Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10, 586 01 Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava

TISKOVÁ ZPRÁVA

Muzejní a galerijní noc 2017
26. 5. 2017
Muzeum Vysočiny Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Brána Matky
Boží, Dům Gustava Mahlera, Jihlavské podzemí
Vstup zdarma
PROGRAM:
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě:
OGV II, Masarykovo náměstí 24:
otevřeno do 20:00
17:00 – 17:30 komentovaná prohlídka výstavy Rudolf Kremlička (1886 – 1932)
- výstavou provede kurátorka Mgr. Jana Bojanovská
OGV I, Komenského 10:
otevřeno do 22:00
17:00 – 20:00 portrétování návštěvníků
- zajišťují studenti SUPŠ Jihlava - Helenín
17:00 – 22:00 kreativní dílna (nejen) pro děti
- tvořit se bude na téma právě probíhající výstavy současné polské malby Na
druhé straně (zrcadla)
19:00 – 19:45 prezentace cyklu Terezy Říčanové „Obrazy světa“
- malířka, grafička a ilustrátorka Tereza Říčanová představí svůj nový cyklus,
který tvoří 14 pestrobarevných výpravných map a letos vyšel v knižní podobě
v nakladatelství Baobab. Autorka povypráví o vzniku děl a okomentuje
jednotlivé mapy, obsahující „pravdy a zajímavosti, ale i legendy, vtipy, omyly a
nesmysly o světě".

Muzeum Vysočiny Jihlava:
Expozice MVJ přístupné do 21:00
MVJ – Masarykovo nám. 57/58:
17:00 – 17:30 La Via
- dobová hudba v podání vokálně-instrumentálního souboru z Přibyslavi
17:30 – 19:00 Od iniciály k Ex Libris
- dílny s Mgr. Silvií Čermákovou - ve které se naučíme jednoduchou knižní
vazbu a vytvoříme si vlastní ex libris
POZOR! Kapacita max. 20 osob, proto je třeba si místo zajistit objednáním
na adrese: oberreiterova@muzeum.ji.cz
17:30 – 19:30 Stroj času
- komentovaná prohlídka výstavy s ukázkou řemesel i dobového oblékání do
zbroje, zajišťují členové Spolku pro historické vojenství a živou historii Doba
Karlova
19:30 – 20:00 La Via
- lidové písně z různých koutů staré Evropy
MVJ – Masarykovo nám. 55
20:00 – 21:00 Archeologie - věda pravěká či moderní?
- přednáška Mgr. Aleše Hocha, archeologa jihlavského muzea
21:00 – 21:30 Pavel Bezděčka: autorské čtení na dobrou noc
Dům Gustava Mahlera
17:00-21:00 Bratři Foersterovi – umělci tónu, slova i palety
- výstava maleb, korespondence a osobních předmětů z pozůstalosti Josefa
Bohuslava a Viktora Foersterových
Jihlavské podzemí
prohlídky v celé hodiny od 17:00 do 20:00
Brána Matky Boží
od 21:00 pozorování noční oblohy velkými dalekohledy
- pouze za jasné oblohy, zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka
Vysočina
Masarykovo náměstí:
21:30 Kašpar Kuba a ohňový Žonglotoč
- komentované kejkle s ohněm a světlem

