TISKOVÁ ZPRÁVA
10. června 2017 bude v Muzeu hlavního města Prahy otevřeno zdarma od rána do noci!

Den a noc s Antonínem Langweilem
Muzeum hlavního města Prahy bude mít 10. června 2017 otevřenou hlavní budovu muzea
na Florenci pro návštěvníky po celý den zdarma, a to od 9 do 18 hod., a pak se
od 19 do 01 hod. připojí s bohatým programem k Pražské muzejní noci. Tento rok si
připomínáme 180 let od zhotovení Langweilova modelu, který jeho autor Antonín
Langweil tvořil až do své smrti 11. června 1837.

Program v průběhu dne bude zaměřen především na dětské návštěvníky, pro které je připravena
etapová hra v celém muzeu – na motivy života Antonína Langweila. Před budovou muzea
budou navíc kulisy z Langweilova modelu, kde se mohou návštěvníci vyfotografovat.
Pražská muzejní noc
Hlavní budova muzea nabízí i letos zajímavý program pro všechny věkové skupiny. Děti si
mohou před budovou muzea od 19 do 22 hod. vyzkoušet sprejování pod vedením Jitky
Kopejtkové, zkušené lektorky Streetartu. Antonín Langweil nás provede muzejní nocí
prostřednictvím živých obrazů z jeho života. Ty budou k vidění v přednáškovém sále ve 20, 22
a 23 hod.
Ve 21 hod. se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy První křik, první pláč s Pavlou
Státníkovou, autorkou výstavy.
V prostorách Dětského muzea budou do 23 hod. probíhat tvořivé dílny na téma Langweilova
modelu, spojené s happeningem, kdy budou návštěvníci vytvářet společný model Prahy.
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Návštěvníci budou mít možnost občerstvit se v Langweilově herně.
Podskalská celnice na Výtoni bude během muzejní noci otevřena od 19 do 01 hod. a nabídne
svým návštěvníkům prohlídku stálé expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě. K dispozici
budou samoobslužné hravé pracovní listy, které seznámí návštěvníky s plaveckým křtem.
Zkušená lektorka zodpoví návštěvnické otázky a dětem poradí s řešeními úkolů.
Poprvé se pro návštěvníky v rámci muzejní noci otevře Staroměstská mostecká věž se stálou
expozicí Mystérium věže. Také zde čeká na návštěvníky samoobslužný pracovní list, který je
zábavnou formou provede všemi podlažími věže.
Zámecký areál Ctěnice je již tradičním účastníkem muzejní noci. Nabízí návštěvníkům
program už od 13 hod., kdy začínají workshopy Střední uměleckoprůmyslové školy z Jablonce

nad Nisou a SOŠ uměleckořemeslné z Prahy 9. Studenti obou škol návštěvníkům předvedou
kovářské řemeslo, řemeslo rytce a medailéra. Jde o doprovodný program k výstavě Umění kuté
v železe, která představuje vzácné kovářské a zámečnické práce ze sbírek Muzea hlavního
města Prahy.
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