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Osmá liberecká muzejní noc - Do galerie za poznáním i zábavou
(Liberec, 29. května 2012) – V sobotu 2. června se uskuteční Liberecká muzejní noc. Oblastní
galerie, Severočeské muzeum a IQPark v centru Babylon připravily netradiční večer pro
každého. Nově mohou návštěvníci mezi jednotlivými akcemi cestovat historickou tramvají
nebo autobusem Karosa z roku 1989. Brány za nočním dobrodružstvím budou otevřeny po
celou noc zdarma.
Bohatý interaktivní program čeká na malé i velké návštěvníky v rozlehlých prostorách i na nádvoří
Oblastní galerie. Program začíná už v 19 hodin koncertem vážné hudby (V. Sůva, violoncello, J.
Dušek, klavír) a současně děti mohou ve výtvarné dílně vyrábět „praloutky“ s herci divadla Loutky
bez hranic. Loutky bez hranic pak ve 20 hodin zahrají Prapohádku pro malé i velké. Po celý večer
mohou návštěvníci vyrábět originální světelné šperky a zapojit se tak do přípravy světelné módní
přehlídky studentů z liberecké Střední školy umělecko-řemeslné a oděvní. Spíše pro dospělé je
určena prohlídka galerie s Janem Randáčkem, která má podtitul „galerií od sklepa až na půdu“ a
začíná ve 20:30 hodin. V deset hodin večer začne na nádvoří koncert liberecké bluesové kapely
Pohromadě na přehradě. „Na samý závěr máme připravený jeden z vrcholů celé Muzejní noci v
galerii,“ prozradila nám Adéla pomothy, která stojí za dramaturgií programu v galerii. Budete na něj
potřebovat čelovku nebo jinou baterku a můžete prozkoumat prostory expozic po tmě a
vyslechnout tajemné příběhy obrazů i jejich autorů.
Nedočkavci, kteří dorazí do galerie již v průběhu dne, si mohou zdarma prohlédnout všechny
výstavy a stálé expozice. Kromě toho se jim otevřou netradiční pohledy. „Otevřeme dveře
návštěvníkům, uvidí to, co je běžně skryté, uvidí naše zázemí, naši práci. Myslím si, že poodhalení
tajemství, představení zázemí je vždycky zajímavé. Návštěvníci vlastně nahlédnou do naší kuchyně,
kde fotíme, máme odbornou knihovnu, kde připravujeme programy pro děti,“ řekla nám dále Adéla
Pomothy.
Od 19 hodin až do půlnoci bude pro každého v pohotovosti příjemné občerstvení zajištěné
libereckou restaurací Formanka.
Muzejní noc má již v Liberci svou tradici a nabízí možnost putovat po zajímavých libereckých
institucích i v nočních hodinách. „Galerie se na jeden večer stane hvězdou na libereckém nebi a my
budeme rádi, když si novou hvězdu přijdete prohlédnout,“ pozvala nás na závěr Adéla pomothy.
Více informací:
Mgr. Adéla Pomothy, galerijní lektorka
Tel.: 485 100 435; 725 558 413
E-mail.: adela.pomothy@ogl.cz
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Program Oblastní galerie v Liberci:
19.00 – 24.00 hodin

19.00 I Zahájení muzejní noci koncertem vážné hudby I Vladimír Sůva: violoncello I Jan Dušek:
klavír.
19.00 I Výroba „praloutek“ s herci divadla Loutky bez hranic I workshop pro děti i jejich rodiče na
výrobu prapodivných loutek.
20.00 I Loutky bez hranic I Prapohádka I divadlo pro malé i velké.
20.30 I Světlo-šperk I zahájení celovečerního workshopu na výrobu experimentálních světelných
šperků a hvězdných čelenek pro malé i velké.
20.30 I Galerií od sklepa až na půdu I prohlídka netradičních prostor vily s ředitelem galerie
Janem Randáčkem.
21.30 I Světelná přehlídka experimentálních oděvů a společně vyrobených světlo – šperků /
Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o., Liberec
22.00 I Koncert liberecké bluesové kapely Pohromadě na přehradě
23.00 I Zahájení světelné instalace Proměny I Metamorphoseon Miloše Šejna za účasti autora.
23.15 I Stálou expozicí po tmě I tajemné příběhy obrazů a jejich autorů ze stálé expozice, po tmě
a s čelovkami! Čelovku s sebou!
Občerstvení zajišťuje restaurace Formanka od 19 do 24 hodin!
Celý den vstup do galerie zdarma
Možnost shlédnout výstavy Jiří Jiroutek / Osobnosti české kulturní scény a Konec (s)nové epochy /
Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona a všechny stálé expozice.
Po celý den akce Za zavřenými dveřmi / Den otevřených dveří v galerii. Nahlédněte za běžně
zavřené dveře.
Doprava: Mezi institucemi bude v pravidelných intervalech jezdit historická tramvaj / Jízdy
autobusem Karosa z roku 1989 po Liberci.

