Jaké jsou některé naše plány pro příští rok?
Připravujeme tři krátkodobé výstavy, z nichž první
zahájíme vernisáží v sobotu 23. ledna. Na své první samostatné
výstavě se představí Michal Kavaliér.
Už po čtvrté nabídneme o jarních prázdninách od 8. do 12.
února příměstský tábor – „Týden s Herkulem“.
Po celý rok budeme připravovat dílničky a workshopy
nejen pro školní skupiny, ale i pro veřejnost. Na první z nich
„Židličkodovádění“ Vás srdečně zveme v neděli 13. března.
Po úspěšné premiéře letního příměstského tábora
opakujeme celodenní program pro děti od 6 do 12 let ve dnech
18. - 22. července

V neděli 31. července se k nám vrátí také „Toulavý Baťoh“, den
plný her, zábavy a putování po městě Police nad Metují.
Večerní prohlídky nejen pro ty, kteří přes den putují
skalami, budou o prázdninových čtvrtcích - 14. 7., 21. 7. a 18.
8., 25. 8.
Připravujeme mobilního průvodce k výstavám i stálé
expozici, a nové programy pro školní i mimo školní kolektivy.
Pokračovat budou také „pondělky v muzeu“, kdy první
pondělí v měsíci nabízíme vstup do expozice zdarma.
Celý školní rok pokračuje každou středu modelářský
kroužek.
Těšíme se na Vaši návštěvu v místě, kde papír ožívá!

Zveme na novou výstavu
MICHAL KAVALIÉR - MALÝ VELKÝ MUŽ PAPÍROVÉHO SVĚTA
V sobotu 23. ledna otevřeme vernisáží první samostatnou výstavu
stavitele papírových modelů
Michala Kavaliéra - Malý velký muž papírového světa v Čechách
Michal Kavaliér, který je držitelem řady ocenění v oboru stavby
papírových modelů, u nás poprvé samostatně představí průřez svého
umění.
Po vernisáži volně navážeme autorským čtením Anna Birke-Semerákové z Červeného Kostelce
nejen pro děti. Autorka představí svoji knihu „Moudré pohádky vesmírných skřítků“.
Vstup do Muzea v tento den zdarma.

Mezi papírovými modeláři je Michal Kavaliér dobře známý, jelikož nebylo
soutěže, kde by nevyhrál nějakou z medailí, má na svém modelářském kontě i
několik mistrovských pohárů. Pomáhá též autorům vystřihovánek jako kontrolní
stavitel modelů před vydáním.
Michal Kavaliér slepí, na co přijde a co se mu dostane do ruky - od jakéhokoliv
modelu z časopisu ABC a jiných vydavatelství, z internetu, slepí si bez problémů
náklaďáky v měřítku 1:300 i s otáčivými kolečky a sklopnou korbou, ale i Zlatou
uličku v titěrném mikro měřítku 1:1 000.
Chcete-li se o tom přesvědčit a nebojím se říci, tedy napsat, obdivovat
modelářský um a přesnost jednoho z našich nejlepších modelářů, pana Michala
Kavaliéra, budete mít jedinečnou šanci přímo u nás v muzeu v prvním čtvrtletí roku
2016.
Právě modely slepené Michalem Kavaliérem budou náplní vitrín pro další sezónní
výstavu v našem muzeu.

Čtvrtek 24. 12. 2015 – ŠTĚDRÝ DEN
Již podruhé otevřelo muzeum své prostory
dětem a jejich doprovodu na Štědrý den, aby si
tu zkrátily čekání na Ježíška, opět za velkého
Druhou a třetí adventní neděli v Muzeu za zájmu.
velkého zájmu dětí otevřela Adéla Bartošová, Připraveno bylo krom jiného krájení jablíček
majitelka krámku Adlabar z Hronova své nebo stavění betlémů. V letošním roce Čekání
dílničky:
na Ježíška opět zopakujeme.
DŘEVĚNÁ FORMULE
RODINNÝ KALENDÁŘ

Pohádková výstava
skončila
Vánoční výstava, která
představila hrady a
zámky ze slavných
pohádek byla k vidění
po celé Vánoce. V dílně, přímo v expozici
muzea bylo možné si vytvořit originální betlém
z dílny výtvarnice Jarmily Haldové a architekta
Milana Weinera.

Dílna vznikla za podpory firmy Servisbal
(www.servisbal.cz ) a firmy Agglu
(www.agglu.sk). Děkujeme

Po slavnostním zahájení výstavy Michala
Kavaliera představí
Anna Birke-Semeráková z Červeného
Kostelce
v autorském čtení svoji knihu
Moudré pohádky vesmírných skřítků
Vesmírní
skřítkové se
pohybují v
neviditelné
podobě mezi
lidmi a sledují i
prožívají různé
příběhy. Každý
večer se pak
scházejí na paloučku v Ratibořickém údolí a
tam, pod velikým stromem, si společně
povídají. Dětem i dospělým odkrývají mnohá
tajemství a také jim ukazují, že na každou věc
a situaci je možno podívat se i z jiného úhlu
pohledu.

Autorem vystřihovánky je František
Sochor, známý především modely
dopravní,
hasičské,
stavební
a
vojenské techniky pod značkou
Firebox. Jak je vidět, umí nakreslit i
povedený model architektury.
František
Sochor
zpracoval
vystřihovánku v několika variantách
náročnosti, aby si model radnice mohl
postavit každý. Pro nejmenší a
začínající
modeláře
je
určena
jednoduchá verze na jednu stránku.
Pro středně zkušené je připravena
radnice ve větším a detailnějším
zpracování na 5 stránek. A pro ty již
zkušené profíky je verze rozšířená o
plastické zpracování detailů.
Všechny verze vystřihovánky polické
radnice najdete ZDARMA ke stažení na webu muzea www.mpmpm.cz v sekci "ke stažení". A
věřte, že vám ta nejtěžší varianta dá opravdu pořádně zabrat, když potrápila i velezkušeného
modeláře, pana Michala Kavaliéra. Přesto se s ní popasoval naprosto perfektně, jak můžete
ostatně vidět na přiložených fotografiích jím slepené radnice.

Čtete náš
časopis a rádi
soutěžíte?

Muzeum papírových modelů
Tyršova 341
549 54 Police nad Metují

Každý měsíc
pro vás
připravujeme
web: www.MPMPM.cz,
jednu
e-mail: Info@MPMPM.cz
soutěžní
otázku. Zašlete nám ji na email:
Kontakt:
info@mpmpm.cz a vždy poslední den v
Mgr. Martina Váňová,
měsíci losujeme z došlých odpovědí jednoho
Mobil: (+420) 777 828 657,
výherce, který od nás dostane voucher –
Telefon (+420) 498 100 910
rodinou vstupenku k nám do muzea.
Jedná se o VIP vstup, který bude pro vás plný Pokud chcete podpořit Muzeum papírových
modelů, budeme rádi, jestliže si na své
překvapení. Váš osobní průvodce vás provede
stránky umístíte některý z našich bannerů.
expozicí, nahlédnete i do depozitáře a nejen
Stačí zkopírovat daný html kód do
děti si budou moci vyzkoušet slepit některý z
zdrojového kódu Vašich stránek.
modelů. Rodiče si mezitím můžou zajít třeba na
kávu do BB kavárny hned vedle muzea.
http://www.mpmpm.cz/cs/podporte-muzeum-papirovych-modelu/
A otázka? Jednoduchá, pro zahřátí.
Kolika lidem se líbí náš facebook?

