ZÁŘÍ 2018
v Národopisném muzeu Národního muzea
DOPROVODNÉ PROGRAMY
VÝSTAVY
DRÁTENÍCI A DRÁTENICTVÍ
29. 9. 2018 – 6. 1. 2019
Výstava představuje drátenické řemeslo od jeho skromných počátků na Slovensku až po
současnost. Seznámí návštěvníky s životem vandrovních dráteníků, kteří putovali od obce k
obci, ale také připomene, že zdaleka nešlo o jedinou podobu drátenictví - schopní řemeslníci
totiž namísto toulání zakládali profesionální dílny nebo dokonce továrny a dokázali se
prosadit třeba i na jiných kontinentech. I když tovární výroba staré řemeslo postupně
nahradila, udrželo se ve své umělecké podobě a inspirovalo řadu profesionálů i nadšenců.
Velkou část výstavy tvoří cenné předměty zapůjčené z muzeí v Žilině a Čadci, kromě mnoha
historických exponátů uvidíte také ukázku tvorby současných tvůrců v čele s mistrem lidové
umělecké tvorby Ľubomírem Smržíkem.
STOLETÍ TRAMPINGU
29. 6. 2018 – 1. 4. 2020
Výstava vypráví o dějinách a současnosti trampského hnutí i o tom, jak ovlivnilo podobu
české populární kultury, umění a sportu.
Počátky trampingu bývají kladeny do doby kolem roku 1918. Během následujících desetiletí
se stal jednou z nejvýznamnějších českých a slovenských subkultur a ovlivnil životy
desetitisíců lidí. Výstava představuje celý tento fenomén i jeho proměny.
Dějiny českého dvacátého století jsou i dějinami trampingu. Zrodil se v době Velké války, za
první republiky pobuřoval, ale zároveň se ve všech svých podobách stal jednou
z nejoblíbenějších volnočasových aktivit. Napevno se vtiskl do populární kultury a ovlivnil
několik generací hudebníků, malířů, spisovatelů i vrcholových sportovců. Komunistický režim
se jej různými způsoby snažil potlačovat či dostat pod kontrolu, mnozí trampové ale přesto
své cesty do lesů a společná setkání vnímali jako ostrůvek nezávislosti, přátelství a volnosti.
V posledních desetiletích možná trochu ustoupil ze scény, stále ale existuje a vyvíjí se dál.
Výstava, kterou představujeme, vychází z dlouhodobé spolupráce Národního muzea se
spolkem Naše muzeum, z. s., a celou řadou dalších jednotlivců i trampských osad.
Představuje pestrost trampingu a jeho historie v prostoru dvou sálů Letohrádku Kinských, a
to jak prostřednictvím sbírkových předmětů a doprovodných textů a fotografií, tak i
prožitkově koncipovaného prostředí, ve kterém se může odehrávat řada různých aktivit.
Výstavu budou doprovázet i další programy, jako například hudební vystoupení, přednášky,
projekce a workshopy.

MODROTISK TRADIČNÍ A NETRADIČNÍ
10. 4. 2018 - 9. 9. 2018
Výstava se věnuje modrotisku, látce vyrobené ručně speciální tradiční technikou, a jejím
různorodým podobám. Představuje modrotisk jako významný kulturní fenomén, který v
průběhu staletí
dosáhl na československém území nesmírné rozmanitosti a bohatosti projevu. V roce 2017
byla technologie výroby modrotisku státy střední Evropy nominována na Reprezentativní
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Kontrast obsažený v názvu výstavy upozorňuje na šíři tématu a nastiňuje několik rovin, v
nichž můžeme tradičnost a netradičnost modrotisku vnímat. Cílem je rovněž bourat
stereotypy po léta zažité v naší společnosti.
Vedle předmětů s obvyklým drobným bílým vzorem mohou návštěvníci obdivovat nápaditost
a různorodost také dalších modrotiskových textilií užívaných v lidovém prostředí. Přiblížena
bude činnost Ústředí lidové umělecké výroby, které zhotovovalo po řemeslné i výtvarné
stránce kvalitní modrotisk vycházející z tradice a respektující zároveň novodobé módní
trendy. Na odkaz této organizace navazují současní výtvarníci a návrháři, jejichž tvorbu
rovněž představujeme. Téma je uzavřeno příklady nápodob modrotisku.

AKCE
FOLKLORNÍ REGIONY ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Pardubicko
sobota | 8. 9. 2018 | 17.00 – 20.00
Přijměte pozvání na cyklus tradičních podvečerů s představením národopisných oblastí České
republiky společně s přednáškou a tanečně-hudebním vystoupením. V září představíme
Pardubicko. Od 17.00 h bude mít na téma Obyčejová tradice v životě lidí na východě Čech
přednášku paní PhDr. Hana Vincenciová z Východočeského muzea v Pardubicích a od 19.00 h
vystoupí folklorní soubor Lipka spolu s dětským folklorním souborem Perníček. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Vstupné v rámci běžné vstupenky
TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY
Výroba loutek
sobota a neděle | 8. a 9. 9. 2018 | 10.00 – 17.00
Kurz je vhodný pro zájemce o tvořivou práci s lipovým dřevem. Seznámíte se se zásadami
bezpečné práce s řezbářskými nástroji a naučíte se vyřezat a sestavit loutku pod vedením
zkušeného řezbáře a loutkáře Daniela Fleka. V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, veškerý
materiál a vstupné do muzea. Kapacita kurzů je omezena, je potřeba se předem objednat.
Kontakt: kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766, 773 793 412
Vstupné (oba dny) 900,- Kč
TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY pro děti
Dožínkové věnce
sobota | 8. 9. 2018 | 14.00 – 16.00
Přijďte se dozvědět něco o Dožínkách a ozdobit si tradiční dožínkové věnce, které si
odnesete domů. Kapacita kurzu je omezená, je potřeba se předem objednat. Vhodné pro
děti od 9 let, případně dle domluvy. V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, veškerý materiál a
vstupné do muzea. Kapacita kurzů je omezena, je potřeba se předem objednat.
Kontakt: kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766, 773 793 412
Vstupné 150,- Kč

SLAVNOST RUMUNŮ V ČESKÉ REPUBLICE
neděle | 9. 9. 2018 | 12.30 – 21.00
V Kinského zahradě se odehraje již devátý ročník oblíbeného festivalu Slavnost Rumunů
v České republice prezentujícího kulturu Rumunska. Během slavnosti se můžete těšit na
vystoupení rumunských a moldavských folklorních souborů a dalších umělců, které budou
doprovázeny bohatým programem z pestré nabídky hudby, tance a scének rumunského
folkloru. Pro návštěvníky budou připraveny i dílny lidových řemesel, ochutnávky rumunských
kulinářských výrobků a akce pro děti.
Vstupné zdarma
ZA HAGENEM NA AMERIKY – exkurze - PLNO
sobota | 15. 9. 2018 |od 9.15
Na exkurzi, která je součástí výstavy Století trampingu, vás seznámíme s historií i pověstmi
lomů Amerika.
V lomech Amerika v Českém krasu se dobýval vápenec už od konce 19. století. Proslulými se
ale staly zejména od 60. let, kdy zdejší opuštěné kaňony, jezera a štoly objevili trampové.
Tábořili na dně skalnatých roklí, potkávali se tu s nudisty a jeskyňáři, schovávali se před muži
zákona třímajícími pokutové bločky. U večerních ohňů se také brzy začalo vyprávět o přízraku
zvaném Hagen, snad prý německém vojákovi, který obchází podzemím. Nejslavnější éra
Amerik, kdy sem o víkendech směřovaly desítky dobrodruhů, už je sice pryč, ale místo má
pořád co nabídnout a zdaleka nevydalo všechna svá tajemství. Během exkurze, na které vás
provede folklorista Jan Pohunek (vedoucí Etnografického oddělení Národního muzea), se
dozvíte podrobnosti jak o historii lomů, tak i o tom, co se zde dělo po ukončení těžby a jaké
se o jednotlivých částech lomů vyprávěly pověsti. Součástí exkurze je i prohlídka legendární
Hagenovy štoly.
Praktické informace:
Sraz v 9:15 na Smíchovském nádraží u pokladen (vlak jede v 9:37), v Karlštejně budeme v
10:17, návrat ve večerních hodinách. S sebou boty do přírody, svačinu, baterku (není nutná)
a peníze na vlak (asi 100 Kč na osobu). Účast si rezervujte do 12. 9. 2018 na e-mailové
adrese: kristyna_hlavata@nm.cz nebo tel: 773 793 412.
Náklady na dopravu vlakem do Karlštejna si hradí účastníci.
Festival BUCHTY A LOUTKY DĚTEM - POHÁDKOVÁ KINSKÉHO ZAHRADA
sobota|22. 9. 2018 |11.00 – 19.00 h
Nezávislé loutkové divadlo Buchty a loutky připravuje na sobotu 22. září 2018 již 12. ročník
festivalu Buchty a loutky dětem - Pohádková Kinského zahrada. Festival pro děti, rodiny a
všechny milovníky loutkového divadla nabídne svým návštěvníkům osm dětských divadelních
představení Buchet a loutek a jejich hostů z Čech i zahraničí, malý podvečerní Koncert pro
děti a jejich rodiče, kde uvítáme kapelu Bombarďák, různé dílny pro děti, zaměřené na
loutkové divadlo, Loutkový a Čtenářský koutek, Koutek her, oblíbenou výměnu přinesených
hraček Přines-odnes a Malé pohádkové tržiště s tvorbou předních nakladatelství dětských
knih a knižní dílnou.
PROGRAM
11.00 LS Divadlo Nitka - Lovci mamutů ohně a života
12.00 Studio dell'arte - Popelka
13.00 Kuk-u-řice ZUŠ Štítného, Praha 3 - Starej holubník
13.00 Hanka Voříšková - Voříšková chaloupka / dílna
14.00 Divadlo Žihadlo - Zajko Lajko
15.00 Buchty a loutky - Kocour v botách
16.00 vi.Tvor - Dlouhý široký a bystrozraký

17.00 Buchty a loutky - Anča a Pepík
18.00 Koncert pro děti a jejich rodiče - Bombarďák
Vše se bude odehrávat po celý den na krásných loukách před Národopisným muzeem, v
případě deště i v prostorách muzea. Připraveno bude i občerstvení.
Festival se opět chystá ve spolupráci s Národopisným muzeem Národního muzea a se
Švandovým divadlem, za podpory grantů HMP a MČ Praha 5. www.buchtyaloutky.cz.
Vstupné zdarma
STRAŠIDELNÝ POHÁDKOVÝ LES
neděle| 23. 9. 2018 | 10.00 -17.00
Na kilometrové trase parkem budou na vás i vaše děti čekat pohádkové postavy a výpravné
dekorace. Děti budou u každého zastavení plnit zajímavé úkoly, a pokud je všechny splní,
čeká je v cíli zajímavá odměna. Již osmý pohádkový les se koná pod záštitou JUDr. Petra
Lachnita, radního MČ Praha 5. Trasa výletu začíná přímo u Letohrádku Kinských. Více
informací bude zveřejněno s blížícím se termínem na internetových stránkách Národního
muzea (www.nm.cz). Přijďte v jakémkoliv počasí. Budete se dobře bavit!
Vstupné zdarma
Vystoupení seniorského tanečního souboru Marietta z KC Prádelna (MČ Praha 5)
úterý| 25. 9. 2018 |od 15.00
Taneční soubor MARIETTA s kamarády muzikanty vás zve v rámci oslav výročí státnosti ČR na
poetickou hodinku s Českou besedou, národními tanci a písničkami Karla Hašlera. Pojďte si
s námi zazpívat a zatančit. Tanec není záležitostí věku, ale srdce.
Taneční seniorská skupina MARIETTA z KC Prádelna Praha 5 společně tančí a zpívá
již téměř deset let. Taneční repertoár jsou hlavně country tance Severní Ameriky
zejména oblast Apalachských hor a Nové Anglie, skupina ale tančí i středověké
dvorské tance Anglie a Francie, tance řadové, Českou besedu z roku 1863 i jiné české
tance. MARIETTA tančí s radostí a radost rozdává v domech seniorů typu Sue Rider,
Domov K. Boromejského a podobně, na různých akcích pro veřejnost a to nejenom
v Praze, ale po celé republice.
Vstupné zdarma
Vernisáž výstavy DRÁTENÍCI A DRÁTENICTVÍ
pátek| 28. 9. 2018 |od 17.00
Přijďte s námi zahájit novou výstavu, která představuje drátenické řemeslo od jeho
skromných počátků na Slovensku až po současnost. Seznámí návštěvníky s životem
vandrovních dráteníků, kteří putovali od obce k obci, ale také připomene, že zdaleka nešlo o
jedinou podobu drátenictví. Výstavu zahájí její autor současně vedoucí Národopisného
muzea Jan Pohunek. Vystoupí folklorní pěvecká skupina Lada, která zazpívá trávnice z Kysuc.
Vstupné zdarma

