Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Programy pro školy : jaro - léto 2019
Nové interaktivní prohlídky stálé expozice
— 1. a 2. stupeň ZŠ

S Fabiánem do zámku
Fabián z Marcipánu je opravdu
z marcipánu, přitom je mu už téměř
150 let. Jak je to možné?
Expozice v zámku pánů z Říčan skrývá
mnohé zajímavosti a tajemství, které
s Fabiánem můžete odhalit.

S Mandelinou do šatlavy
Naše ubohá Mandelina je žena jednoho
z vězňů v městské šatlavě. Neví, co se
s ním stalo, proto se jej vydá hledat na
vlastní pěst. Přidejte se k ní a pomozte
jí rozluštit záhadu uvěznění jejího muže!
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Programy pro školy : jaro - léto 2019
Komentované prohlídky k aktuálním výstavám
— 1. A 2. stupeň ZŠ, SŠ

Je to v nás vol. II: Hledáme krásu všude kolem nás
22. ledna - 17. března

Průřez celoroční prací žáků II. stupně ZŠ Komenského v Pelhřimově. Výstava,
která představuje výsledky jejich úsilí a zaujetí, může pomoci pochopit, proč
je právě v dnešní době výtvarná (a obecně tvořivá) výchova tak důležitá.

Látky s vůní kadidla. Soubor církevního textilu ze sbírky
Muzea Vysočiny Pelhřimov
26. března – 5. května

Obřadní roucha a další textilie vedle svého liturgického významu vynikají
také krásou, zdobností a použitím drahocenných materiálů.
Využijte ojedinělou možnost zhlédnout ukázky textilního uměleckého řemesla od baroka po 19. století, z nichž mnohé přibyly do našich depozitářů
teprve nedávno.

Současná česká mozaika
18. května – 11. srpna

První výstava české současné mozaiky vznikla, aby ukázala krásu a možnosti mozaiky, významné součásti vizuální kultury a životního prostředí, které
obýváme. Výstava je iniciativou platformy Art a Craft MOZAIKA, která sedmým
rokem usiluje o docenění mozaiky a porozumění této specifické technice,
a prezentuje díla tří desítek umělců od 80. let 20. století až po současnost.

Muzeum
Masarykovo nám.
nám.12
12
Muzeum Vysočiny
Vysočiny Pelhřimov,
Pelhřimov, p. o., zámek pánů z Říčan, Masarykovo
www.muzeumpe.cz,
Vysočiny Pelhřimov
Pelhřimov
www.muzeumpe.cz, facebook: Muzeum Vysočiny
tel. 565 323 184, e-mail z.trnkova@muzeumpe.cz

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Programy pro školy : jaro - léto 2019
Nové prednášky na aktuální témata
— 2. stupeň ZŠ, SŠ

— Neblahý březen 1939
— Co je to druhá republika?
— 2. světová válka v souvislostech
— Nacionalismus – socialismus – feminismus – ideje 19. století
— Mozaika – neznámé umění

Pelhrimovské výrocí
Půlstoletí Městské památkové rezervace Pelhřimov
V letošním roce uplyne 50 let od vyhlášení Městské památkové rezervace
Pelhřimov. O které památky jsme se v uplynulém století lehkomyslně připravili a které se naopak podařilo zachránit? A kdo se tehdy o památkovou
rezervaci zasloužil?

Kompletní nabídku přednášek pro školy najdete na stránkách Muzea
http://www.muzeumpe.cz/prednasky.html
Přednášku můžeme připravit také na míru podle vaší objednávky.
Nebojte se nás oslovit s jakýmkoliv dotazem či požadavkem!
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