TISKOVÁ ZPRÁVA

V Brně 11. 6. 2020

Staň se módním návrhářem
Tvůrčí dílna pro děti k výstavě Jako růže. Móda zrcadlem doby
Účastníci tvůrčí dílny Staň se módním návrhářem budou mít možnost nahlédnout do výstavy Jako růže. Móda
zrcadlem doby. V doprovodu autorky výstavy se seznámí s módou konce 19. a počátku 20. století. Čekají na
ně dámské, pánské i dětské sváteční i běžné modely, honosné róby z drahých materiálů i méně okázalé modely
šatů ve stylu art deco. Po načerpání inspirace se budou děti věnovat vlastní tvorbě módního doplňku. Ve
venkovním prostoru – na terase muzea – si podle svého návrhu vytvoří originální módní doplněk ve formě
brože či motýlka. Celý program završí dobová módní přehlídka.
Tvůrčí dílna se uskuteční v sobotu 13. 6. 2020 od 13.30 do 17.00 v Dietrichsteinském paláci na Zelném
trhu 8 v Brně. Vzhledem k omezenému počtu účastníků doporučujeme rezervaci.
Tiskový a PR servis MZM: RNDr. Barbora Javorová, bjavorova@mzm.cz; tel. 602 812 682, 533 435 273
Dětské muzeum: Mgr. Sylva Brychtová, sbrychtova@mzm.cz; tel. 533 435 371

Klobouky, kloboučky, čepce, čepičky, síťky
Workshop k výstavě Jako růže. Móda zrcadlem doby
Oslovuje vás půvab dávných časů? Zabýváte se oživlou historií? Potřebujete doplněk k historickému kostýmu
nebo i na běžné nošení? Prostě a jednoduše: je libo klobouk, klobouček, čepec, čepeček nebo síťku na vlasy?
Etnografický ústav Moravského zemského muzea pro vás připravil workshop tvorby dámských pokrývek
hlavy z období konce 19. a první čtvrtiny 20. století. Workshop je doprovodným programem výstavy Jako
růže. Móda zrcadlem doby. Do této výstavy si zajdeme pro inspiraci, seznámíme se s dobovými originály a
poté se pustíme do vlastní výroby. K dispozici budou střihy, materiály a další pomůcky. Z workshopu si
odneste jedinečnou ozdobu hlavy podle vlastního vkusu.
Workshop je pořádán ve dvou termínech: ve středu 17. 6. a ve čtvrtek 18. 6. 2020 vždy od 16.00 do 18.30
v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu 8 v Brně. Vzhledem k omezenému počtu místa je nutná
rezervace. Upozorňujeme na poslední volná místa.
Tiskový a PR servis MZM: RNDr. Barbora Javorová, bjavorova@mzm.cz; tel. 602 812 682, 533 435 273
Etnografický ústav MZM: Libuše Dufková, ldufkova@mzm.cz; tel. 542422346
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