MUZEUM FOTOGRAFIE
A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ

VÝSTAVNÍ, VZDĚLÁVACÍ, KULTURNÍ
PROGRAM A SLUŽBY 2014
EXPOZICE A VÝSTAVY,
DOPROVODNÝ PROGRAM

VZDĚLÁVACÍ
FOTOGRAFICKÉ KURZY

Moc médií – I. část:
Fotografický portrét

Fotografické kurzy MF MOM
pro děti a mládež

Monika Abbott – Dočasné formy

pilotní část expozice vybudovaná ve spolupráci
s NTM v Praze / od 6/2012

výstava americké malířky a fotografky
českého původu / 15. 6. – 14. 9. 2014,
vernisáž 14. 6. 2014 v 17.00 h.

33 osobností dějin české fotografie

Narrative of light and shadow

pilotní část expozice / od 6/2012

výstava o Taiwanu / termín v jednání

Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí –
fotoateliéry na jihu Čech

Krásy Slovinska

dlouhodobá výstava / do 31. 10. 2014

Kam slunce nechodí
putovní výstava a. s. ČEVAK, České Budějovice
1.–11. 4. 2014, vernisáž 31. 3. 2014 v 15.30 h.
mimořádně otevřeno pondělí až pátek
9.00–16.00 h.
vstup zdarma

Petr Velkoborský – fotografie

výstava o Slovinsku
13. 9. – 31. 12. 2014, vernisáž 12. 9. 2014
v 15.00 h.

Jindřichův Hradec, město,
které mám rád(a)
výstava prací absolventů fotografických kurzů
pro děti a mládež v r. 2014 / listopad–prosinec
2014
vstup zdarma

výstava tvorby Petra Velkoborského
13. 4. – 31. 12. 2014, vernisáž 12. 4. 2014 v 17.00 h.

MUZEJNÍ NOC v Muzeu fotografie
a moderních obrazových médií

Císařské manévry.
Fotografie do r. 1914

v rámci Festivalu muzejních nocí 2014,
pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR
s podporou Ministerstva kultury
30. 5. 2014 / 18.00–23.00 h.
vstup zdarma

výstava ke 100. výročí začátku 1. sv. války
a 175. výročí vynálezu fotografie
13. 4. – 31. 12. 2014, vernisáž 12. 4. 2014 v 17.00 h.
doprovodný program: komentované prohlídky,
besedy s historikem

OTEVÍRACÍ DOBA
K VÝSTAVNÍMU PROGRAMU

Ladislav Kukla – malba,
objekty, fotografie

duben, květen, říjen až prosinec
soboty, neděle, svátky 10.00–12.30, 13.00–17.00 h.

putovní výstava České inspirace 2014
15.–30. 4. 2014
mimořádně otevřeno pondělí až pátek
9.00–16.00 h.
vstup zdarma

červen až září
úterý až neděle, svátky 10.00–12.30,
13.00–17.00 h.

Tatranky

VSTUPNÉ NA VÝSTAVNÍ
PROGRAM

výstava tří mladých slovenských fotografů
termín v jednání

duben až září
základní 90 Kč, snížené 50 Kč (žáci od 10 let,
studenti, důchodci), rodinné 160 Kč

Filmové století Bohumila Hrabala

říjen až prosinec
základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 80 Kč

výstava ke 100. výročí narození spisovatele
květen – 31. 12. 2014, vernisáž 30. 5. v 18.00 h.
doprovodný program: beseda s režisérem
Jiřím Menzelem a beseda s Tomášem Mazalem,
kteří se s B. Hrabalem osobně znali; termín besed
bude upřesněn

vstup zdarma
vždy děti do 10 let, novináři, invalidé, učitelé jako
doprovod žáků, průvodci skupin turistů, vojáci,
členové Mezinárodní rady muzeí ICOM a držitelé
průkazu AMG ČR

skupinové kurzy / leden–prosinec 2014
kurzovné 65 Kč za osobu,
pro handicapované zdarma

Fotografování aktu
s Robertem Vanem
unikátní workshop pod vedením fotografa
Roberta Vana / 10. 5. 2014
kurzovné 3 000 Kč za osobu

Móda a glamour v historických
kostýmech
unikátní workshop s lektory Pavlem a Lenkou
Scheuflerovými / 18., 19., 20. 7. 2014
kurzovné 3 600 Kč za osobu

Fotoškola MF MOM 2014
čtyřdílné víkendové kurzy pro začátečníky
(základy fotografování) a pokročilé (probírané
žánry: portrét, architektura, dokument a reportáž,
krajina), lektor Petr Nagy / září –říjen 2014
kurzovné 3 500 za osobu, v případě jedné
tematické lekce 880 Kč za osobu

FOTOGRAFICKÉ AKCE
TOP fotografování v kostýmech
fotografická akce v rámci TOP týdne
v Jindřichově Hradci / 1.–3. 8. 2014
nutné objednání předem

Adventní fotografování
v historických kostýmech
předvánoční fotografická akce / 13. a 14. 12. 2014
nutné objednání předem

KONCERTY
Jazzování v jezzuitské koleji
jazzový koncert na nádvoří muzea (či v kapli
sv. Maří Magdaleny) / 25. 7. 2014 v 19.00 h.
vstupné 120 Kč

Jazzový večer s kapelou
Old Steamboat
jazzový koncert na nádvoří muzea (či v kapli
sv. Maří Magdaleny) / 16. 8. 2014 v 19.00 h.
vstupné 120 Kč

SLUŽBY DIGITALIZAČNÍHO PRACOVIŠTĚ – MUZEJNÍ KNIHOVNA – MUZEJNÍ SHOP – KAVÁRNA FOTOCAFÉ

KONTAKTY
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., Kostelní 20/I – jezuitská kolej
377 01 Jindřichův Hradec, tel.: +420 384 362 459, e-mail: mfmom@mfmom.cz

www.mfmom.cz
Změna programu vyhrazena
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