TISKOVÁ ZPRÁVA
Muzeum hlavního města Prahy otevřelo v domě U Zlatého prstenu expozici
s mnoha multimediálními prvky
Týnská 630/6, Praha 1, Staré Město
Muzeum hlavního města Prahy otevřelo v prosinci roku 2016 v domě U Zlatého prstenu
první část stálé expozice „Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy“. Expozice je
koncipována jako multimediální vyprávění, které se podrobně věnuje proměně Prahy
podle plánu Karla IV. Uceleně představuje vznik Nového Města a zároveň ukazuje Prahu
jako středobod vzdělaného světa. Otevírá se zde však i řada duchovních a světských
témat.
Jednou z hlavních částí expozice je videomapping na odlitek středověké Prahy, který podrobně
zobrazuje vznik a fungování ambiciózního plánu pro Nové Město pražské. Před očima
návštěvníka se tak postupně vykresluje geneze opevnění a městské zástavby. Barevná projekce
sugestivně vtáhne pozorovatele do urbanistických plánů Karla IV. Sekvence interaktivních
dotykových obrazovek nás nechá nahlédnout do archivů muzea a studovat do hloubky obrazy
původního dřevěného pražského vodovodu, liturgických předmětů nebo hrobové výbavy
Karla IV. Detailní fyzické modely klíčových pražských staveb, které jsou doplněny o jejich
virtuální prohlídku, konfrontují znalost gotické metropole a dobového stavitelského umění.
Faktografickou narativní linku doplňují velkoformátové projekce ilustrující důležité momenty
ze života Karla IV. – jeho narození, korunovaci a pohřeb. Jako podklad pro filmy byly použity
historické iluminace a grafiky, které jsou v animacích kombinovány s aktuálním výtvarným
jazykem. Výstavu umocňují dva „imersní prostory“, které nás vženou v sedle lucemburské
družiny do expozice a následně vtáhnou do mysli geniálního stavitele pražského města.
První fáze expozice je koncentrovaným extraktem současné archeologické, urbanistické
a historické znalosti o středověké Praze, jakýmsi retrospektivním manifestem Nového Města
pražského. To vše zprostředkováno svěží současnou audiovizuální formou, kterou měla na
starosti kreativní studia Pink a Loom on the Moon.
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