TISKOVÁ ZPRÁVA
Muzeum hlavního města Prahy
otevře pro veřejnost výstavu, která je součástí
Festivalu české a slovenské tvorby pro děti

Obrázky kouzelné a havětné
Muzeum hlavního města Prahy otevře pro veřejnost výstavu Obrázky kouzelné a havětné,
která je součástí Festivalu české a slovenské tvorby pro děti v Praze. Výstava bude
probíhat v přednáškovém sále Muzea hlavního města Prahy od 5. 10. 2016 do 28. 10. 2016.
Výstava představí ilustrační tvorbu výrazných osobností slovenské knižní ilustrace
Daniely Olejníkové a Bystríka Vanča a je sestavena z ilustrací a velkoplošných objektů,
kterými tito dva výtvarníci obohatili díla slovenských i českých autorů. Muzeum hlavního
města Prahy pořádá výstavu a doprovodné aktivity pro děti v rámci svých
Multikulturních programů.
Výstavu budou provázet tvořivé aktivity pro děti ze základních škol, 4. října v 9 hodin se koná
workshop s výtvarníky Dva oříšky pro Prahu a prezentace knihy Havětník za účasti autora Jiřího
Dvořáka a ilustrátorky Daniely Olejníkové.
Pro středoškoláky je v muzeu připraveno Setkání se slovenštinou, a to 12. října v 9 hodin ‒ od
lidové slovesnosti po modernu, číst budou slovenští herci působící v pražských divadlech.

Festival české a slovenské tvorby pro děti v Praze
přináší bohatý kulturní program
(3. 10. – 27. 10. 2016)
Městská knihovna v Pieštanech ve spolupráci s neziskovou organizací BONA FIDE připravila
další ročník Festivalu české a slovenské tvorby pro děti. Festival je součástí Měsíce české
a slovenské kulturní vzájemnosti.
Druhý ročník festivalu bude probíhat paralelně v Praze a v Pieštanech ve dnech
3. 10. – 27. 10. 2016 a představí českou a slovenskou literaturu pro děti, připraveny jsou
workshopy s významnými výtvarníky, loutkové divadlo i výstava ilustrací.
Nejmladší generaci připomene blízkost slovenského a českého jazyka i národů, které spojuje
společná historie, kultura i tradice.
Projekt představí na Slovensku českou tvorbu pro děti a v České republice autory a ilustrátory
ze Slovenska.

Již v minulém roce festival podpořili významné osobnosti české a slovenské kultury –
spisovatel Jiří Stránský, herečky Ivana Chýlková, Zuzana Kronerová a režisér Ján
Sebechlebský. Vzhledem k tomu, že loňský ročník byl velice úspěšný, pokračuje festival
i v tomto roce.
V Praze bude festival probíhat v Muzeu hlavního města Prahy, Městské knihovně, Domě
národnostních menšin a Karlínském centru pro děti. V Pieštanech v Městské knihovně.
Záštitu nad festivalem převzali ministr kultury ČR Daniel Herman a ministr kultury SR Marek
Maďarič, velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss.
Projekt je příjemným obohacením prezentace Slovenska v rámci jeho předsednictví v Radě
evropské unie.
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