TISKOVÁ ZPRÁVA

Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 18, 664 51 Šlapanice

Hračka v dřevě ukrytá
Pořadatel: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Místo konání: Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 18, 664 51 Šlapanice
Termín konání: 31. 5. – 8. 9. 2019
Otevírací doba muzea: středa – pátek 13–18 h, sobota – neděle 10–12 h a 12.30–18 h,
skupiny dle objednání
Vstupné: dospělý 40 Kč, dítě starší 6 let 20 Kč
Rozmanitost podob, jaké na sebe může brát dřevěná hračka v našich zeměpisných šířkách,
představuje právě zahájená výstava v Muzeu ve Šlapanicích. Určená je nejen dětem.
Návštěvníci mohou na výstavě obdivovat tradiční soustružené panenky a koníky z Hlinecka,
pestře malované ptáčky z Pošumaví či zakuřované hračky z Valašska. Na výstavě najdou
i hračky vystavované mimo svůj region jen zcela výjimečně. K vidění jsou například unikátní
jedlinské hračky, jejichž výroba iniciovaná místním učitelem změnila život v malé vsi na
Podorlicku. Zajímavou, ne zcela známou výrobní techniku prezentují hračky z Krušnohoří.
Výstava připomene také hračky, které návštěvníci mohou pamatovat z dob svého dětství.
Kromě tradiční tvorby jsou totiž k vidění díla uměleckého spolku Artěl a hračky známých
českých firem z druhé poloviny 20. století. „Výstava ukáže i současnou českou tvorbu.
Neobyčejně půvabná jsou zvířátka z recyklovaného materiálu vznikající pod značkou Pol
Eno,“ láká k návštěvě autorka výstavy Veronika Stodůlková.
Hračky však návštěvníci nebudou jen obdivovat, součástí výstavy je i velká herna, která nabízí
nespočet kreativních aktivit pro malé i větší návštěvníky.
K výstavě jsou připraveny edukační programy pro školy.
Zveme Vás také na doprovodný program k výstavě:
Ahoj léto I. a II. (28. a 30. 8. 2019)
Tradiční muzejní rozloučení s prázdninami pro rodiny s dětmi bude tentokrát tematicky
inspirované výstavou. Připravujeme setkání s tradičními výrobci dřevěných hraček doplněné
o kreativní dílny.
Výstava Hračka v dřevě ukrytá potrvá ve šlapanickém muzeu do 8. září 2019.
Kontakt:
Mgr. Veronika Stodůlková
kurátorka – etnoložka
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Tel.: 544 228 029
E-mail: slapanice@muzeumbrnenska.cz
www.muzeumbrnenska.cz, www.facebook.com/muzeumbrnenska

