
Tisková zpráva V Praze dne 22. března 2011

Benefi ční akce: Tisíc jeřábů pro Japonsko
Termín:   26. – 27. března 2011 (sobota – neděle)
Místo konání:  Náprstkovou muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha 1 
Pořadatelé:  Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Česko-japonská společnost

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur se rozhodlo o nadcházejícím víkendu připojit k sérii akcí na podporu 
Japonska, které po ničivém zemětřesení a následných přílivových vlnách cunami čelí nejhorší katastrofě od konce 2. větové války. 
Muzeum se vzdá vstupného do svých stálých expozic i na mimořádně úspěšnou výstavu Gejša a Samuraj, k jejímuž shlédnutí 
budou mít návštěvníci jednu z posledních příležitostí (trvá pouze do 3. dubna). Tato výstava prezentuje více než tisícovkou exponátů, 
mezi jinými největší sbírku mečových záštit v ČR, či vzácné špičkově zrestaurované čepele samurajských mečů, jež představují 
ty nejkvalitnější a nejstarší ukázky chladných zbraní v asijském depozitáři muzea. Místo vstupného, které bude zdarma, mohou 
návštěvníci přispět do veřejné sbírky na pomoc obyvatelům a obnovu zasažených oblastí. Odměnou jim bude nejen dobrý pocit, ale 
i mimořádně bohatý doprovodný program.

Kromě komentovaných prohlídek pro dospělé i pro děti se mohou návštěvníci těšit na tvůrčí dílny pro děti (např. výroba doplňků pro 
gejši či ručního papíru), čajový obřad se zasvěceným výkladem, ukázky tanců gejš či oblékání kimon, ale i na seznámení s tradiční 
lukostřelbou kjúdó a řadu dalších atrakcí. Po oba dva dny budou přítomni také odborníci na japonskou kulturou, kteří ochotně 
zodpovědí případné dotazy návštěvníků.

Zároveň si každý z návštěvníků bude moci složit z tradičního papíru svého jeřába a připojit jej do symbolického řetězu, který 
poputuje do Japonska. Jeřáb je v japonské kultuře symbolem štěstí a dlouhého života. Mezi skládankami z papíru (origami) má proto 
mimořádné postavení – je totiž zároveň zhmotněním přání a modlitby. O tisícovce jeřábů, do jejichž skladů lidé vetkali svá srdce, se 
pak věří, že dokáží zachránit lidský život či odvrátit pohromu.

Na podporu těžce zkoušeného Japonska proběhla např. o minulém víkendu benefi ce v Asijské sbírce Národní galerie, v nejbližších 
dnech se chystají koncerty v pražském Obecním domě (Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK) i pražské Lucerně (skupiny 
Psí vojáci, Sunshine, Už jsme doma, Vypsaná fi xa a jako host Yumiko Ishijima z uskupení Papaya Paranoia), charitativní aukce 
uměleckých děl na VŠUP i mnoho dalších akcí v Praze i jednotlivých regionech. Informace o nich naleznete na webové stránce 
www.japan.cz/zemetreseni, kde se můžete rovněž podepsat pod vyjádření účasti postiženým, přihlásit jako potenciální dobrovolník 
či dozvědět detaily o právě probíhající sbírce.

Program:

Sobota
10.00-10.30 Komentovaná prohlídka výstavy pro děti (Helena Gaudeková, Jana Jiroušková, Klára Břeňová)
10.00-12.00 Podrobná komentovaná prohlídka (Dita Nymburská)
10.30-13.00 Dílny pro děti – výroba vějířů, mečů a doplňků pro gejši, origami (Helena Gaudeková)
12.00-13.00 Maiko, učednice na „gejšu“ –  ukázka tradičních tanců, kimon a líčení (Jana Hrčková)
13.00-14.00 Komentovaná prohlídka (Dita Nymburská)
14.00-15.00 Čajový obřad – praktické předvedení s výkladem (čajová škola Urasenke ČR)
14.00-16.00 Dílna pro děti – výroba ručního papíru (Lucie Čechová, Helena Gaudeková)
15.00-16.00 Komentovaná prohlídka (Dita Nymburská)
16.00-17.00 Maiko – vyprávění o životě maiko, ukázka tanců (Jana Hrčková)
17.00-18.00   koncert tradiční japonské hudby (Ōsako Seizan – šakuhači, Satō Kenya – šamisen, Tsuruoka Utaka – koto)

Neděle
11.00-11.30 Komentovaná prohlídka pro děti (Dita Nymburská)
11.00-13.00 Podrobná komentovaná prohlídka (Alice Kraemerová)
11.30-14.00 Dílny pro děti – výroba vějířů a mečů, origami (Helena Gaudeková, Dita Nymburská, Pavla Příhodová)
13.00-14.00 Kjúdó – „bonsai“ bojových umění (Václav Kučera)
13.30-14.30 Komentovaná prohlídka (Dita Nymburská)
14.30-16.00 Kimono – přednáška a praktické ukázky oblékání
16.00-17.30 Komentovaná prohlídka (Dita Nymburská)

Kontakty pro média:

PhDr. Lucie Čechová
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
e-mail: lucie_cechova@nm.cz tel.: 606 639 924
www.nm.cz

Robin Šóen Heřman
Česko-japonská společnost
e-mail: shoen@japan.cz, tel.: 777 880 847
www.japan.cz

Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a amerických kultur


