
Tisíce kvěTů 
XII. ročník letních textilních dílen 2012

Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze
palác Kinských
10. a 11. 7. | 10.30–15.00 s hodinovou přestávkou na oběd

Zůstáváte na začátku prázdnin v Praze? Zajímáte se o asijská umělecká řemesla? Vydejte se s námi do 
tkalcovských dílen jižního Íránu a Kašmíru. Dozvíte se jak se vyrábí koberec chamse a jak vypadá motiv búte.

Letní celodenní textilní dílny jsou určeny všem zájemcům o asijské umění bez věkového omezení. Ve 
společnosti kurátorek a restaurátorky historického textilu máte výjimečnou příležitost zblízka poznat 
neznámé či zapomenuté umělecké techniky. Řada děl bude pro tuto příležitost zapůjčena z depozitáře.
Cena za den: 200 Kč zahrnuje výtvarný materiál, vstupné a odborné vedení.

Program 
1. den | 10. 7. | Vzory kašmírských šálů
Slavné kašmírské šály vzbuzovaly obdiv na indických panovnických dvorech i v evropských salonech. 
Prohlédneme si jemnou tkaninu šálů, které se běžně, pro citlivost na světlo, nevystavují. V technice tisku  
ze štočku s domalbou pak kašmírskými vzory ozdobíme tričko. K dekoru budou zapůjčeny původní dřevěné 
štočky z Indie. Přineseme si: jednobarevné bavlněné tričko nebo jiný oděv. Barvy na textil budou k dispozici.

2. den | 11. 7. | Proměny búte
Motiv búte, persky květina, nezdobí jen kašmírské šály, ale také perské, kavkazské nebo středoasijské koberce. 
Inspirováni rozmanitými podobami búte na orientálních kobercích vytvoříme textilní brož. Přineseme si: jehlu  
na vyšívání s tupým hrotem, ostré nůžky z manikúry, barevné bavlnky. Barevná plst a brožový špendlík budou k dispozici.

Pořad připravily: Klára Foitová, PhDr. Zdenka Klimtová, Mgr. Adriana Stříbrná 
a PhDr. Gabriela Šimková

palác Kinských/ Umění Asie
Adresa: Staroměstské náměstí 12,  110 15 Praha 1 
Trasa: metro A >>> Staroměstská

Informace a rezervace pořadů
Gabriela Šimková
Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění 
telefon: +420 222 315 205, +420 224 810 758, linka 246 
e-mail: asiaedu@ngprague.cz w
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