Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci
s Divadlem Spejbla a Hurvínka pořádají
od 23. 11. 2016 do 19. 2. 2017
výstavu

Ať žije Hurvínek!
Na Poříčí 52, Praha 8
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka pořádají
od 23. 11. 2016 do 19. 2. 2017 v hlavní budově muzea u příležitosti devadesátiletého výročí
loutky Hurvínka výstavu „Ať žije Hurvínek!“. Výstava bude koncipována především pro
dětské návštěvníky. Na své si však přijdou příznivci všech věkových skupin. Výstavu
připravilo Divadlo Spejbla a Hurvínka díky finanční podpoře hl. m. Prahy a pod záštitou
radního pro kulturu pana Jana Wolfa.
Návštěva Hurvínkova světa bude hravá, interaktivní. Ve výstavním prostoru jsou rozmístěny
velké boxy – dárky –, které spolu s Hurvínkem můžou návštěvníci pomyslně rozbalovat.
Překvapení, která v nich na ně čekají, jsou nejen vizuální, ale i poslechová. Děti se
do Hurvínkova příběhu zapojí a nakonec si divadlo s Hurvínkem i zahrají. Chybět nebudou
archivní loutky.
Autorky Denisa Kirschnerová, Jana Bačová Kroftová, Monika Krausová a Andrea Dobrkovská
věří, že si návštěvníci procházku Hurvínkovým světem nejen užijí, ale také se o Hurvínkovi a
o Divadle Spejbla a Hurvínka mnohé dozvědí.
V rámci doprovodných akcí budou mít návštěvníci možnost setkat se jak s hlavními loutkovými
postavami, tak i s jejich interprety.
Doprovodné programy pro veřejnost:
Komentované prohlídky výstavy
10. 12. 2016, 7. 1. 2017, 21. 1. 2017, 18. 2. 2017 vždy od 14 hodin.
Doprovodné programy pro školy:
Setkání s Hurvínkem
Originální komponovaný pořad Divadla Spejbla a Hurvínka v přednáškovém sále muzea.
Délka trvání: 40 minut
Ať žije Hurvínek! ‒ komentovaná prohlídka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Lektor seznámí návštěvníky s tím, jak, proč a kdy slavné loutkové postavy vznikly. Program
zahrnuje i odpovědi na otázky: co je to loutka, jaké druhy loutek existují a proč lidé hrají
loutkové divadlo.

Délka trvání: 60‒70 minut
U Hurvínka na návštěvě – interaktivní program pro MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ
Interaktivní program je zaměřen na loutku a loutkové divadlo. Pod vedením lektorky
návštěvníci hledají odpovědi na otázky: co je to loutka, jaký je rozdíl mezi hračkou a loutkou,
jakou roli hraje loutka v české kultuře.
Program je věkově odlišen.
Délka trvání: 60–70 minut
Informace pro pedagogy:
Termíny: dle rezervačního systému
Komentovanou prohlídku a interaktivní program připravila a vede Mgr. Kateřina Tschornová
e-mail: tschornova@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč / žáka, pedagogický dozor zdarma
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