
SEVEROÈESKÉ MUZEUM V LIBERCISEVEROÈESKÉ MUZEUM V LIBERCI
srdeènì zve Vás a Vaše pøátele na zahájení výstavysrdeènì zve Vás a Vaše pøátele na zahájení výstavy

ve ètvrtek 8. listopadu 2007 v 17:00 hodinve ètvrtek 8. listopadu 2007 v 17:00 hodin

do slavnostního vestibulu Severoèeského muzea v Liberci, Masarykova 11do slavnostního vestibulu Severoèeského muzea v Liberci, Masarykova 11

Výstava je pøístupná do 1. 1. 2008 mimo pondìlí dennì od 9 do 17 hodin Výstava je pøístupná do 1. 1. 2008 mimo pondìlí dennì od 9 do 17 hodin 



Na závìr letošního roku pøipravilo Severoèeské museum 

v Liberci do velkého sálu rozsáhlou výstavu ze svých sbírek. 

Pod názvem Pøed snídaní, po snídani… pøedstavuje vývoj 

dámského prádla a dopoledního vycházkového obleèení 

od poèátku 20. století do souèasnosti. V chronologickém 

pøehledu, èlenìném do jednotlivých desetiletí, názornì 

ukazuje, jak promìny èasu a módy ovlivnily nejenom 

materiály, støih a pojetí šatù, v nichž se žena pohybovala na 

veøejnosti, ale také tzv. negližé, tedy ranního domácího 

obleèení, a spodního prádla. V pestrém kaleidoskopu 

výstava pøedvádí charakteristické ukázky ženského 

šatníku, módních doplòkù, intimního obleèení, dobových 

módních èasopisù a støihù.

Doplòkovou sekcí výstavy jsou rovnìž exponáty z oblasti 

užitého umìní a designu dokládající vývoj hmotné kultury 

v pøedcházejícím století. Jejich výbìr byl v souvislosti 

s názvem výstavy zamìøen na pøedmìty, které náznakovì 

vyvolávají iluzi snídanì v období od secese do naší doby 

(prostírání, kávové a èajové soupravy, mísy, sklenice, vázy) 

a výmluvnì pøipomínají promìny životního stylu 

(typografické úpravy knižních obálek, radiopøijímaèe, 

budíky) v letech 1900 - 2007.

Oldøich Palata
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