TISKOVÁ ZPRÁVA

Muzeum hlavního města Prahy a Česko-čínská společnost
pořádají od 5. do 14. března 2012 cyklus přednášek

ČÍNSKÁ KULTURA V PRAZE
Přednášky v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
jsou určeny široké veřejnosti a jsou doplněny ukázkami předmětů
prezentujícími tradiční čínskou výtvarnou kulturu.
Pro děti jsou připraveny interaktivní programy.

Cyklus je rozdělen do tří základních okruhů:
I.
Dopoledne určená školám jsou věnována setkání s čínskou každodenní kulturou. Děti se
seznámí s tím, jak se používají jídelní hůlky, jak se píše, jak se vyslovují základní pozdravy a
slovní obraty, jak se počítá na prstech. Zároveň se podrobněji seznámí s oblíbenou zábavou
čínských dětí a dospělých – stavěním a pouštěním draků.
II.
Odpolední přednášky sinologů jsou věnovány současné problematice Číny: cestování po
nepříliš známých místech, tradičnímu lidovému umění, které je na mnoha místech ještě živé,
současné politické situaci, současné čínské literatuře, její různorodosti a bohatosti. Pozornost
se obrací k tématům tradiční kultury: problematice starověké Číny, otázce kdysi tak oblíbených
překladů čínské poezie z pera Bohumila Mathesia anebo k tomu, jak vyhlížela tradiční čínská
astronomie před seznámením se s astronomií západní. Celkem proběhne sedm přednášek,
každý den, kromě čtvrtka, od 16:30 do 18:00 hodin. Za zvláštní pozornost stojí dva samostatné
programy: v sobotu 3. března od 15:00 v budově muzea vystoupí významná čínská mistryně
oboru kung-fu Zhai Hua a její čeští žáci, další sobotu10. března, též od 15:00, budou k vidění
ojedinělé ukázky čínského moderního breakdance, které natočil mladý sinolog a tanečník Pavel
Dvořák a doplní je svým vystoupením.
III.
Výtvarná část prezentuje exponáty ze soukromých sbírek zájemců o čínské výtvarné umění.
Jedna část je věnována specifickému fenoménu Dálného východu, a to univerzitám pro seniory.
Jsou to samostatné organizace s jednotlivými ústavy a katedrami v širokém spektru
univerzitního vzdělávání, které poskytují různé stupně vzdělání: bakalářské, magisterské i
doktorandské. Návštěvník se může seznámit s pracemi jedné z účastnic tohoto vzdělávacího
programu, paní Tchang Jün-jen, která po odchodu do penze již dvacet let velmi úspěšně
studuje malířství a kaligrafii a v Číně uspořádala již mnoho výstav.

Návštěvník se dále seznámí s vynikajícími ukázkami prací čínských uměleckých řemesel, jako
jsou složitá řezba v lastuře, slonovině nebo kořenech stromů. Nalezne i ukázky různých
textilních technik a soubor keramiky, podivuhodné monochromní polevy nebo vynikající soubor
čajových konviček z pecí v I-sing (Yixing)ů.
Samostatnou skupinou jsou pak ukázky bohaté lidové tvorby plné barev, fantazie i poctivého
řemesla. Jsou tu dětské oděvy, čepičky, slintáčky, textilní a keramické hračky, divadelní loutky.
Zájem jistě vzbudí i ukázky nejrůznějších čínských draků. Tato lidová část výtvarného umění
otevírá nový pohled na čínskou výtvarnou tradici.

Kontakt pro bližší informace:
Mgr. Milena Suská
lektorka
T+ 420 221 709 669
M+ 420 724 518 255
suska@muzeumprahy.cz
Mgr. Věra Hloušková
tisková mluvčí
T+ 420 221 012 933
M+ 420 603 888 053
hlouskova@muzeumprahy.cz

