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Muzeum hlavního města Prahy – Zámecký areál Ctěnice
pořádají od 13. 10. 2013 do 2. 3. 2014
v Zámeckém areálu Ctěnice výstavu

„Popelka / Jak se oblékají pohádky“
Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 1, 190 17 Praha 9 – Vinoř

Muzeum hlavního města Prahy – Zámecký areál Ctěnice pořádá výstavu Popelka / Jak
se oblékají pohádky, která bude veřejnosti přístupná od 13. 10. 2013 do 2. 3. 2014
v přízemí a 1. patře zámku. Výstava je součástí společného výstavního projektu „Tři
výstavy pro Popelku“ Muzea hlavního města Prahy – Zámeckého areálu Ctěnice,
Státního
hradu
Švihov
a
společnosti
Státní
zámky,
hrady
a zahrady Saska, nezisková s.r.o. – saského zámku Moritzburg. Zároveň uplyne v tomto
roce čtyřicet let od premiéry filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava
Vorlíčka. V interiérech ctěnického zámku budou umístěny kostýmy z českých filmových
pohádek, které na výstavě „Jak se oblékají pohádky“ v roce 2009 poprvé představila
Jana Sommerová. Filmovému příběhu o Popelce režiséra Václava Vorlíčka bude
věnováno přízemí zámku.

Společný výstavní projekt „Tři výstavy pro Popelku“ (Muzea hlavního města Prahy –
Zámeckého areálu Ctěnice, Státního hradu Švihov a společnosti Státní zámky, hrady
a zahrady Saska, nezisková s.r.o. – saského zámku Moritzburg) zpracovává oblíbené téma
populární filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku. Všechna tři místa jsou spojena
s natáčením filmu: na zámku Moritzburg a na hradě Švihově se natáčely exteriéry, v Praze
a v Barrandovských ateliérech pak interiéry filmu. Každé místo se zaměřuje na jiný aspekt
filmu tak, aby na sebe vzniklé tři výstavy navazovaly. Tento společný česko-německý
výstavní projekt poukazuje na možnosti vzájemného tematického propojení a propagace
historických objektů i přes hranice sousedních zemí.
Výstava vychází z úspěšné výstavy „Jak se oblékají pohádky“, kterou připravila poprvé v roce
2009 Jana Sommerová. V Zámeckém areálu Ctěnice budou k vidění kostýmy z mnoha
českých filmových pohádek: Pyšná princezna, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Obušku,

z pytle ven, Hrátky s čertem, Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna, Arabela,
O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Princ a Večernice nebo Z pekla štěstí.
Filmovému příběhu o Popelce režiséra Václava Vorlíčka bude věnována část přízemí zámku.
Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout například do Popelčiny kuchyně. Kostýmy
a rekvizity byly zapůjčeny z Barrandovských ateliérů a zámku Moritzburg.
Výstavu doprovází hry, tvůrčí dílny pro děti a soutěž o ceny pro dětské i dospělé návštěvníky.
Návštěvník, který se bude chtít zúčastnit soutěže a dostat se do slosování o atraktivní ceny,
musí sesbírat razítka na soutěžní formulář, který obdrží na prvním z navštívených objektů
v rámci společného výstavního projektu „Tři výstavy pro Popelku“: Zámeckého areálu
Ctěnice, Státního hradu Švihov a zámku Moritzburg. Po nasbírání všech razítek vhodí
soutěžní formulář do osudí v posledním objektu.
Losování se uskuteční v sobotu dne 8. 3. 2014 v Zámeckém areálu Ctěnice. Seznam výherců
bude zveřejněn na webových stránkách www.3popelky.eu a stránkách organizátorů. Soutěž
začíná dne 5. 10. 2013 a končí 2. 3. 2014.
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