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 Žalman, Lukáš Legát: Na Aljašce jsme nebyli
22. 2. – 1. 5. 2016
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 výtvarného díla studentů k uctění 73. výročí vyhlazení obce Lidice.
Výtvarné dílo 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 pořadů probíhá do konce března v Lidické galerii.
Vstupenky na představení je možné zakoupit v recepci Lidické galerie.
Program na březen:
1. 3. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Kateřinu Neumannovou
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
8. 3. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Bohuše Matuše
speciální představení pro ženy v rámci Mezinárodního dne žen
večerem provází ředitel Památníku Lidice, zpěv Bohuš Matuš
17. 3. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro spisovatele Petra Hořejše
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
21. 3. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Juraje Jakubiska
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
23. 3. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Marcela Vašinku
večerem provází ředitel Památníku Lidice a Ondra Lukaševič, klavír Martin Fila
součástí pořadu je křest šestého pokračování knihy Lidické podvečery s hvězdami
30. 3. 2016 od 18°° hod.
Závěrečný koncert LYRA da CAMERA
účinkují: Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická - soprán, Kateřina Chudobová - flétny
v úvodu koncertu proběhne křest knihy Jaroslavy Skleničkové, ukázky čte Taťjana Medvecká

Křížová cesta v Lidicích
13. 3. 2016 od 15 hodin
Křížová cesta v Lidicích s P. ThDr. Gabrielem Rijadem Mulamuhičem, O.Cr., Ph.D.

Co na výstavě nebylo
23. 3. 2016 od 15 hodin
Podívání s Jiřím Žalmanem v Lidické galerii
Vstupné 45,- Kč.
Jedinečná příležitost setkat se s Jiřím Žalmanem, jedním z autorů výstavy Na Aljašce jsme nebyli.
Vyprávění o přírodě, fotografických začátcích, zajímavostech z pohledu přírodovědce, o profesní dráze
samotného autora. Vše s promítáním fotografií spojených s místy autorova putování krajinou.

Zahájení hlavní návštěvnické sezóny
30. 3. 2016 od 14:15 hodin
Oficiální slavnostní zahájení návštěvnické sezóny v Památníku Lidice
Program zahájení sezóny:
14:15 hod. odhalení pamětních desek lidickým ženám a mužům u společného hrobu lidických mužů
14:30 hod. vystoupení souboru DUHA ze ZŠ Buštěhrad u sousoší lidických dětí
17:00 hod. zahájení komorní výstavy Barbary Tomanové
18:00 hod. závěrečný koncert Lidických zimních večerů v podání LYRA da CAMERA v Lidické galerii
křest knihy Jaroslavy Skleničkové Vzpomínky mě stále tíží s účastí autorky, úryvky z knihy
čte Taťjana Medvecká

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Život v trávě jenom kvete – pro MŠ až 3. třídu ZŠ, doprovodný program k výstavě
Rozmanitost života v trávě – pro 3. až 5. třídu ZŠ, doprovodný program k výstavě
Galerie plná smyslů – pro MŠ, ZUŠ a 1. stupeň ZŠ
Poprvé do galerie – pro MŠ, ZUŠ a 1. stupeň ZŠ
Příběh obce Lidice - 2. stupeň ZŠ, SŠ
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
Rezervace vzdělávacích programů prostřednictvím el. formuláře:
www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rezervace

DALŠÍ AKCE VZDĚLÁVACÍHO ODDĚLENÍ
Hurvínkova pomlázka
19. 3. 2016 od 14 do 16 hodin, Lidická galerie
Přijďte si s Hurvínkem užít Velikonoce. Společně budeme různými výtvarnými technikami tvořit symboly
těchto svátků a společně se pobavíme s Hurvínkem.
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná rezervace na e-mailu brabnikova@lidice-memorial.cz,
na telefonním čísle 778 735 785, 312 253 063 nebo přímo v recepci Lidické galerie.

Tvořivý koutek pro rodiny s dětmi
22. 2. 2016 – 1. 5. 2016 Lidická galerie
V rámci výstavy fotografií Jiřího Žalmana a Lukáše Legáta – Na Aljašce jsme nebyli, jsou připraveny
zábavné interaktivní listy plné dobrodružných úkolů, které návštěvníky provedou výstavou, která je
zaměřena na českou krajinu a přírodu. V tvořivém koutku na Vás čeká zkoumání rostlin a živočichů lupou,
detektivní pátrání po stopách zvířat, výtvarné tvoření, poznávání rostlin po čichu a po hmatu, poznávání
zvuků přírody a skládání brouků.

Kontakt na vzdělávací oddělení Památníku Lidice:
Bc. Lucie Chvapilová
chvapilova@lidice-memorial.cz
tel. 312 253 702, 739 562 267
Pokud se Vám u nás líbí, prosíme, ohodnoťte naše muzeum v projektu Do muzea!
zde.
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