TISKOVÁ ZPRÁVA
11. června 2015

Lodičky a šaty Adiny Mandlové, garderoba dam 1. republiky i kouzelný svět vintage na vás
čekají v trojské botanické zahradě
V rámci výstavy Pichlavá historie se v sobotu 20. června od 13 do 19 hodin koná přednáškový blok, na
kterém se nejen dozvíte, co to je vintage, jaký byl život za 1. republiky nebo co v daném období měly dámy
ve skříních, ale uvidíte i květované šaty filmové hvězdy Adiny Mandlové, v reálu dokonce i její lodičky
z kůže krajty královské.
„Sbírám dobovou obuv a mám již okolo 800 párů. Bratr mého dědečka byl švec a k botám jsem tak měl vždycky
blízko. Mezi největší skvosty mé sbírky patří jedinečné lodičky slavné herečky Adiny Mandlové. Ty se ke mně
dostaly náhodou,“ vypráví Lubor Obendrauf, sběratel obuvi, kterého můžete vidět spolu s lodičkami v sobotu
20. června v rámci výstavy Pichlavá historie. Sběratel povypráví příběh,

PROGRAM 20. 6. 2015

jak k lodičkám prvorepublikové filmové hvězdy přišel, kolik tehdy stály
a čím se odlišují od jiné obuvi dané doby.

Sobota 20. 6.
13 – 14 h

Jak se žilo za 1. republiky

Garderobě nejen známých dam, které žily v 1. republice, se věnuje

14.30 – 15.30 h

Dámská obuv - léta třicátá

Miroslava Burianová, kurátorka sbírky textilu Oddělení novodobých

16 – 17 h

Květiny v garderobě dámy

17.30 – 18.30 h

Kouzelný svět vintage

českých dějin Národního muzea. „Návštěvníky bych ráda seznámila
s některými předměty a oděvy z naší sbírky. Protože se akce koná

v trojské botanické zahradě, připravila jsem si přednášku o květech v garderobě dam, a to v letech 1918 – 1945.
Ostatně i jedny z našich nejcennějších šatů, které máme ve sbírce, jsou šaty Adiny Mandlové, které mají květinový
vzor,“ říká Burianová.
Těšit se můžete nejen na krásné a kvalitní boty, ale i na dobové předměty každodenního života 1. republiky, jako
je například dobové rádio, lux či telefon. Proniknete také do světa vintage. „Kromě povídání si o tom, co to
vintage je, jak jej poznáte a proč se mu věnovat, si prohlédnete dobovou módu. K vidění budou klobouky od
žižkovské modistky Trudy Pšeničné, šaty z modelového domu Hany Podolské nebo boty od firem Papež či
Popper,“ láká na Pichlavou historii Ivana Závozdová, majitelka Studia Vintage, které na výstavu zapůjčilo
oděvy, doplňky i dobové předměty.
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Víkendový program přijde uvést už v úterý 16. června v 15 hodin herečka Veronika Arichteva, herec

Robert Urban a zpěvačka Rozálie Havelková, dcera herce a zpěváka Ondřeje Havelky. Ta spolu s muzikanty
zazpívá několik prvorepublikových písní. „Program, který máme na sobotní odpoledne připravený, jsme chtěli
zahájit stylově. Proto jsme rádi, že dorazí známé osobnosti, které jsou s 1. republikou nějakým způsobem spjati a
uvedou tak nedílnou součást výstavy Pichlavá historie v život,“ říká Lucie Herberová, tisková mluvčí trojské
botanické zahrady.

V sobotu 20. června se povídání o 1. republice koná v chodbě administrativní budovy pod
skleníkem Fata Morgana.
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Lucie Herberová
PR referentka a tisková mluvčí
e-mail: lucie.herberova@botanicka.cz
mobil: 605 234 282
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