TISKOVÁ ZPRÁVA
Muzeum hlavního města Prahy
pořádá od 5. 5. do 30. 6. 2015
před hlavní budovou muzea výstavu

Stavte barikády!
Výstava k 70. výročí Pražského povstání
Na Poříčí 52, Praha 8

Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 5. 5. do 30. 6. 2015 před hlavní budovou muzea
výstavu Stavte barikády! / Výstava k 70. výročí Pražského povstání. Výstava umístěná na
soustavě panelů připomene výročí této události, zejména její výrazný fenomén – barikády.
Název výstavy odkazuje na výzvu šířenou povstaleckým rozhlasem hned první den
povstání. Vystaveny budou desítky historických fotografií, které umožní návštěvníkovi
udělat si představu o podobě stavěných barikád v Praze.
Vystavené snímky ze sbírek Muzea hlavního města Prahy mnohdy velmi názorně zachycují
nejen improvizovaná opevnění zbudovaná zejména z dlažebních kostek, rovněž i převrácených
tramvají, traverz či domácího nábytku, ale i jejich obránce, včetně jejich výzbroje a výstroje.
Celistvou představu o množství barikád – bylo jich postaveno více jak dva tisíce – poskytne
historický plán nacisty okupované Prahy, do něhož budou s využitím moderních grafických
metod vyznačeny všechny zdokumentované barikády. Takto vytvořený plán představuje první
kartografické ztvárnění jedinečného pramene k pražským barikádám, kartotéky barikád
zpracované již v 60. letech 20. století péčí někdejších bojovníků, která je uložena v Muzeu
hlavního města Prahy.
Projekt Stavte barikády! / Výstava k 70. výročí Pražského povstání nahradí před hlavní budovou
muzea výstavu věnovanou Těšnovskému nádraží, která zde měla být do 31. 5. 2015. Výstava
Těšnovské nádraží / Třicet let od demolice, sto čtyřicet let od otevření se zpět před hlavní
budovu muzea vrátí 1. 7. a potrvá do 31. 8. 2015.

Autor výstavy
Tomáš Dvořák
Grafické řešení
Jiří Sušanka

Kontakt pro bližší informace:
Mgr. Olga Šámalová
vedoucí oddělení prezentace
samalova@muzeumprahy.cz
T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820
Šárka Behenská, DiS.
oddělení prezentace
behenska@muzeumprahy.cz
T+ 420 221 012 940, M+ 420 725 847 873

