Galerijní a muzejní noc ve Zlíně
21. května 2010 v 19:00 - 24:00 hodin
Slavnostní zahájení v Domě umění v 18:00 hodin
Galerijní a muzejní noc ve Zlíně je to netradiční společná akce veřejných a soukromých institucí, které vystavují různé
umělecké a muzejní formy v různorodém prostředí. Koná se v rámci Festivalu muzejních nocí. V každém místě bude
návštěvníky očekávat poučená osoba s informacemi, v obou prostorách Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a v
Muzeu jihovýchodní Moravy bude připraven speciální program. Návštěvník může putovat od Domu umění přes instituce
sídlící v bývalém továrním areálu Svitu na zámek a poté přes střed města k evangelickému kostelu a dále na
hvězdárnu, kde bude vedle výstavy také možnost uzavřít akci pozorováním hvězd. Pro návštěvníka bude mezi
jednotlivými institucemi k dispozici zdarma jízda historickým trolejbusem.
Programy jednotlivých institucí:
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně:
1. Dům umění - zahájení Galerijní a muzejní noci, uvedení monografie Libuše Niklové ve Zlíně a následná beseda se
spolupracovníkem a designérem Fatry Napajedla s Alfredem Klugem, s technoložkou Evou Hladilovou a dcerou Libuše
Niklové Veronikou Klokočkovou
„Budujeme Velký Zlín“ - program k výstavě Fenomén Baťa
2. zámek - „Co se děje v galerii v noci?“ - stálá expozice: České umění 1. poloviny 20. století, audiovizuální doprovod
Čert a káča, Opuka
3. zámek - grafický kabinet: Zdeněk Šmíd - komentovaná prohlídka s autorem ve 21:00 hodin
Muzeum jihovýchodní Moravy
4) zámek:
-„Chcete vědět, co se děje v muzeu když se zavře?
- cestovatelé hrají v kostky
- v temné komoře vyvolávají duchy
- kdo je unavený, tomu pan Bartoš přečte pohádku“
5) Obuvnické muzeum - program „Náš zákazník – náš pán“- program „Amerika ve Zlíně“
6) Hrad Malenovice - komentované prohlídky ve 20:00; 21:00; 22:00 hodin
7) Baťovský domek - „Bydlení v baťovském Zlíně“
8) Správní budova ZK („21“) - stálá expozice v 2. etáži, výstava ZUŠ, Baťův výtah – bude jezdit v půlhodinových
intervalech /ukončení ve 22:00 hodin
9) Galerie Kabinet T. - Andrew Gilbert - „Andrew's Honeymoon in India“, kresby a objekty
10) Galerie Dvanáctka - „Lighting design“ - světelné instalace studentů UTB Fakulty multimediálních komunikací
ateliéru prostorové tvorby pod vedením Ireny Jůzové.
11) Galerie pod Radnicí - „Minisalon“ - Filmové klapky, doprovodná akce Zlínského filmového festivalu
12) LOFT 577 - Simona Blahutová - retrospekce koláží a erotických objektů 2004 – 2010
13) Městské divadlo - Evžen Jecho - „Abstraktní geometrie“, grafika, objekty /ukončení ve 22:00 hodin
14) Alternativa - Otilie Demelová - Šuterová - komentovaná prohlídka s autorkou /ukončení ve 22:00 hodin
15) Kostel Českobratrské církve evangelické – Jindřich Štreit, fotoilustrace k básním J. Vavrečky + komentovaná
prohlídka kostela

16) Hvězdárna Zlín - Ela Schulzová - obrazy, kresby; pozorování oblohy - k vidění bude Venuše, Mars, Saturn, Jupiter
Cílem je zprostředkovat návštěvníkům zážitek z prohlídky galerií a muzeí ve večerním a nočním čase a vtáhnout do
kulturního dění ve Zlíně další návštěvníky, kteří budou buď zvídaví a zvědaví na jiný úhel pohledu nebo se do institucí
nedostanou v tradičním otvíracím čase.
Přáním Krajské galerie výtvarného umění je, aby se akce konala každoročně a stala se tradiční kulturní událostí ve
městě.
Záštitu nad Galerijní a muzejní nocí ve Zlíně převzali primátorka statutárního města Zlína Irena Ondrová a náměstek
hejtmana Zlínského kraje Jindřich Ondruš.
Akci pořádá Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně za finanční podpory Kulturního fondu města Zlína, Dopravní
společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o., Zlínského kraje, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, agentury Falcon a Radia Zlín.
Kontaktní osoba: Martin Čada
Tel: 775 665 247
E-mail: kgvuz.edukace@centrum.cz

