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Tisková zpráva ze dne 24. 6. 2021 

DŘEVĚNÝ SVĚT 

Nová výstava v Centru tradičních 
technologií Příbor  
 

26. 6. 2021 – 29. 1. 2022 

Muzeum Novojičínska – Centrum tradičních technologií Příbor 

Srdečně zveme na výstavu „Dřevěný svět“, která se v příborském Centru tradičních 
technologií pro veřejnost otevírá tuto sobotu. A čím je zajímavá, zvláštní, jedinečná a 
neobvyklá? Na první pohled ničím! Vystaveny jsou předměty, které ještě v devatenáctém 
století byly zejména na venkově naprosto běžné. Ve výstavě není nic interaktivního, není 
použitá žádná moderní technika, nejsou tu žádná tlačítka a ve výstavním sále byste jen 
těžko chytali signál wifi. Přesto důvodů, proč na tuto výstavu vyrazit, je mnoho. Nejen že 
studené klášterní zdi poskytují v těchto parných dnech příjemný chládek, ale i samotná 
výstava nabízí možnost silných prožitků. Je totiž postavena na klasické komunikaci mezi 
člověkem a předmětem, kdy lidská mysl a fantazie mohou pracovat naplno a zcela 
svobodně.  

Cílem této výstavy je představit prostou, ale působivou krásu i kulturní poselství 
autentických dřevěných artefaktů. Většina vystavených exponátů pochází z 19. století. 
Používáním a nespočetným držením v lidských rukách získaly svébytný charakter a 
patinu. Dřevo zmatnělo, v lidovém prostředí oblíbené barevné zdobení se setřelo, vlhkost 
a dřevokazný hmyz vytvořili dekor zcela nový. Je v nich obsaženo mnoho košatých 
příběhů o nikdy nekončící práci lidí na tradičním venkově i o jejich dennodenní snaze o 
zajištění obživy od východu slunce do jeho západu. Jsou v nich ukotveny jejich starosti, 
ale i radosti… 

Tyto původní dotýkané předměty nepotřebují obsáhlé vysvětlující texty či digitální 3D 
animaci. Stačí se na ně pouze dívat, a když budeme „pozorně naslouchat“ – ony budou 
samy vyprávět… 

Pokud si chcete odpočinout od současných moderních technologií, shonu, stresu a 
načerpat novou inspiraci a sílu v kontaktu s minulostí – výstava „Dřevěný svět“ je tu pro 
vás! 
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Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 
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Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Mgr. Monika Chromečková, pracovník vztahů k veřejnosti 

Kontakt: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Centrum tradičních technologií 
Příbor  
e-mail: muzeumpribor@seznam.cz  
Lidická 50, 742 58 Příbor  
Tel.: 556 725 191, +420 605 710 142  
Web: www.muzeumnj.cz  
FB: https://www.facebook.com/cetratpribor 
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Obr.: Dřevěný svět (Foto: MNJ – CETRAT Příbor) 
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