TISKOVÁ ZPRÁVA
Muzeum hlavního města Prahy
se 5. a 6. září 2020 připojuje k festivalu

OPEN HOUSE PRAHA
volným vstupem
do domu U Dvou zlatých medvědů
Kožná 457/1, 110 00 Praha 1
Muzeum hlavního města Prahy se letos opět připojuje k festivalu Open House Praha
zpřístupněním domu U Dvou zlatých medvědů o víkendu 5.–6. září 2020 od 10.00 do
18.00 hod. Každou půlhodinu budou navíc zdarma probíhat komentované prohlídky
tohoto unikátního historického domu. Nebude chybět ani kavárna s drobným
občerstvením.
Dům U Dvou zlatých medvědů prošel za svou bohatou historii řadou různých přestaveb.
Nejstarší části, kterými jsou gotická sklepení a úseky obvodového zdiva, pocházejí ze
středověku. Dnešní dispozici pak objekt získal během 15. a zejména 16. století. Pravděpodobně
v šedesátých letech 16. století vznikly renesanční nádvorní arkády s ionskými a toskánskými
sloupy a bohatě zdobený vstupní portál s květinovými reliéfy, figurami dvou medvědů a dvou
mužských postav. V následujícím desetiletí byly přidány další arkády a objekt doznal rozšíření.
Přestavby pokračovaly také v období raného baroka, které přineslo proměnu východní části
budovy – například nové zaklenutí vnitřních prostorů a dodnes zachovaná ostění oken. Po roce
1726 bylo přistavěno třetí patro s výraznými barokními vikýři, jež však od té doby rovněž
doznalo změn – prostřednictvím klasicistní vestavby spojovacích zdí. Se zachováním části
domu s arkádami se počítalo i v rámci plánů asanace Starého Města na konci 19. století.
V sedmdesátých letech 20. století došlo k rozsáhlé rekonstrukci objektu, která změnila
dosavadní obytný dům na kanceláře Muzea hl. m. Prahy.
Festival otevřených budov je dnes již tradičním architektonickým svátkem, který umožňuje
zdarma prozkoumat skryté poklady města. V rámci akce mohou lidé navštívit 73 běžně
nepřístupných budov a prostorů v 10 městských částech.
Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se
konají ve 46 městech po celém světě. Festival zapojuje stovky dobrovolníků, kteří pomáhají
s otevíráním budov a jejichž aktivní nábor probíhá až do vypuknutí akce.
Více informací o festivalu je k dispozici na www.openhousepraha.cz a na stránce facebookové
události Open House Praha 2020.
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