Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR
vyhlašuje 17. ročník konference

Textil v muzeu / Oděvy a oděvní doplňky pro slavnostní a výjimečné příležitosti
7.–8. června 2022
Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole
Harmonogram konference
1. den – 7. června 2022
10.00–11.30 prezentace účastníků v předsálí konference
(TMB, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole, 4. patro )
1. blok přednášek
10.30–11.00 Zahájení konference vedením Technického muzea v Brně
11.00–11.20 PhDr. Milena Bravermanová a PhDr. Helena Březinová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i.): Pohřební oděvy českých panovníků a jejich rodinných příslušníků z Pražského hradu
11.20–11.40 Mgr. art. Ingrid Ondrejičková Soboslayová (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava):
Paličkované čipky z kovových nití nachádzajúce sa na textíliách z hrobového nálezu 3/2008 z Baziliky
sv. Egídia v Bardejove.
11.40–12.00 Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D.(Vysoká škola chemickotechnologická v Praze):
Konsolidace archeologických textilií
12.00–12.20 Mgr. Marie Kuldová a Mgr. Marie Hodinářová (Národní památkový ústav, ú.o.p. středních
Čech), Mgr. Ludmila Kotorová (Západočeské muzeum v Plzni): Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické textilie
od českých šlechtičen
12.20–12.35 diskuse k 1. bloku přednášek
12.35–13.05 přestávka na občerstvení
12.50–13.05 referát k posteru Průzkum pánských čamar ze sbírek Národního muzea
(Ing. Dominika Nagyová, Národní muzeum, Historické muzeum)
2. blok přednášek
13.05–13.25 Mgr. Lenka Vaňková, Ph.D. (Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži):
Artefakty Kaplíře ze Sulevic
13.25–13.45 prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně):
Šperky na portrétech jako ikonografický pramen
13.45–14.05 Mgr. Veronika Pilná, Ph.D. (Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni): Šlechta pod maskou –
kostýmy a převleky pro šlechtické zábavy 19. stol. ve fotografickém materiálu z Horšovského Týna
14.05–14.25 Vanda Marešová (Národní muzeum, Praha): Křestní souprava od princezny Oldenburské
pro děti MUDr. Antonína Steidla

14.25–14.45 Mgr. Ivana Bláhová (Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.): Oděvy z tzv. Sudetského pokladu jako
svědkové každodennosti
14.45–15.00 diskuse k 2. bloku přednášek
15.00–15.30 přestávka na občerstvení
15.15–15.30 - referát k posteru Modela: zakázková oděvní tvorba v Pardubicích
v 50.-70. letech 20. století (Bc. Daniela Klvaňová, Východočeské muzeum v Pardubicích)
3. blok přednášek
15.30–15.50 Bc. Soňa Krátká (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě):
Oděv a oděvní doplňky pro zvláštní příležitost ze sbírky textilu Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
15.50–16.10 Radek Polách a Renáta Jašková (Muzeum Novojičínska, p. o.):
Dámou a pánem v každé době
16.10–16.30 Mgr. Šárka Rámišová (Národní muzeum, Praha):
Dres, úbor, stejnokroj. Reprezentační oděv šitý na míru pro sportovní svátek
16.30–16.50 PhDr. Markéta Grill Janatová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze):
Marie Štěpánková-Moudrá, významné zakázky první domácí restaurátorky textilu
16.50–17.05 diskuse k 3. bloku přednášek
17.10 Komentovaná prohlídka výstavy Zlaté řemeslo (hlavní budova TMB)
19.00–21.00 Společenský večer pro účastníky konference v Technickém muzeu v Brně
2. den – 8. června 2022
4. blok přednášek
9.00–9.20 Mgr. Monika Tauberová (Národní muzeum):
Svatba v lidovém prostředí - Svatební lidové kroje ze sbírky Etnografického oddělení Národního muzea
v Praze
9.20–9.40 Mgr. Jaroslava Řeřichová (Muzeum hlavního města Prahy):
Průzkum a restaurování svatebních šatů z 20. let 20. Století
9.40–10.00 Eva Plesníková, DiS.(Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje):
Výšivka na rukávce – součást chebského lidového kroje
10.00–10.15 PhDr. Petra Hrbáčová, Ph.D. a Mgr. Markéta Vašulková – Národní ústav lidové kultury
ve Strážnici): Lidový oděv na Kyjovsku (nově vydaná publikace)
10.15–10.30 PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně) a David Rájecký (Národní ústav
lidové kultury ve Strážnici): Projekt Atlas textilu

10.30–10.50 Bc. Blanka Veselá - MKS Letovice (Městské muzeum Letovice):
Sbírka technických návrhů a vzorníků z továrny Tylex (Faberova továrna)
10.50–11.10 diskuse k 4. bloku přednášek
11.10 Slavnostní zakončení konference
11.10–11.30 Občerstvení pro účastníky konference
11.30 Společný přesun na exkurzi podniku Tylex Letovice, a. s.
(odjezd autobusem z parkoviště u muzea).
16.30 Plánovaný návrat z exkurze do Brna v 16.30 hod. (k vlakovému hlavnímu nádraží). Je možné
po ukončení exkurze využít k přepravě zpět do vašeho bydliště individuální dopravu již ze stanice
Letovice směr Česká Třebová, Praha, Olomouc, Brno.
Tylex Letovice, a. s. je tradičním výrobcem krajek a tylů. Počátky firmy sahají až do roku 1832, kdy byly
tajně dovozeny anglické stroje, na nichž byla zahájena výroba bobinetových tylů. Výrobní sortiment
v průběhu let prodělal řadu změn, k tylům přibyla výroba bavlněných záclon a krajek. Tkací stroje byly
postupně nahrazovány výkonnějšími stroji mechanickými pletacími stroji, později již elektronicky
řízenými; materiály zaznamenaly postupný přesun od bavlny k polyesteru a polyamidu. Dnes patří
Tylex k předním výrobcům krajkářského i tkaného zboží. V místě je možné zakoupit výrobky Tylexu
v podnikové prodejně umístěné přímo ve výrobním závodě.
Konferenci podpořila firma EMBA spol. s r. o. Paseky nad Jizerou – www.emba.cz

Kontakt na pořadatele
www.tmbrno.cz / Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole / tel.
541 421 411 (recepce) / PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / mertova@tmbrno.cz / tel. 541 421 428 /
775 850 646 / Mgr. Pavla Stöhrová – časopis Textil v muzeu / stohrova@tmbrno.cz / tel. 541 421 416

