PROGRAM V MUSAIONU - NÁRODOPISNÉM MUZEU
ČERVEN 2017
VÝSTAVY
1. - 30. 6. 2017
Výstava SLAVNOSTI ESTONSKÉHO TANCE
Lidový tanec a zpěv si po celé 20. století až do dnešních dnů zachovaly v Estonsku velký význam.
Hodnota a význam tradice lidového zpěvu a tance jsou v Estonsku tak silné, že v roce 2003 byly
zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Výstava je
věnovaná k výročí Estonské republiky (více v angličtině na www.ev100.ee/en). Nezisková organizace
MTÜ (Muzeum slavnosti estonského tance) ve spolupráci s Muzeem slavnosti písní v Tartu prezentuje
výstavu vypracovanou Angelou Arrastem a výtvarníkem Peetrem Paasmäem. Panelová výstava je
v angličtině, návštěvníkům budou k dispozici vytištěné texty v českém jazyce.
Výstavu zahájí velvyslanec Estonské republiky Sten Schwede 1. 6. v 17.00 hod. Po zahájení krátce
vystoupí studenti taneční katedry HAMU pod vedením Mgr. Marie Fričové. Výstavu zorganizovala
PhDr. Iivi Zájedová, Ph. D. (Česko-estonský klub) ve spolupráci s Estonským velvyslanectvím v České
republice. 29. června od 18.00 h uvedeme přednášku s názvem Úloha kulturních festivalů u Estonců
v exilu.
16. 6. 2017 – 31. 1. 2018
Výstava SVATBA
Výstava je zaměřena na všechny důležité součásti, které předcházely svatbě na venkově v Čechách a
na Moravě v 19. a 20. století, zejména na svatební funkcionáře, svatební kroje, svatební dary, příjezd
ženicha pro nevěstu, církevní oddavky, výzdobu, hostinu – svatební jídla, obřadní pečivo, folklor i
příjezd nevěsty do nového domova a čepení.
Ptáte se, jak nevěsta a ženich chodili oblečení ke svatebnímu obřadu? I na tuto otázku je výstava
připravena. Prezentováno několik svatebních krojů, z různých regionů Čech a Moravy z 19. a 20.
století.
Na jaké další předměty můžete se těšit na výstavě Svatba? Především na unikátní svatební kytici
z východních Čech, Litomyšlska nebo vysoký svatební koláč ze střední Moravy, Hané a mnohé další.
AKCE
1. 6. 2017, 17.00 – 18.00
Zahájení výstavy Slavnosti estonského tance
Přijměte pozvání na drobnou panelovou výstavu o estonském lidovém tanci. Výstavu zahájí
velvyslanec Estonské republiky Sten Schwede v 17.00 hod. Na zahájení krátce vystoupí studenti
taneční katedry HAMU pod vedením Mgr. Marie Fričové. Výstava je v angličtině, návštěvníkům budou
k dispozici vytištěné texty v českém jazyce. Výstava bude k vidění od 1. – 30. 6. 2017.
Vstupné zdarma

1. 6. 2017, 18.00–19.30
Cyklus SLOVO, TRADICE A KONTEXT
Můj Broumov: autorský večer
Spisovatelka a hudebnice Hana Lundiaková aka Stinka bude vyprávět o rodném Broumově a
Broumovsku, přečte texty ze svých knih Černý klarus (2012) a Imago. Ty trubko! (2014) a zahraje
vlastní písně na harmoniku.
Přednášky ve spolupráci s Národopisným muzeem pořádá a uvádí Ondřej Skovajsa, Ph. D., a Centrum
pro studia orality a gramotnosti (více na FB: @oralityprague).
Přednášky se konají vždy první čtvrtek v měsíci v besedním sále Národopisného muzea.
Vstupné 30,- Kč
10. 6. 2017, 10.00 – 17.00
Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY
Tradiční výšivka z Kopanic
Pokud rády vyšíváte a máte trpělivost a cit pro tradiční lidovou kulturu, využijte nabídky
k absolvování kurzu tradiční výšivky. 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 (po objednání)

10. 6. 2017, 14.00 - 16.00
Cyklus TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ DÍLNY - pro děti
Bylinková dílna
Děti se dozví zajímavosti o bylinkách. Mohou si sestavit vlastní bylinkovou směs, zabalit ji do sáčku,
který si předem ozdobí a směs si mohou odnést domů a darovat ji mamince. 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 (po objednání)

10. 6. 2017, 17.00 – 20.00
Cyklus FOLKLORNÍ REGIONY ČESKÝCH ZEMÍ
Moravské Kopanice
Přijměte pozvání na cyklus tradičních podvečerů s představením národopisných oblastí České
republiky společně s přednáškou a tanečně-hudebním vystoupením. Tentokrát se můžete těšit na
oblast Moravských Kopanic. Přednášku s názvem Lidová kultura Moravských Kopanic bude mít Mgr.
Eliška Křižková a Mgr. Marcela Trtková.
Moravské Kopanice se nacházejí na moravsko-slovenském pomezí, v srdci chráněné krajinné oblasti
Bílých Karpat. V poslední době se těší zvýšenému zájmu odborníků i laiků zejména díky bohyním ze
Žítkové. Lidová kultura této oblasti je však mnohem pestřejší. Lidový oděv charakteristický unikátními
výšivkami se od počátku 19. století takřka nezměnil. Místní nářečí je jiné než ostatní slovácké
dialekty, je ovlivněno slovenštinou, rusínštinou, polštinou, ale také například němčinou. V lidové
slovesnosti se odráží nelehký život místních obyvatel, ale nalezneme v ní i moudrost, nadhled a
specifický humor. Samostatnou kapitolou je potom lidová hudba a tanec, jež v sobě nesou archaismy,
které jinde již vymizely. Písně předávané z generace na generaci vyprávějí veselé i tragické příběhy
svérázných Kopaničárů. To nejzajímavější z lidové kultury Moravských Kopanic se vám pokusíme
zprostředkovat v chystané přednášce, po které vystoupí skvělý ženský pěvecký sbor Čečera ze
Starého Hrozenkova a mužský pěvecký sbor z Vápenic. Druhá část programu (od 19.00 h) se odehrává
v rámci Pražské muzejní noci.
Vstup zdarma

10. 6. 2017
PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC
19.00 – 20.00 Vystoupení ženského pěveckého sboru Čečera ze Starého Hrozenkova a mužského
pěveckého sboru z Vápenic
20.30 – 22.30 (venku před kavárnou)
Pokračování zpěvu a muziky obou sborů
20.15 – 21.35 Vystoupení dětských folklorních sborů
Malá hudecká muzika (ZUŠ Klapkova), Jaro (ZUŠ Štefánikova), Kolíček (ZUŠ Ilji Hurníka – Slezská)a
Hájiček (ZUŠ Jižní Město – Křtinská)
22.00 – 23.00 Komentovaná prohlídka stálé expozice
23.00 – 00.00 Komentovaná prohlídka výstavy Venkov
20.00 – 23.00 Výtvarná dílna „Svatojánské čarování“
00.00 – 1.00 Národopisné muzeum otevřeno návštěvníkům již bez doprovodného programu
Vstup zdarma
15. 6. 2017, od 17.00
Slavnostní zahájení výstavy Svatba
Návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení folklorního souboru Malá česká muzika Jiřího
Pospíšila, která předvede písně s milostnou a svatební tématikou. Výstavu Svatba můžete zhlédnout
počínaje tímto večerem až do konce ledna 2018. Na výstavě bude prezentováno několik svatebních
krojů z různých regionů Čech a Moravy z 19. a 20. století, unikátní svatební kytice z východních Čech,
Litomyšlska nebo vysoký svatební koláč ze střední Moravy, Hané a mnohé další.
Vstup zdarma
17. 6. 2017, 17.00 – 20.00
Cyklus CIZINCI V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH KULTURA
Vietnamské tradice a život v Praze
V rámci nového cyklu, který pojednává o kulturách vybraných národů žijících na území České
republiky, vám představíme formou přednášky a tanečně-hudebního vystoupení celkem pět různých
kultur. V červnu se můžete těšit na vietnamské tradice, umění a pochoutky. Těšíme se na Vaši
návštěvu!
Vstup zdarma
18. 6. 2017, 15.00 – 18.00
CIMBÁLY NA ULICI
Po úspěšném hraní v několika obcích se i Národopisné muzeum v Praze zapojuje do celostátního
projektu Cimbály na ulici, který se letos koná již po čtvrté. Cílem je oživit český a moravský veřejný
prostor. Přijďte si poslechnout cimbálovou muziku CM Kyčera a CM Michala Horsáka, přijďte si
společně zazpívat a zatančit. Dobré občerstvení bude možné zakoupit na místě.
Vstup zdarma
29. 6. 2017, od 18.00
Přednáška Úloha kulturních festivalů u Estonců v exilu
V rámci panelové výstavy Slavnosti estonského tance (k vidění od 1. – 30. 6. 2017) uvedeme
přednášku s názvem Úloha kulturních festivalů u Estonců v exilu paní PhDr. Iivi Zájedové, Ph. D.
(Česko-estonský klub). Můžete se těšit na přednášku obohacenou videoukázkami estonských lidových
tanců.
Vstup zdarma

