BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC V MUZEU ROMSKÉ KULTURY
Tisková zpráva ze dne 16. 5. 2019
V sobotu 18. 5. 2019 proběhne již 15. ročník muzejní noci. Muzeum romské kultury, jako
jedna ze zakládajících institucí, připravilo pro návštěvníky bohatý program v podobě
komentovaných prohlídek, workshopu pro děti a dvou koncertů.
Muzeum se pro návštěvníky otevře v 18.00. Přístupná bude stálá expozice Příběh Romů a nová
výstava Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní. Pro děti bude v tuto dobu začínat
také tematický workshop, kde se budou vyrábět hudební nástroje.
Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní
Jedinečný výstavní projekt, který vychází z bohatých sbírek Muzea romské kultury a vlastního
lokálního terénního výzkumu. Výstava se nachází ve dvou sálech, z nichž první představuje obecně
fenomén romské hudby – historii a vývoj. Druhý sál prezentuje vlastní výzkum, který se soustředil
na Brno v době od 50. let do současnosti. Výstava vznikala ve spolupráci s řadou významných
brněnských muzikantů a návštěvníci mají možnost se seznámit s tím, jak vypadala hudba v domácí
produkci (např. svatby), i na velkých podiích. Při této příležitosti vznikla série 10 videí s názvem
Hudebník a nástroj, kde formou trojprojekce je představen muzikant se svým nástrojem.
Zajímavostí je zmenšená verze bazaru Radka Bagára na ulici Vranovská. Vystaveny jsou také
nástroje, které je možné po domluvě zakoupit.
V 18.30 je na programu komentovaná prohlídka s kurátorem Matyášem Dlabem a ve 20.30
prohlídku povede další z kurátorů Gejza Horváth.
Živá hudba
Během sobotního večera jsou připraveny dva koncerty. První začíná v 19.00 na pódiu před
muzeem, kde zahraje Cimbálová muzika Josefa Feča s primášem Ivanem Herákem, ve které se dále
představí Erika Fečová, Jancsi Rigó a Tomi Vontszeemu. Druhý koncert startuje ve 21.30 ve dvoře
muzea, kde vystoupí skupina Feri and the Gypsies ve složení Feri, Josef Zeman, Dušan Růžička,
Roman Kroupa, Radek Bagár a Tomáš Továrek.
Příběh Romů – stálá expozice
Stálá expozice Muzea romské kultury představuje dějiny Romů od jejich předků ve starověké Indii
až po novodobou historii. Šest sálů zachycuje dějiny, kulturu, tradice, umění a řemesla Romů.
Návštěvníci se tak seznámí s předky Romů, jejich následnou cestou do Evropy, způsobem obživy,
rituály i stylem života. Expozici doplní kustodi v tradičních romských krojích.
Tradiční romská kuchyně
Kavárna Beng!, která nabídne tradiční romské pokrmy jako je např. goja – pečená střeva plněná
bramborovou náplní nebo holubki – zelný list plněný masovou směsní.
Vstup do expozice, výstavy i na doprovodný program je zdarma.
V muzejním obchodě budou k dostání publikace za zvýhodněnou cenu. K dispozici bude také
novinka Amendar: Pohled do světa romských osobností.
Kontakt pro média:
Lucie Horáková, mobil: 775 407 065, e-mail: media@rommuz.cz

