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CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY
Tématem výstavy je tradiční valašská architektura dřevěných staveb
k obývání či zemědělské činnosti. Díky přírodním a hospodářským
podmínkám obdobných v celém horském oblouku Karpat se
na Valašsku vznikl v rámci České republiky charakteristická
architektonický styl, který se stal jedním ze symbolů regionu. Formou
informačních panelů s fotografiemi a názorných ukázek zde jsou
prezentovány přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky,
obyčeje spojené se stavbou i bydlením, vnitřní dispozice domu,
zdobení roubenek či rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií
a modelu chalupy lze zapůjčit také staré nástroje na opracování dřeva
či dochované historické součásti domů z muzejních sbírek. V rámci
výstavy jsme se snažili přiblížit téma i nejmenším návštěvníkům,
ti si mohli vyzkoušet postavit vlastní dřevěnici, navrhnout dům nebo
třeba vyzdobit štít roubenky.

PŘEDMĚTY K ZAPŮJČENÍ
Panely s fotografiemi (celkem 12 panelů)
Panely s kresbami Karla Langera
(celkem 6 panelů)
Ukázky různých druhy spojů trámů
Dobové tesařské nástroje (celkem 12 ks)
Dobové vybavení se součástmi domů (dřevěná závora se železným
klíčem, dveře spojené dřevěnými klíny, polévané hliněné
makovice, maketa usedlosti v N. Hrozenkov, truhlice na ukládání
šatů a cenností, deska s nápisem ze stěny chalupy v Jasénce,
strýc na vyřezávání šindelů, proutěná Postel – praščák)
Obrazy dřevěných chalup od Karla Hofmana Bohumíra Jaroňka
(celkem 3 ks)
Větší množství konzervovaných starých tesaných trámů a jiných
zbytků konstrukcí dřevostaveb napadených dřevokazným hmyzem;
mravenci, houbou, hnilobou
Slideshow z tematických historických fotek
na nosiči USB (pro přehrávání v TV)
Výběr exponátů může být rozšířen při adjustaci výstavy
na váš prostor.
INTERAKTIVITY K ZAPŮJČENÍ
Poskládej šindelovou střechu(ukládání šindele na zmenšenou
střechu)
Slož si svoji dřevěnicí (zmenšený dřevěný model domu)
Navrhni vlastní dům (skládání jednotlivých částí domů
na magnetickou tabuli)
Výzdoba štítu chalupy (malování křídou
na šablony domů)

INSTALACE A PŘEPRAVA
Pro optimální instalaci výstavy je doporučen prostor o podlahové
ploše min. 60 m2. Přeprava výstavního materiálu vyžaduje dodávku
typu Transit s přívěsem.
REZERVACE A NÁJEMNÉ
Minimální doba nájmu je 2 měsíce, a to v ceně 10 000 Kč. Každý další
měsíc je zpoplatněn částkou 2 000 Kč. Maximální doba nájmu
je 6 měsíců.
V CENĚ JE ZAHRNUTA
práce kurátora výstavy – pomoc s balením, konzultace v průběhu
výstavy
škody na půjčených nesbírkových předmětech způsobené běžným
opotřebením
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO
pojištění škod způsobených vnějšími vlivy (vandalismus, požár,
nedbalost…), doprava, vykládka, propagace
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