PAMÁTNÍK LIDICE

www.lidice-memorial.cz
VÝSTAVY
LIDICKÁ GALERIE, přízemí
Stálá expozice „LIDICKÁ SBÍRKA“ – sbírka umění 20. a 21. století

LIDICKÁ GALERIE, kabinet

Kolekce kreseb Adolfa Zábranského
1. 12. 2015 – 29. 3. 2016
Výběr z ilustrací pro děti známého českého malíře, grafika a ilustrátora. Díla jsou součástí Lidické sbírky.
LIDICKÁ GALERIE, 1. patro

Promítání filmů
Promítání filmů o historii Lidic, Ležáků a Letů dle výběru návštěvníka z nabídky Památníku Lidice.

Výstava Jiří Jiroutek: Osobnosti
20. 11 – 14. 2. 2015
Výstava portrétních fotografií Jiřího Jiroutka zachycujících pomíjivé okamžiky vzácných setkání
s významnými osobnostmi naší doby. Fotografie vznikaly v dlouhém časovém horizontu, a tak mnohdy
přibližují i osobnosti, které už nejsou mezi námi.
Vernisáž výstavy proběhne 19. listopadu v 16:30 hodin za hudebního doprovodu Felixe Slováčka st.

Výstava Jiří Žalman, Lukáš Legát: Na Aljašce jsme nebyli
22. 2. – 1. 5. 2016
Vernisáž 22. února v 17:00
Výstava barevných fotografií krajiny, přírody a makrofotografií, pořízených v letech 2006-2015 převážně
v Polabí, v Jizerských horách a na Šumavě. Autoři Jiří Žalman a Lukáš Legát – pokročilí amatérští
fotografové – zvoleným názvem výstavy vyjadřují svůj dlouhodobý zájem o fotografování české krajiny
a přírody.
MUZEUM
Stálá expozice: „A NEVINNÍ BYLI VINNI“

Výstavní síň IN MEMORIAM

Výstava Operace Valkýra
6. 1. – 31. 5. 2016
Výstava na 20 panelech dokumentuje život iniciátora pokusu o atentát na Hitlera, hraběte Clause von
Stauffenberga, vysvětluje, co jej vedlo k jeho odbojové činnosti a objasňuje jeho motivy k pokusu
o odvážný atentát na Vůdce.
Vstup zdarma.

Výstava Tvorba pro Lidice
28. 5. 2015 – 31. 5. 2016
Výstava výtvarných děl studentů k uctění 73. výročí vyhlazení obce Lidice.
Výtvarná díla vytvořili učni ze středních škol z Hradce Králové, Jihlavy a německé firmy Grammer AG
z Kümmersbrucku v rámci pokračujícího projektu Tvorba pro Lidice, který je organizován Odborovým
svazem KOVO.
Cílem výstavy je dát studentům možnost, aby svou praktickou činností uctili památku Lidic a tímto se
i intenzivněji zabývali touto tragickou kapitolou česko-německé historie.

Výstavní síň POD TRIBUNOU

Výstava Karel IV. v Braniborsku
6. 1. – 31. 5. 2016
Rok 2016 se ponese ve znamení 700. výročí narození Karla IV. – Otce vlasti. Jistě celá řada muzeí
a kulturních institucí přinese různé pohledy na život a zásluhy tohoto nejvýznamnějšího českého
panovníka v evropském kontextu. Výstava nás vede nazpět do 14. století, kdy Tangermünde v létech
1373 – 1378 vzestoupilo na jedno z mocenských center Svaté říše římské, vedle Prahy a Norimberku.
Císař Karel IV. vytvořil z Tangermünde své oblíbené sídlo a vládl odtud Braniborské marce, kterou získal
pro svého nezletilého syna Václava, a také Svaté říši římské.
Vstup zdarma.

AKCE
Lidické zimní večery 2015/2016
Již 11. ročník kulturních programů právě teď probíhá v Lidické galerii.
Vstupenky na představení je možné zakoupit v recepci Lidické galerie.
Program na únor:
2. 2. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Terezu Bebarovou
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
9. 2. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Václava Hybše
večerem provází Jiří Vaníček, zpěv Pavlína Filipovská
18. 2. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Marka Vašuta
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
25. 2. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro režiséra Karla Weinlicha
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

Lidická simultánka 2016
18. 2. 2016 od 11 hodin (prezence od 10 hodin)
Hrajete rádi šachy? Chcete poměřit své strategie se světovými velmistry Julií Kočetkovou, Sergejem
Movsesjanem a Davidem Navarou? Přijďte mezi nás do Lidické galerie a sehrajte světovou simultánní
šachovou partii. Osobní záštitu Lidické simultánce udělil Anatolij Karpov.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Galerie plná smyslů – pro MŠ, ZUŠ a 1. stupeň ZŠ
Poprvé do galerie – pro MŠ, ZUŠ a 1. stupeň ZŠ
Den, kdy se mi změnil život – osudy dětí za druhé světové války 9. třída, SŠ, VŠ
Lidice žijí v obrazech 5. až 9. třída ZŠ
Lidice – kronika jedné vesnice 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Dramatický kroužek pro děti PidiLidi vedoucí kroužku MgA. Kateřina Oplatková Rezková.
Zkoušky každou středu v Lidické galerii od 15 do 17 hodin, poplatek 100,- Kč měsíčně.
Rezervace vzdělávacích programů prostřednictvím el. formuláře:
www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rezervace

DALŠÍ AKCE VZDĚLÁVACÍHO ODDĚLENÍ
Masopust a výtvarné řádění
27. 2. 2016 od 14 do 17 hodin, Lidická galerie
Přijďte si společně s námi vytvořit originální masopustní masky. Užijeme si i zábavných her a protančíme
odpoledne.
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná rezervace na e-mailu chvapilova@lidice-memorial.cz,
na telefonním čísle 312 253 063 nebo přímo v recepci Lidické galerie.

Seminář Lidice jako místo paměti
26. 2. 2016 od 9 do 16 hodin, Lidická galerie
Seminář zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Seminář reflektuje
„druhý“, poválečný život Lidic, v první řadě otázku proměny mediálních reprezentací Lidic a kontextů,
ve kterých se toto místo paměti objevuje.
Kurz se inspiruje přístupy memory studies a západní didaktikou dějepisu zdůrazňující potřebu vykročit
z prosté konzumace paměťového provozu směrem k jeho hlubší reflexi, aniž by to znamenalo rezignaci
na etickou stránku této reflexe. Analýza vzpomínkové praxe vážící se na toto symbolické místo bude
zasazena do širšího historického kontextu.
Předmětem reflexe budou oficiální vzpomínkové akty jako jeden z nástrojů politiky paměti a konstruování
identity, především ve vztahu „těm druhým“.
Lektoři:
Mgr. Jaroslav Pinkas
PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
Seminář je akreditovaný MŠMT
Cena: 300,- Kč
Přihlášky do 20. 2. 2016
MgA. Kateřina Rezková
vedoucí vzdělávání
tel. 312 253 702, 739 690 566
rezkova@lidice-memorial..cz

