TISKOVÁ ZPRÁVA

Jako růže: Dietrichsteinský palác MZM ukáže módu přelomu 19. a 20.
století zrcadlem doby
Brno, 23. 1. 2020

Především dámská městská móda z období mezi lety 1880 až 1925 je k vidění na nově zpřístupněné
výstavě Moravského zemského muzea nazvané Jako růže. Móda zrcadlem doby. Exponáty pečlivě
vybrané ze sbírek Etnografického ústavu MZM jsou zasazeny do dobového kontextu, který módu ovlivnil
a vždy ovlivňuje. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 23. ledna 2020 a potrvá do 23. srpna 2020. K
vidění je v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu.
Vernisáž oživí dobová módní přehlídka Spolku elegantních dam. „První částí přehlídky ukáže denní módu let
1880 až 1925, druhá část pak dobové spodní prádlo,“ přiblížila kurátorka výstavy Libuše Dufková.
Na výstavě budou ke zhlédnutí nákladně řešené oděvy z drahých materiálů z konce 19. a přelomu 19. a 20.
století. Módní siluetu v této době tvořila turnýra, v zadní partii výrazně vypodložená sukně kombinovaná se
zdobnými kabátky.
První desetiletí 20. století reprezentují šaty s výraznou esovitě prohnutou linií, kterou tvarují vrchní díly s
tzv. husí hrudí a sukně protažené do vlečky.
Období ekonomické a společenské krize, které v roce 1914 vyvrcholilo válečným konfliktem, si vynutilo
používání levnějších materiálů, zjednodušení střihů a přešívání starších oděvů. Velké oblibě se těšily
variabilní komplety sukní s halenkami či kabátky, kterým bude věnován samostatný výstavní prostor.
Po válce se již společnost nevrátila ke starým pořádkům, ani móda ke starým formám. Módním tvůrcům byl
inspirací styl art-deco a nejrůznější exotické kultury. Oděv 20. let na výstavě zastoupí několikery šaty s
charakteristickým sníženým pasem.
Opomenuto nezůstane ani oblečení mužů a dětí a tradiční oděv obyvatel brněnského venkova. Vystavena
bude řada dobových módních doplňků, obuvi a spodního prádla.
Návštěvníci se mohou také těšit na zajímavý doprovodný program - připraveny jsou například dílny s
vyráběním historických kloboučků a fascinátorů i tematický program pro děti o Jarních prázdninách.
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