lolek, J. Heřman, V. Vaculka, I. Vaculková ad.)

Mystik a vizionář versus realista a milovník přírody. Že to
nejde dohromady? Ale ano! V rozsáhlém díle Jana Konůpka to
všechno najdeme. Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a pedagog
zaujal svým tematickým rozsahem milovníky umění,
sběratele i vydavatele literatury různých žánrů. Jeho práce
jsou zastoupené téměř ve všech galerijních a muzejních
sbírkách, tedy i ve fondu Galerie Slováckého muzea. Přes
stovku artefaktů do Galerie Slováckého muzea věnoval na
počátku 60. let 20. století doktor Jiří Konůpek, jediný umělcův
syn. Samostatná výstava grafik a kreseb Jana Konůpka bude
připomenutím, poctou i v mnoha směrech také objevem pro
současnou generaci.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské
Hradiště. Vernisáž ve čtvrtek 16. února v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 9. dubna 2017.

Výstavy mimo objekty muzea
Uherské Hradiště – město královské
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
spolupráci se Slováckým muzeem.
Otevírací doba: úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00 hod.

Cyrilometodějský Velehrad
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, který patří k nejvýznamnějším poutním místům na Moravě.
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě,
Slovenská republika.
Výstava je financována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj z Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
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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.

Výukové programy – Památník Velké Moravy
Staré Město
Součástí stálé multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše jsou doprovodné výukové programy pro
MŠ, ZŠ a SŠ: Po stopách Mojslava a Cyril a Metoděj – Příběh
dvou bratrů.
Rezervace u MgA. Petry Tománkové,
e-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz,
mobil: 734 282 498. Další podrobnosti naleznete na
www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.
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Vampyrismus
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.

Cyrilometodějský Velehrad
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté s Velkomoravskou
říší a Velehradem
Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město.
Výstava potrvá do 7. dubna 2017.

SLOVÁCKÉ MUZEUM
V UHERSKÉM HRADIŠTI

Soubor lidových staveb – Topolná č. p. 90 a 93
Stálá expozice lidového bydlení a kovářství
na Slovácku
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 (telefon: A. Knot, 572 508 247).

