
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 18, Šlapanice, tel. 544 228 029 

 

Staňte se vynálezcem a zavařte si své vzpomínky! 
Dvě nové letní výstavy v Muzeu ve Šlapanicích se nesou v duchu hravého objevování a vzpomínání. 

 

Pořadatel: Muzeum Brněnska, p. o. 

Místo konání: Muzeum ve Šlapanicích 

Termín konání: 3. 6. – 4. 9. 2016  

Otevírací doba muzea: středa – neděle 13 – 17 hod, skupiny dle objednání 

Vstupné: dospělí 30 Kč, důchodci 23 Kč, děti a studenti 15 Kč, děti mladší 6 let zdarma 

 

Šroubky, kostky, kolečka aneb Nesmrtelné stavebnice a technické hračky 
Výstava nabízí procházku světem stavebnic od konce 19. století až po 90. léta století dvacátého. Návštěvníci si mohou 

prohlédnout jednu z nejstarších vyráběných stavebnic, kamenný Anker, dále rozmanité dřevěné stavebnice – klasické 

kostky všech tvarů a velikostí i důmyslné systémy umožňující stavět středověké hrady, orientální stavby nebo třeba auta a 

koloběžky. Prostor je samozřejmě věnován legendárnímu Merkuru či plastovým stavebnicím, které kralovaly v dětských 

pokojíčcích ve 2. polovině 20. století.  

Na výstavě jsou k vidění také tzv. technické hračky, funkční modely, které dětem umožňovaly vyzkoušet si svět dospělých. 

Jsou tu oblíbené parní stroje, autíčka či vláčky i hračky pro děvčátka – plně funkční šicí stroje, mixér, pračka a myčka. 

Výstavu doplňují hlavolamy, od tradičních tangramů a skládaček až po známé Rubikovy vynálezy.  

Protože vystavené exponáty přímo vybízí k hraní, stavění, skládání a tvoření, je součástí výstavy HERNÍ LABORATOŘ PRO 

MALÉ I VELKÉ. Tady si návštěvníci mohou postavit mrakodrap, vytvořit vlastní vynálezy z Merkuru, vyzkoušet svou 

trpělivost při skládání nejrůznějších hlavolamů, vyzkoumat, jak fungují optické klamy a ověřit si platnost Newtonových 

zákonů. Čeká na ně i designérské studio, v němž si může každý návštěvník navrhnout a vyrobit originální hračku z lepenky.  

V rámci výstavy probíhají doprovodné programy a komentované prohlídky pro předem objednané skupiny, a to jak pro 

děti, tak i pro dospělé. Připraveny jsou edukační programy pro mateřské, základní i střední školy a také pro příměstské 

tábory. 

 

Projekt Sklenice aneb Zavař si své vzpomínky! 
Šlapanické muzeum přichází toto léto také s netradiční výstavou, na jejíž podobě se podílí samotní návštěvníci. Smyslem 

Projektu Sklenice je poskytnout lidem prostor pro jejich kreativní tvorbu a pro sdílení jejich prožitků, myšlenek a 

vzpomínek.  

Kurátorka výstavy, Simona Pracná, uvádí: „Vzpomínky, příběhy, prožitky jsou tím nejdůležitějším, co si můžeme uchovat 

v mysli, v srdci. Rádi bychom, aby lidé všech generací mohli v našem muzeu vzpomínat a zároveň sdílet tyto vzpomínky 

s ostatními. Výstava je tematicky zaměřená na léto – příhody z prázdnin, z dovolených, z cest dalekých i blízkých. Svůj 

příběh či vzpomínku návštěvníci zachytí přímo v muzeu do vzpomínkové sklenice, která se stane součástí výstavy. Veškerý 

materiál k tvorbě a také prostor ke vzpomínání jsme připravili v muzeu. Stačí přijít a ponořit se do vzpomínání...“ 

Projekt je inspirován počinem Memory Jars, jehož autorkami jsou Nina Simon a Anna Greco ze Santa Cruz Museum of Art 

and History v Kalifornii.  

 

 

Obě výstavy potrvají ve šlapanickém muzeu do 4. září 2016. 

 

Více na www.muzeumbrnenska.cz a facebookovém profilu Muzea Brněnska 

Kontakt: Martina Krajíčková (m.krajickova@muzeumbrnenska.cz, tel. 544228029) 

http://www.muzeumbrnenska.cz/
mailto:m.krajickova@muzeumbrnenska.cz

