ŘÍJEN│ v Museu Kampa

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY:

Ladislav Novák: Objevitel nových metod
1. 10. - 5. 12. 2010
K největším objevům L. Nováka patří technika alchymáže, v níž chemickou cestou přetvářel různé
reprodukce. Pro jeho vývoj je důležitá také froasáž, v níž vycházel z linií vzniklých zmačkáním a
opětovným narovnáním papíru. Těmito postupy výrazně přispěl k vývoji českého experimentálního
umění. Na výstavě se návštěvníci setkají s kolekcí, která ještě nebyla publikována.

Dny Italské kultury v Museu Kampa
7. – 9. 9. 2010
Akce bude probíhat v nejmalebnější historické části Prahy, na Malé Straně,
na Karlově mostě a především na ostrově Kampa, jenž si po tyto dny
navlékne masku italských Benátek.

Orchestr Berg
Luminarium: koncert s výtvarnou projekcí
4. 10. 2010 od 19.30 hodin
p. Wajsar skladba pro video a orchestr (premiéra)
k. Mařatka Luminarium
l. Sumera hudba pro komorní orchestr
„Pro koncert v Museu Kampa jsme hledali něco zajímavého, co by propojilo
výtvarné umění s hudbou. Ale ne tak, že výtvarno bude jenom přívažkem.
Chtěli jsme, aby tyto dvě složky vznikaly současně, v konceptu, který společně vytvoří
skladatel a výtvarník. Vybrali jsme si pro tento experiment skladatele Petra Wajsara, který
si zase z několika námi nabízených výtvarníků vybral Prokopa Bartoníčka“, říká Peter Vrábel,
umělecký šéf BERGu a dirigent v jedné osobě.
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MUZEJNÍ KUFŘÍK
Přijďte si prodloužit prázdniny plné her. Museum Kampa pro Vás připravilo netradiční prohlídku v podobě
Muzejního kufříku. Kufřík plný umění a překvapení se stane Vašim zábavným průvodcem. Velmi rádi Vám ho
zapůjčíme zdarma ke každé platné vstupence.

PŘIDEJTE SE K PŘÁTELŮM MUSEA KAMPA. DVEŘE NAŠEHO MUZEA PRO VÁS
BUDOU STÁLE OTEVŘENY!
Společnost Přátel Musea Kampa sdružuje příznivce výtvarného umění. Vstupem mezi Přátele Musea získáte
řadu různých výhod a bonusů. Přínos pro členy Přátel Musea Kampa spočívá v možnosti volného vstupu do
stálých expozic a na krátkodobé výstavy a v účasti na přednáškách, odborných výkladech k vybraným
výstavám a dalších aktivitách, o nichž jsou členové pravidelně informováni.
Členské příspěvky využíváme výhradně pro péči o sbírky a uskutečňování výstavního programu. Pomohou
nám také při přípravě ostatních programů, jako je Muzejní noc, Dětský den a jiné akce pro členy přátel
muzea nebo pro děti z dětských domovů Klokánek.
Bude nám ctí, pokud se i Vy stanete členem společnosti Přátel Musea Kampa a podpoříte tak naše muzeum.
Bližší informace získáte na našich webových stránkách:

http://www.museumkampa.cz/cs/Pratele-Musea-5.htm

WORKSHOPY A ANIMAČNÍ PROGRAMY
Tyto programy na objednávku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi i skupiny
dospělých.
Vedle široké nabídky animačních programů a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám nabízíme nové
programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám!
Více na www.museumkampa.cz/programy
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