Národní zahájení Festivalu muzejních nocí
Zlín, pátek 16. května 2014

tiskové zpravodajství
V roce 2014 se uskuteční jubilejní X. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat
ve dnech 16. května až 14. června 2014. Celorepublikový festival, který pořádá od roku 2005
každoročně Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním
muzeem, zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií, a také poskytuje platformu pro společnou
kooperaci a lepší informovanost veřejnosti o nabídce našich kulturních institucí. Festival se stal
ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se stále zapojují nové instituce, a která nemá
svým rozsahem v Evropě obdoby.
Narůstající úspěch prvních ročníků festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního
zahájení festivalu, které se tak stalo dynamickým prvkem Festivalu muzejních nocí v České
republice. A nejen jeho, ale také celé soustavy mediálních kampaní, které pořádá Asociace muzeí
a galerií ČR ve snaze zviditelnit a přiblížit veřejnosti obor muzejnictví. Tato zahajovací slavnost se
stala každoroční tradicí konanou vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů
České republiky.
Letošní, v pořadí již sedmé Národní zahájení Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek
16. května 2014 od 15 hodin v prostorách 14|15 Baťova institutu ve Zlíně. Partnerem Národního
zahájení je Asociace krajů ČR a akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr.
Stanislava Mišáka a primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka. Slavnostního zahájení festivalu
se zúčastní zástupci Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM, Ministerstva kultury ČR,
krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí
Asociace muzeí a galerií ČR, a zejména těch, kteří předchozího dne převzali ve Sladkovského
sále Obecního domu v Praze ocenění ve XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
2013. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí je pro ně příjemnou příležitostí prezentovat výsledky
své práce a také prostorem pro setkání a vzájemný dialog s dalšími kolegy i se širokou veřejností, pro
niž jsou aktivity sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především.
Na oficiální Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2014 naváže od 19 hodin Muzejní
a galerijní noc ve Zlíně. Během téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí budou následovat
muzejní noci v dalších kulturních institucích po celé České republice. Festival vyvrcholí jedenáctým
ročníkem Pražské muzejní noci, která se uskuteční v sobotu 14. června 2014 a celý Festival
muzejních nocí 2014 uzavře.

Kontakt pro tiskové zpravodajství:
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií ČR
Sekretariát AMG, Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1.
Tel.: +420 224 210 037-9, mobil: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.cz
URL: http://www.cz-museums.cz; http://www.muzejninoc.cz
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Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2014
Oficiální zahájení v kavárně 15. budovy 14|15 BAŤOVA UNSTITUTU (vstup jen pro zvané hosty):
15.00

15.30
15.45
16.30
16.40
16.45
16.45
16.45
17.30–19.00

Slavnostní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014
Přivítání přítomných hostů představiteli Asociace muzeí a galerií ČR, Asociace krajů
ČR, Českého výboru ICOM, Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje a statutárního
města Zlína
Prezentace Zlínského kraje a jeho příspěvkových organizací, statutárního města Zlína
a 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
Hudební vystoupení jazzového kvartetu JazzHec & vocal
Prezentace vítězů XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013
Hudební vystoupení jazzového kvartetu JazzHec & vocal
Pozvánka na slavnostní večer ZUŠKA? ZUŠKA!
Společenské setkání a raut
Prezentace Zlínského kraje a jeho příspěvkových organizací, statutárního města Zlína
a 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
Hudební vystoupení jazzového kvartetu JazzHec & vocal
Prohlídka expozic 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

Program Zlínské muzejní a galerijní noci 2014
Platforma 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
19.00
19.15
21.15
21.30
21.45
22.15
22.25
23.00
23.15
23.25
00.00

Oficiální zahájení moderátorem
Živá hudba – regionální kapela
Taneční vystoupení MoNIMBA
Videomapping
Živá hudba – regionální kapela
Videomapping
Taneční vystoupení MoNIMBA
Vyhlášení soutěže o klubovou kartu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
Videomapping
Živá hudba – regionální kapela
DJ rádia Kiss Publikum

Všechny zapojené instituce budou otevřeny od 19 do 24 hodin. Celý obraz Zlínské muzejní a galerijní
noci doplní bohatý doprovodný program pro děti i dospělé – půjčovna městských kol a koloběžek,
tvořivé dílny: keramický workshop, výroba buttonů (placek), klavírní recitál se zpěvem, projekce fotek
přes Instagram, ochutnávka slivovice, stánky s občerstvením, prodej ručně vyráběné keramiky, mýdel
a šperků.
Soutěž – Putování zlínským časem
Jste si jisti, že víte všechno o Zlíně? Soutěž po významných památkách v centru večerního Zlína pro
mládež i dospělé. Originální úkoly i zapeklité hádanky. Soutěž o hodnotné ceny! Určeno pro 1–2
členné týmy. Podrobnosti na http://www.putovanizlinskymcasem.wz.cz/.
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
1. podlaží budovy 14
Stínohry! – světelná a dramatická dílna pro děti
21.00, 23.00 – komentovaná prohlídka s kurátorem
20.00–22.00 – Umění – víc než jen hra! Soutěž z oblasti umění a vyhraj jednu z cen
2. podlaží budovy 14
Komentované prohlídky s kurátory po celý večer
Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi
Město v zeleni – společně vytvoříme novou zlínskou čtvrť
Staň se architektem! – stavebnice modelu továrny pro nejmenší
Galerijní výprodej starších katalogů za nízké ceny
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Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
1., 3. a 5. podlaží budovy 14
Stálé expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost; František Bartoš: Pedagog, jazykovědec
a etnograf; výstavy Máme povinnost dívat se dopředu, Okouzlen brouky a jinou havětí, Zlín
v proměnách času
3. a 4. podlaží budovy 15
19.00–21.00 – Literární křížovka – postavy z knih Vám pomohou vyluštit křížovku
3. podlaží budovy 15
19.30, 20.15 – živá hudba – ZE-SWA-HOO-BAND (ZUŠ Zlín – Jižní Svahy)
2. podlaží budovy 15
20.00 – komentovaná prohlídka knihovny
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Knihovna ožívá v noci – knihovna bude pro návštěvníky otevřena jen do 21.00 hodin!
Změna programu vyhrazena.

Ostatní zapojené subjekty
ŠACHMAT
Alternativa – kulturní institut
Městské divadlo Zlín
Hvězdárna Zlín
Galerie pod radnicí
Galerie Kabinet T
Art@Books Gallery
Zámek Zlín
Art Galerie Zlín
Evangelický kostel
GALERIE GARÁŽ
Galerie TOAST
Kafírna Zlaté zrnko
COFFEE MUSIC BAR U PŠTROSA
Loft Longe bar & gallery
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