BŘEZEN 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 ceně běžné vstupenky

AKCE
Cyklus SLOVO, TRADICE A KONTEXT
Lidová píseň Myjavských Kopanic
1. 3. 2018, 18.00 – 19.30 h
Přednáškový cyklus Slovo, tradice a kontext je věnovaný různým fenoménům tradiční a
současné slovesnosti a koná se každý první čtvrtek v měsíci. Přednášky ve spolupráci
s Národopisným muzeem pořádá a uvádí Ondřej Skovajsa. Přednáška folkloristy a historika
Adama Votruby pojedná o lidové písni a hudbě ze západoslovenských Myjavských Kopanic
sousedících s Moravským Slováckem a o zkušenostech z terénního výzkumu. Srdečně zveme.
Vstupné 30 Kč

Nemateriální kulturní dědictví UNESCO a Česká republika
7. 3. 2018 od 18:00 h
Srdečně zveme na přednášku PhDr. Petra Janečka, Ph.D. (FF UK). Jízda králů, masopust,
loutkářství...Přednáška spojená s promítáním filmů představí Seznam nemateriálního
kulturního dědictví lidstva UNESCO a významnou roli, kterou v tomto mezinárodním
prostředí hraje Česká republika. Přednáška vychází ze zkušeností Petra Janečka s odbornou
prací pro UNESCO.
Vstupné zdarma
Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY
Točení a malování fajánsí
10. 3. 2018, 10.00 – 17.00 h
V kurzu keramiky se seznámíte s různými technikami výroby fajánsí, která má u nás tradici
dlouhou téměř 500 let.
Naučíte se pracovat s keramickou hlínou, glazurami a malbou do syrové glazury. Dozvíte se,
jak se zpracovává hlína na fajánsové výrobky, naučíte se točení z volné ruky na hrnčířském
kruhu a různé postupy práce s utočenými výtvory. Dozvíte se také o historii a teorii zdobení
malbou do syrové glazury. Malované výrobky Vám vypálíme a vy si je vyzvednete. Zjistíte, že
při práci s keramickou hlínou můžete uplatnit vlastní fantazii a vlastní návrhy. Můžete se
nechat inspirovat mistrem lidového řemesla a zjistíte, že je to perfektní způsob odreagování
tvořit rukama něco, co pak můžete denně používat.
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
Květiny, které neuvadnou
10. 3. 2018, 14.00 – 16.00 h
Polovina postní doby je již za námi a jaro začíná vyhrávat nad zimou. Lidé se radují a druží,
příroda se probouzí a plní květinami. Jako vítězství jara je dle tradice svěcena zlatá růže.
Pojďme se i my sejít, užít si hezké společné chvíle a vyrobit si jako symbol nadcházejících
měsíců krásné květy, které jen tak neuvadnou. 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
Malá Haná
10. 3. 2018, 17.00 – 20.00 h
Přijměte pozvání na cyklus tradičních podvečerů s představením národopisných oblastí České
republiky společně s přednáškou a tanečně-hudebním vystoupením. V březnu představíme
méně známý region Malá Haná. Od 17.00 h bude přednášet pan Mgr. Roman Malach, Ph.D.,
ředitel Muzea regionu Boskovicka a od 19.00 h vystoupí folklorní soubor Velen. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Vstupné v ceně běžné vstupenky

Dun Creagan – koncert
18. 3. 2018, od 18.00 h
Srdečně zveme na koncert skotské hudební skupiny Dun Creagan, která hraje tradiční
skotské a irské balady, přijďte se zaposlouchat do skotské gaelštiny a rytmů této jímavé
hudby. Skupina vystoupí v Národopisném muzeu podruhé, zároveň podruhé v Evropě v
kompletním složení od roku 1994.
Dun Creagan přináší do Národopisného muzea svou živou keltskou hudbu. Trio veteránů ve
složení Tom McKean (zpěv, bodhrán, buzuki), Carrick Eggleston (akordeon) a Kelley Bishop
(kytara, foukací harmoniky) doprovází na tomto turné Sarah Collins, talentovaná houslistka z
Bostonu. Repertoár skupiny DunCreagan, známý svými neobvyklými písněmi a strhujícími
kombinacemi melodií, zahrnuje skotské balady, strašidelné milostné příběhy, gaelskou
"Mouth music", rázné tance „jigs“, námořnické tance, pochody i pomalé popěvky. Pro
hudební skupinu DunCreagan je charakteristický podmanivý zpěv Toma McKeana, který
působí jako profesor folklóru na univerzitě ve skotském Aberdeenu.
Vstupné v ceně běžné vstupenky
ASPOŇ NA VÍKEND ZAŽIJTE TRADIČNÍ VELIKONOCE
31. 3. 2018, 13.00–17.00 h
Zůstáváte na Velikonoce v Praze? Přijďte si je zažít tak, jak se dříve slavily na vesnici. U nás se
dozvíte, jaké tradice a zvyky jsou spojené s Velikonocemi, proč se barví vajíčka a pletou
pomlázky, nebo proč vůbec Velikonoce slavíme. Čekat na vás budou tradiční velikonoční
výtvarné dílny a můžete se těšit na zdobení kraslic a pletení pomlázek pod vedením
zkušených mistrů řemesel. Využijte také jednu z posledních možností zhlédnout výstavu
Venkov. Rezervace není nutná.
Vstupné v ceně běžné vstupenky

