Hlavní budova muzea
ve Smetanových sadech
Národopisná expozice Slovácko
Expozice 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
a krátkých filmů. Své znalosti o Slovácku můžete
prověřit v interaktivních testech. Elektronická
databáze nabízí na 1 800 archivních fotografií,
videozáznamů i audiosnímků.

Velký sál
Jako růže
Móda zrcadlem doby

červenec/srpen

PROGRAM 2022

Výstava představí vývoj měšťanského oděvu
z období mezi lety 1880 až 1925. Převážně
dámskou garderobu doplňují oděvy mužů, dětí,
řada dobových módních doplňků a spodního
prádla. Stranou pozornosti nezůstane ani
tzv. svéráz, tedy použití výšivky převzaté z kroje
do stylového módního oblečení. Výstava ze sbírek
Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea je doplněna exponáty z Muzea města
Brna, Moravské galerie i Slováckého muzea
v Uherském Hradišti.
Výstava potrvá do 7. srpna.

Malý sál
ZAHRADA Paula Klee
Výstava Základní umělecké školy v Uh. Hradišti, která
se rozroste z prostor Slováckého muzea do přilehlého
parku a rozkvete v zahradu variací. Obor výtvarný,
hudební, taneční a literárně-dramatický tentokrát
inspiruje tvorba Paula Klee, významného malíře,
jehož tvorbou prostupuje hudba i poezie. Zahrada
je místem odpočinku, dětských her a ptačích sněmů.
Výstava potrvá do 10. července.

LFŠ 2022
Jednou z nejvýznamnějších doprovodných akcí
letošní Letní filmové školy bude výstava, která
poprvé v Uherském Hradišti představí filmové
návrhy a výběr z ilustrátorské tvorby pozoruhodné
osobnosti české poválečné výtvarné scény Rudolfa
Lukeše, filmového architekta a ilustrátora, který je
podepsaný pod filmy Bořivoje Zemana, Jiřího Krejčíka
či Andrzeje Wajdy.
Vernisáž v neděli 31. července v 17 hodin.
Výstava potrvá do 18. září.

Galerie Slováckého muzea

Ondřejský sál

Přízemní sál, malý a velký sál

Umění jihovýchodní Moravy
ČLOVĚK A SPOLEČNOST I.

Textile Art of Today
Po delší době Galerie SM opět hostí mezinárodní
projekt trienále textilní tvorby, jehož hlavní ideou
je prezentace současné světové textilní a vizuální
tvorby jako moderní a dynamické disciplíny.
Ve tříletých cyklech vzniká výstava prezentovaná
prostřednictvím pěti reinstalací ve čtyřech evropských
státech (Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko).
Na již 6. ročníku se představí 83 umělců ze všech
kontinentů světa.
Vernisáž 21. července v 17 hodin.
Výstava potrvá do 16. října.

Nová koncepce výstav v Ondřejském sále počítá
s dvouletými cykly, kdy se bude expozice zásadně
měnit tak, abychom návštěvníkům mohli co nejvíce
přiblížit náš sbírkový fond. První díl nese název
Člověk a společnost I., v němž jsme se soustředili
jen na několik témat. Jednak je to víra, která člověka
ovlivňuje a provází od počátku věků (setkáte se zde
vedle barokních artefaktů s díly žijících umělců),
dále portrét nebo společenský život (hudba, tanec,
hra). Umění zde není prezentováno jako něco
historicky uzavřeného, ale jako živé svědectví, které
je schopno nás bezprostředně oslovovat bez ohledu
na časový odstup, kulturní nebo národní odlišnosti.

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.
Otevřeno: úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.
Telefon: 572 430 427. Jezuitská kolej, Masarykovo
náměstí 21, Uherské Hradiště.

Věznice Uherské Hradiště
Expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice
se zaměřuje na období nacistického a komunistického
režimu. Přibližuje vlastní provoz věznice a vypráví příběhy
lidí, kteří se ocitli za jejími zdmi. Strohé archivní
dokumenty kontrastují s emotivními vzpomínkami vězňů.
Pohled do nepřístupné věznice poskytne videozáznam,
který byl pořízen na podzim roku 2016 a který zachycuje
stav cel, samovazeb i vězeňské kaple. Obraz podkreslují
vzpomínky odsouzených na výslechy Státní bezpečností
i životní podmínky ve věznici. Expozice vznikla ve
spolupráci města Uherské Hradiště, Slováckého muzea,
Klubu kultury a spolku Memoria.
EXPOZICE NENÍ V OBJEKTU VĚZNICE!
Přístup do expozice není bezbariérový!
Expozice zpřístupněna na požádání:
Městské informační centrum Uherské Hradiště,
telefon: 572 525 525, e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
Vstup do expozice 10 Kč/osoba.
Podkroví, U Reduty 256, Uherské Hradiště.

Památník Velké Moravy
Staré Město
Multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše

Muzeum lidových pálenic Vlčnov
Stálá expozice v památkově chráněné hospodářské
usedlosti čp. 65 ve Vlčnově je věnována podomácké
výrobě slivovice a ovocných destilátů a její historii na
moravsko-slovenském pomezí.

Kněžna Ludmila a první Přemyslovci
mezi Moravou a Bavorskem
Před jedenácti stoletími, 15. září 921, byla na Tetíně
zavražděna zakladatelka přemyslovské dynastie,
manželka Bořivoje I., kněžna Ludmila. Kulaté výročí
je příležitostí připomenout jak osobnost první české
světice, tak i dobu prvotního vzestupu přemyslovského
rodu v pohnutých časech pádu Velké Moravy. V době,
kdy se pod nápory staromaďarských nájezdníků
hroutila politická mapa střední Evropy, se Přemyslovci
postupně stali nejvýznamnějším rodem určujícím
osudy země. Výstava přiblíží nejen tetínské hradiště
jakožto místo spjaté s posledními okamžiky Ludmilina
života, ale i další místa spojená s událostmi v Čechách
za vlády jejích synů, Spytihněva I. (895–915)
a Vratislava I. (915–921).
Výstava potrvá do 31. července.

Vampyrismus
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně
jsou v Památníku zrekonstruovány nálezy
objevených hrobů „vampýrů“ ze Starého Města
a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince.

Muzeum v přírodě Topolná
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.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Doprovodné programy

Toulky se Slováckým muzeem

Šaty dělají člověka!

Víte, co všechno se skrývá pod názvem Slovácké muzeum?
Od 12. do 14. 7. 2022 jsme připravili tvořivý program
na celé dopoledne od 8 do 12 hodin. Vstupné 150 Kč/den.
Místem každodenního setkání je hlavní budova Slováckého
muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště.

Výukový program k výstavě Jako růže je zaměřen na módu,
kterou nosily naše prababičky před více než sto lety. Dozvíme
se, k jakým příležitostem se jednotlivé šaty a módní doplňky
používaly. Řekneme si, jaké jsou rozdíly v oblékání tehdy
a dnes. Na konci programu nás budou čekat dílničky,
během kterých si děti vyzkouší roli módního návrháře.

Kontakty
Hlavní budova muzea

Rezervace: Mgr. Alexandra Turečková
E-mail: alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 734 693 528

Slavnostní pravoslavná liturgie
Slavnostní pravoslavná liturgie (mše) bude sloužena přímo
v základech objeveného velkomoravského kostela, na
archeologické lokalitě v Uherském Hradišti-Sadech. Liturgii
odslouží Mgr. Petr Kliment Koutný.
Výšina sv. Metoděje (Sadská výšina), Uh. Hradiště-Sady,
neděle 24. července v 10 hodin.

Podrobnější informace: www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

Barevná zahrada
Ke krásné barevné výstavě jsme připravili výukový program,
ve kterém se děti seznámí s tvorbou žáků výtvarného oboru
Základní umělecké školy v Uherském Hradišti a také s životem
a dílem Paula Klee, jehož tvorba byla pro malé umělce
inspirací. Součástí programu jsou dílničky, při kterých se děti
ponoří do světa barev a tónů a pokusí se je zachytit.
Podrobnější informace: www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

Po škole v muzeu
Tvoříme v galerii – kurz tkaní

výtvarně-vzdělávací kroužek

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

Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103, 686 01 Uherské Hradiště
Otevřeno: út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
Tel.: 572 552 425
E-mail: info@slovackemuzeum.cz

Muzeum v přírodě Topolná
čp. 93, 687 11 Topolná
Otevřeno celoročně pro předem objednané skupiny
Kontakt: Augustin Knot, tel.: 572 508 247
E-mail: info@slovackemuzeum.cz

Muzeum lidových pálenic Vlčnov
čp. 65, 687 61 Vlčnov
Otevřeno: duben–říjen po–pá 9.00–17.00 hodin
po předchozím objednání
so–ne 13.00–17.00 hodin bez nutnosti předchozího objednání
Kontakt: Libuše Stloukalová, mobil: 733 621 054
Kontakt: Josef Šobáň, mobil: 733 621 063
V případě nedostupnosti:
Jana Řezníčková, provozní: mobil: 774 124 020
E-mail: info@slovackemuzeum.cz

Ceník

Cílem kurzu je zvládnutí základních postupů tkaní
a vytvoření si vlastního výrobku v jednoduché plátnové
vazbě. Utkaný výrobek o maximální šířce 40 cm bude možné
na místě proměnit v tašku, polštářek nebo jiný doplněk
dle vlastní fantazie. Použitý materiál je v ceně. Kapacita kurzu
je 8 účastníků.

Nová volnočasová aktivita pro děti od 6 let přiblíží prostředí
Slováckého muzea, seznámí je se zvyky, tradicemi
a uměním našeho regionu. Kapacita kroužku je 15 dětí.

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uh. Hradiště,
sobota 6. srpna, od 9 do 12 hodin, vstupné 600 Kč.

Rezervace: MgA. Petra Tománková
E-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 734 282 498

Jezuitská 1885, 686 03 Staré Město
Otevřeno: po–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
Tel.: 572 543 382
E-mail: pamatnik@slovackemuzeum.cz

Informace o výukových programech a dalších aktivitách, které lze
o prázdninách objednat pro příměstské tábory nebo jiné dětské
skupiny, najdete na www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

Ceník

Rezervace: MgA. Petra Tománková
E-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 734 282 498

Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, Uh. Hradiště,
září – prosinec 2022, každou středu od 14 do 16 hodin,
cena 1500 Kč/15 setkání.

Indiánské loučení s prázdninami
Správný indián ví, že potřebuje čelenku s pery, korálkové
ozdoby, pomalovaný obličej, totem svého kmene a luk
se zásobou šípů. To všechno, a ještě něco navíc čeká na
všechny malé i velké indiány, kteří si chtějí užít tradiční
galerijní prázdninovou akci.
Nádvoří Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103,
Uherské Hradiště, sobota 20. srpna od 14 do 16 hodin.
Vstup volný. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Slovácký Banksy
Tajemný streetartista tvořící pod rouškou noci vytváří
v ulicích našeho města prostorové instalace a malby.
V některých svých dílech parafrázuje světoznámého
streetartového umělce Banksyho. Po jeho stopách se
můžete vydat, pomocí aplikace s názvem „Šifrovačka
Slovácký Banksy“. www.slovackemuzeum.cz/vystavy/
Darujte svým blízkým, přátelům, kamarádům
DÁRKOVÝ POUKAZ do Slováckého muzea.
K dostání na pokladnách objektů muzea.

Děti 6–15 let, studenti, důchodci: 70 Kč
Dospělí: 100 Kč
Rodina s dětmi (3 osoby): 200 Kč
Rodina s dětmi (4 osoby): 250 Kč
Rodina s dětmi (5 osob): 300 Kč

Památník Velké Moravy

Děti 6–15 let, studenti, důchodci: 80 Kč
Dospělí: 120 Kč
Rodina s dětmi (3 osoby): 250 Kč
Rodina s dětmi (4 osoby): 300 Kč
Rodina s dětmi (5 osob): 350 Kč

www.slovackemuzeum.cz
Zřizovatel

Partneři

