ÚNOR 2018
V NÁRODOPISNÉM MUZEU Národního muzea
DOPROVODNÉ PROGRAMY
VÝSTAVY
JAK VZNIKÁ VÝSTAVA?
20. 1. 2018 – 25. 3. 2018
Když návštěvník přichází do muzea, je to nejčastěji kvůli výstavám a expozicím, které si přeje
prohlédnout. Není to samozřejmě důvod jediný, protože většina muzeí nabízí i další možnosti
a aktivity, je ale také pravda, že bez výstavní činnosti by muzeum zkrátka nebylo muzeem.
Zájem veřejnosti o sbírkové předměty a okolnosti jejich užívání se ale často spojuje i se
zájmem o provoz muzea jako takového. Lidé se nás například často ptají, jak velké jsou naše
sbírky, jak bylo náročné restaurovat některou z vystavených věcí nebo jak se podařilo
rekonstruovat Letohrádek Kinských a zřídit zde stálou expozici. Rozhodli jsme se proto
seznámit vás s těmito tématy formou malé výstavy, která představí provoz a historii muzea i
tvorbu expozic z pohledu nás muzejníků a pokusí se většinu těchto otázek zodpovědět. Rádi
bychom přitom navázali na nedávnou výstavu Národopisné ohlédnutí – Česká chalupa dnes,
která byla věnována samotným počátkům Národopisného muzea, a ukázali, jak jeho příběh
pokračoval až do současnosti.
S tím, jak se rodila muzejní expozice, a co obnáší práce výstavního architekta, vás zde
seznámí autor jejího architektonického řešení, česko-švédský architekt Jan Polášek. V rámci
výstavy chystáme na únor a březen také doprovodné přednášky, které si nenechte ujít!
Vstupné v rámci běžného vstupného

FENOMÉN MASOPUST
1. – 28. 2. 2018
Masopust na Hlinecku - fenomén lidových tradic a obyčejů pořádaných každým rokem na
Českomoravské vrchovině. Masopustní obchůzky – vostatky – zůstaly dlouho nepovšimnuty,
ačkoli se konaly pravidelně a bez přerušení v obcích kolem Hlinska, především ve Studnicích,
Hamrech a Vortové. Profesor Ludvík Baran odhaduje, že se tato lokální kultura udržuje 200 –
250 let. Masopust v těchto obcích představuje velké pouliční divadlo, kterého se zúčastňují
nejen aktéři v maskách, ale také vesničané a přihlížející diváci. Nejobdivovanější jsou na
masopustních figurách jejich kroje a masky. Srdečně zveme na fotografickou výstavu z
archivu Ladislava Vaška.
Vstupné v rámci běžného vstupného

AKCE
Cyklus SLOVO, TRADICE A KONTEXT
Whitmanův barbarský yawp
1. 2. 2018, 18.00 – 19.30
Přednáškový cyklus Slovo, tradice a kontext je věnovaný různým fenoménům tradiční a
současné slovesnosti a koná se každý první čtvrtek v měsíci. U příležitosti nového českého
překladu Listů trávy pronese přednášku o největším americkém básníkovi jeden z
překladatelů knihy, amerikanista a písňový folklorista Ondřej Skovajsa, který přednášky ve
spolupráci s Národopisným muzeem pořádá a uvádí. Srdečně zveme.
Pozn: Z důvodu nemoci přednášející byla původně plánovaná přednáška "Cesty krajinami
duše" zrušena. Za případné komplikace se omlouváme.
Vstupné 30 Kč
Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY
Ruční zpracování vlny
17. 2. 2018, 10.00 – 17.00
Na řemeslné dílně pod vedením paní Terezy Kalinayové se seznámíte s technikou předení a
česání vlny. Příst budete na vřetánku, vyzkoušíte si i předení na kolovrátku a odnesete si
klubko vlastní vlny. V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, veškerý materiál a vstupné do muzea.
Kapacita kurzů je omezena, je potřeba se předem objednat.
Kontakt: Kristýna Hlavatá, kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766, 773 793 412
Vstupné 400,- Kč
Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY – pro děti
Masopustní masky z Hlinecka
17. 2. 2018, 14.00 – 16.00
Pro děti bude přichystána dílna výroby barevných veselých masopustních masek plných růží
a stuh, které jsou inspirované tradičními maskami z Hlinecka. V ceně kurzu je zahrnuto
kurzovné, veškerý materiál a vstupné do muzea. Kapacita kurzů je omezena, je potřeba se
předem objednat.
Kontakt: Kristýna Hlavatá, kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766, 773 793 412
Vstupné 150,- Kč

Cyklus FOLKLORNÍ REGIONY ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Masopust na Hlinecku
17. 2. 2018, 17.00 – 20.00
Přijměte pozvání na cyklus tradičních podvečerů s představením národopisných oblastí České
republiky společně s přednáškou a tanečně-hudebním vystoupením. Na prvním Folklorním
regionu v roce 2018 představíme Hlinecko. Od 17.00 h bude přednášet paní PhDr. Ilona
Vojancová (vedoucí správy Souboru lidových staveb Vysočina), od 19.00 h vystoupí vesnická
skupina v maskách doprovázena dechovkou, která předvede tradiční hlineckou masopustní
obchůzku.
UPOZORNĚNÍ: Tentokrát se budou Folklorní regiony konat až třetí sobotu v únoru oproti
pravidelně konaným večerům vždy druhou sobotu v měsíci.
Vstupné v rámci běžného vstupného

Minulost a přítomnost Národopisného muzea v Praze - přednáška
21. 2. 2018, od 18.00
Stručné dějiny muzea za uplynulé století, významné osobnosti, výzkumy, sbírkové fondy,
velké výstavy a expozice přiblíží významná odborná pracovnice Národopisného muzea paní
PhDr. Jiřina Langhammerová. Přednese o obnově muzea v roce 2005 pro novodobou
expozici Musaion a trvajícím provozu muzea jako živé instituce v propojení vědecké, kulturní
a umělecké činnosti. Přednášku doplní bohatá obrazová dokumentace.
Vstupné zdarma

Stálá expozice Národopisného muzea - přednáška
28. 2. 2018, od 18.00
O koncepci, vzniku a významu stálé expozice Národopisného muzea v kontextu jiných typů
výstav se dozvíme od jejího architekta Jana Poláška, významného výstavního architekta
žijícího a působícího od roku 1969 ve švédském Stockholmu. Po roce 1989 se začal postupně
vracet do Čech, a od roku 2000 tvoří též v České republice. Své profesi se věnuje dodnes.
Během svého působení až do dnešní doby zrealizoval více než sto dvacet výstav a projektů
jak ve Švédsku a České republice, tak v zahraničí.
Vstupné zdarma

