PROGRAM MUZEA JIŽNÍHO PLZEŇSKA, P.O. V ÚNORU 2018
Akce:

Vznik Československa, T. G. Masaryk a některé jeho myšlenky a ideály v tvorbě
Franka Weniga
6. února, 17:00
Kaple svatého Ondřeje
Přednáška PhDr. Jitky Bílkové (FF ZČU) představí autora her o Spejblovi a Hurvínkovi a
zejména Masarykův vliv ve Wenigově tvorbě. První přednáška celoročního cyklu Sto
let republiky.
Na rande do muzea
13. února – 17. února
Celé muzeum
Během valentýnského týdne Vás zveme do muzea na speciální prohlídku pro
zamilované. Snoubence seznámíme s prostory, kde se konají svatby, ostatní zveme
na vernisáž výstavy Lidová architektura Plzeňského kraje (15.2. od 15:00), Jazzový
koncert (14.2. od 19:00), na který bude mít každý zamilovaný pár jednu vstupenku
zdarma (1+1 zdarma) nebo komentovanou prohlídku výstavy Alois Moravec obrazy,
grafika, ex-libris (13.2. od 10:00).
Komentovaná prohlídka výstavy Alois Moravec obrazy, grafika, ex-libris
13. února, 10:00
Výstavou vynikajícího českého výtvarníka provede Jan Langhammer ze Spolku
sběratelů a přátel ex-libris.
Jazzový koncert
14. února, 19:00
Kaple svatého Ondřeje
Koncert uspořádaný ve spolupráci se ZUŠ v Blovicích.
Lidová architektura Plzeňského kraje
15. února, 17:00
Kaple svatého Ondřeje
Vernisáž výstavy uspořádané ve spolupráci s dalšími příspěvkovými organizacemi
Plzeňského kraje.

Výstavy:
Lidová architektura Plzeňského kraje
15. února 2018 – 21. dubna 2018
Panelová výstava seznámí návštěvníky s historickým stavebním fondem z okruhu
památek lidové architektury.
Dvě století Rukopisů zelenohorského a královédvorského
do 27. ledna 2018
Výstava mapující odraz Rukopisů v hudbě, literatuře a výtvarném umění.
Alois Moravec – obrazy, grafika, exlibris
do 24. února 2018
Autorská výstava významného českého výtvarníka.

Dlouhodobé výstavy:
Plk. Karel Bečvář (1917 – 1942) – k 100. výročí narození
11.11. 2017 – 18. 8. 2018
Výstava k 100. výročí narození plk. Karla Bečváře, navigátora 311. čs. bombardovací
perutě a bílovického rodáka.
Sakristie kaple svatého Ondřeje
Jak si kdo ustele
Výstava věnovaná historii spaní a další intimní oblasti lidského života – spodnímu
prádlu.
Stará škola aneb škamna, kalamář a rákoska
Nová expozice mapující svět školy a školní třídy v 19. a 20. století přenese návštěvníky
do prostředí historické školy. Autentický zážitek navodí dobově vybavená třída s
nejrůznějšími školními pomůckami. K expozici je připraven edukační program.
Z tvorby Milana Knížáka
Dlouhodobá expozice ze zápůjčky profesora Milana Knížáka.

