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Kostýmy  
Jarmily NovotNé

Unikátní výstavu kostýmů 
jedné z našich největ-

ších operních pěvkyň Jarmily 
Novotné (1907–1994) můžete 
navštívit od 10. září v Obecním 
domě v Praze. Vůbec poprvé bu-
dou v České republice k vidění 
kostýmy zapůjčené z depozitáře 
Metropolitní opery v New Yorku, 
jež si pro své role Cherubína, 
Oktaviána, Prodané nevěsty či 
Violetty nechala operní diva šít 
a bezpočtukrát v nich stála na 
scénách světových operních do-
mů. Současně s výstavou také 
vyjde první monografie o životě 
Jarmily Novotné autora Pavla 
Kosatíka.
l Otevřeno: od 10. září do 
konce roku 2015, denně od 
10 do 19 hod.
l Vstupné: 150 Kč, studenti 
a senioři 80 Kč, děti 6–15 
40 Kč, rodinné 250 Kč

arabela  
Na KuNěticKé Hoře

Ještě do 28. září si můžete při-
pomenout nestárnoucí seriál 

České televize Arabela jedineč-
nou výstavou kostýmů a rekvizit 

na hradě Kunětická Hora. Ten si 
coby Rumburakův hrad zahrál 
v několika dílech seriálu jako 
sídlo Mekoty, Blekoty, Jekoty 
a dalších známých postaviček, 
které tu vítaly uprchlého čarodě-
je Rumburaka. A Fantomas tady 
na poslední chvíli zachraňoval 
unesenou princeznu Arabelu. 
Mezi desítkami vystavených 
předmětů z Říše pohádek i svě-
ta lidí nechybí ani cestovní plášť 
či kouzelný prsten.
l Otevřeno: út-pá 10–16,  
so, ne a svátky 10–17 hod.
l Vstupné: 70 Kč, snížené 
50 Kč, rodinné 200 Kč

ZáKulisí  
sedmera KrKavců 

Na výlet do filmového zákulisí 
nové pohádky režisérky 

Alice Nellis Sedmero krkavců 
zve návštěvníky Filmpoint – vý-
stavní prostor Barrandov Studia 
v Praze. Zblízka si prohléd-
nete kostýmy všech hlavních 
postav i nejdůležitější rekvizity 

a dozvíte se, 
jak se dělaly 
trikové scény, 
např. proměna 
bratrů v krkav-
ce. Vystavené 
exponáty 
doplňují zajíma-
vosti z průbě-
hu natáčení 
a podrobné 
informace o je-
jich tvůrcích. 

Pro děti jsou připraveny hry 
a výtvarná soutěž, jejíž uzávěrka 
bude na konci výstavy.
l Otevřeno: až do 31. prosin-
ce 2015 vždy od pondělí do 
pátku v době od 10 do  
16 hod.
l Vstupné: 120 Kč, rodinné 
vstupné 300 Kč, děti do 3 let 
zdarma, zlevněné vstupné 
– děti 4–15 let, senioři, stu-
denti, ZTP – 100 Kč 

Z šatNíKu  
NašicH babičeK

Výstava v Městském muzeu 
v Novém Městě n. Metují 

vás zavede do světa módy 
a módních doplňků našich 
babiček. Seznámíte se s tím, co 
lidé nosili, čím se zdobili, na co 
dbali v době od 1. republiky po 
50. léta minulého století – šaty, 
kostýmy, obleky, klobouky, 
flakóny… Zároveň můžete ob-
divovat práci současných kos-
týmních švadlen – výstava také 
představuje dobové kostýmy ze 

seriálu ČT České století. Pozor! 
Expozice končí již 30. září!
l Otevřeno: denně kromě 
pondělí 09–17. hod, obědová 
pauza 12–12.30 hodin
l Vstupné:  35 Kč, snížené 
15 Kč, rodinné 50 Kč

operNí  
a baletNí Kostýmy 

Prostory zámku Duchcov zdobí 
operní a baletní kostýmy 

zapůjčené z fundusu (sklad 
kostýmů) Severočeského divadla 
v Ústí nad Labem. Divadelní kos-
týmy jsou volnými adaptacemi 
historizujících kostýmů, připomí-
najících panskou i služební oděv-
ní kulturu od období renesance 
po období biedermeier. Kostýmy 
zároveň připomínají divadelní 
tradici, která byla na duchcov-
ském zámku podporována  
v 18. a 19. století původními ma-
jiteli z rodu Valdštejnů. Výstava 
končí 28. října 2015.
l Otevřeno: út–ne: 10–17 hod.,  
obědová pauza 12–12.30 hod.
l Vstupné: 80 Kč, rodinné 
160–220 Kč (dle okruhů), 
snížené 60–40 Kč

Říká se, že šaty dělají člověka, ale každý herec vám potvrdí, že dobře padnoucí 
a nápaditě navržený kostým zase dělá herce. Originály některých kostýmů, jež 
si „zahrály“ v pohádkách, historických filmech, televizních seriálech či operním 
představení, můžete spatřit na vlastní oči na několika výstavách. 

Exponáty ze skladu


