100 roků Říše loutek

Termín: 9. 6. 2020 – 23. 5. 2021
Místo: Dům U Zlatého prstenu

Říše loutek se zrodila více než před 100 lety. Přesně 26. září 1920 se poprvé rozhrnula opona a
loutky sochaře Vojty Suchardy v krásných dekoracích Anny Suchardové-Brichové zahrály pohádku
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. A pak se hrálo každou sobotu a neděli. Nové divadlo se jmenovalo
Divadélko V říši loutek v Bubenči a sídlilo ve zrušené školní kapli v Korunovační ulici.
Manželé Suchardovi vtiskli divadlu výraznou tvář a seskupili kolem sebe početný soubor v čele s
emeritní členkou Národního divadla Marií Aichelburgovou-Hilbertovou. Hrály se pohádky, ale také
Tylův Strakonický dudák, Jiráskova Lucerna či Shakespearův Večer tříkrálový. Divadlo brzy získalo
značné umělecké renomé, a tak když se v Praze na Starém Městě začala stavět budova Městské
knihovny, bylo pamatováno i na loutkové divadlo, které bylo nabídnuto souboru Říše loutek.
Do nového působiště se soubor přestěhoval na podzim 1928 a pod pozměněným názvem Umělecká
scéna Říše loutek se stal reprezentativní městskou loutkovou scénou. Divadelní prostory vytvořil
arch. František Roith ve stylu art deco, s velkoryse vyřešeným zákulisím a scénou bohatě vybavenou
všemožným technickými zařízením. O divadle se psalo s nadšením jako o nejmodernějším
loutkovém divadle na světě. A loutkáři se snažili, aby i uváděné hry patřily k tomu nejlepšímu, co
loutky dokáží.
V divadle v Městské knihovně hraje Říše loutek dodnes. A nevynechala ani jedinou sezonu. I když
se původně hrálo jen s marionetami – tedy loutkami voděnými shora, začaly se časem na scéně
objevovat také maňásci a javajky. Vojtu Suchardu vystřídal v principálské funkci sochař Bohumír
Koubek a v poslední době vytváří loutky řada výtvarníků domácích i externích.
Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky
dekorací, rekvizit i kostýmků. Ano, i loutky mají svou garderobu, a ta vytvořená Annou SuchardovouBrichovou patří k unikátním souborům. Výstava by chtěla připomenout také práci těch, kteří loutkám
dávají život. Kromě jiného i proto, že v Říši loutek po celou dobu všichni hrají zadarmo.
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Výstava Koláž v zahradě
Rothmayerovy vily

Termín: 18. 8. 2021 – 14. 9. 2021
Místo: zahrada Rothmayerovy vily.

Téma: Lidová výšivka / Theme: Folk Embroidery
Po městech jako Sevilla, Moskva či Cartagena se Muzeum města Prahy připojilo k uspořádání
výstavy koláží – Koláž v zahradě Rothmayerovy vily. Mezinárodní výstava, tentokrát na téma lidové
výšivky, oslovila více jak padesát umělců z celého světa. Po zveřejnění výzvy na sociálních sítích
bylo zasláno během dvou měsíců více než sedmdesát koláží. Díla dorazila např. i ze Singapuru,
Austrálie nebo Kanady.
Téma nebylo vybráno náhodně, rádi bychom tímto vzdali hold Boženě Rothmayerové Hornekové,
manželce architekta Otto Rothmayera, inspirující ženě, výtvarnici, designérce. Právě její láska k
ručním pracím, ať je to výšivka či háčkování, stojí za připomenutí v kolážích.
Spolupořadatel Czechcollagecollective (Jitka Kopejtková a Jan Schejbal) připravil k výstavě též
doprovodné programy – komentované prohlídky zahradou a workshopy koláže vedené Jitkou
Kopejtkovou. Pro účastníky workshopů je připraven švédský papír Munken, časopisy Praktická žena
z osmdesátých let, nitě, jehly, látky, lepidla a nůžky. K nahlédnutí budou knihy věnované koláži i
Boženě Hornekové Rothmayerové.
Termíny workshopů a komentovaných prohlídek (2021):
19. 8., 17.00 hod. – komentovaná prohlídka zahrady
22. 8., 14.00 hod. – workshop koláže
2. 9., 17.00 hod. – komentovaná prohlídka zahrady
4. 9., 14.00 hod. – workshop koláže
5. 9., 14.00 hod. – workshop koláže
9. 9., 17.00 hod. – komentovaná prohlídka zahrady
11. 9., 14.00 hod. – workshop koláže
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Kdyby stěny mohly mluvit

Termín: 14. 12. 2020 – 3. 10. 2021
Místo: Studijní a dokumentační centrum
Norbertov

Výstava odkrývá mnohá tajemství, která již dnešní návštěvník nemůže ve vile-muzeu spatřit.
Architekt Adolf Loos ve svém článku Odstranění nábytku z roku 1924 položil sobě a ostatním
architektům tuto rétorickou otázku: Co má dělat opravdu moderní architekt? Loos, jak je o něm
známo, nikdy na odpověď nečekal, znal ji totiž předem: „Má stavět domy, v nichž veškerý nábytek,
který není mobilní, zmizí ve stěnách. Stěny domu patří architektovi."
Loosův osobitý rukopis návrhu interiérových zdí je jedním z klíčových prvků nadčasovosti jeho
architektury. Do svých stěn Loos zabudovával pohovky a válendy, police na občerstvení a krby,
šatny a skříně, přičemž svůj architektonický prostor výrazně tvaroval. Jeho vestavby definovaly
prostor v každé místnosti, stejně tak i vzájemné vztahy s přilehlými místnostmi.
Neexistuje lepší příklad, jak doložit Loosův prozíravý architektonický vklad do stěn, než je Müllerova
vila,
jejíž
devastaci
mají
na
svědomí
čtyři
vládní
úřady.
Výstava Kdyby stěny mohly mluvit tak odkrývá mnohá tajemství, která již dnešní návštěvník nemůže
v
překrásně
zrestaurované
vile-muzeu
spatřit.
Výstavu připravila teoretička architektury a kurátorka Leslie van Duzer ve spolupráci se svými
studenty z University of British Columbia.
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ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN

Termín: 11. 12. 2020 – 3. 10. 2021
Místo: Mimo objekty muzea, Národní
technické muzeum

Výstava pořádaná u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose má připomenout osobnost a
základní ideje tvorby.
Výstava pořádaná u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose má připomenout osobnost, tvorbu
a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující. Ačkoliv se
Loos sám za architekta nepovažoval, jeho názory a především jeho dílo ovlivnily generaci jeho
současníků i následovníků – architektů.
Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v českých zemích, které
dává do kontextu celé jeho tvorby a teoretické práce. Tento kontext ztělesňuje prostorový diagram
Loosova života, díky němuž návštěvníci snadno poznají, kdy a kde vznikaly jednotlivé projekty.
Loosova tvorba a její principy budou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů,
fotografií a audiovizuálních prvků. Jedním z hlavních cílů výstavy je jejím prostřednictvím přispět k
obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností.
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