POČÁTEK ROKU│ v Museu Kampa

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY:
JOSEF SVOBODA – ROBERT WILSON:
Světlo!
14. 11. 2010–6. 2. 2011
Výstava v Museu Kampa porovnává různé formy využití světla jako dramatického prvku, vizuální
iluze a světelné hmoty ve scénografiích Josefa Svobody a Roberta Wilsona.

AUTISMO-MIMUNDO Mezinárodní nadační fond
8. 12. 2010–31. 1. 2011
Výstava výtvarných prací dětí s autismem, které pro naše muzeu připravil
mezinárodní nadační fond AUTISMO-MIMUNDO. Přijďte do muzea a podpořte
společně s námi dobrou věc koupí dětských obrázků.
www.autismo-mimundo.com

Plakáty divadla Ypsilon
17. 12. 2010–13. 2. 2011
Divadlo Ypsilon slaví 45 let své existence a jako součást oslav jsou v Museu Kampa vystaveny
divadelní plakáty režiséra a výtvarníka Jana Schmida.
V muzejním obchodě si můžete zakoupit, některé z plakátů či originální kalendář!
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WORKSHOPY A ANIMAČNÍ PROGRAMY:
Beseda s Janem Schmidem
V úterý 1. 2. 2011 v 19 hodin
Jan Schmid se vyučil malířem skla. Ve svém studiu pokračoval na Střední průmyslové škole v Železném
Brodě a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru sochaře a skláře prof. Karla Štipla. V roce
1963 autor založil Studio Ypsilon. Jakožto výtvarník se věnuje především tvorbě plakátů a knižních ilustrací.
Je českým režisérem, hercem, spisovatelem, dramatikem a pedagogem.

JOSEF SVOBODA – ROBERT WILSON
Doprovodný program k výstavě Světlo! představí studentům magické scénografie českého divadelníka
Josefa Svobody a amerického tvůrce Roberta Wilsona. Práce autorů, kteří svými světelnými inscenacemi
ohromili české a světové divadlo, bude posluchačům ukázána mnoha dobovými fotografiemi z nezapomenutelných představeních (např. pro Laternu Magiku, pražské Národní divadlo, Metropolitní operu v New
Yorku či pro Covent Garden v Londýně), modely jeviště, kresbami a skicami, ale hlavně projekcemi.
Animační program k této jedinečné výstavě zakončí mystická výtvarná dílna.
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

MUZEJNÍ KUFŘÍK
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
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