Muzeum v Kyselce se zapojí do Festivalu muzejních nocí a uvede
výstavu kostýmů ze seriálu Já, Mattoni

Kyselka, 5. května 2017

Mattoni Muzeum v obci Kyselka na Karlovarsku se letos poprvé připojí k Festivalu
muzejních nocí. Ten třináctým rokem prezentuje činnost kulturních institucí po celé
České republice a letos bude probíhat od 19. května do 10. června. V Mattoni Muzeu
bude v rámci festivalu ke zhlédnutí unikátní výstava kostýmů ze seriálu Já, Mattoni.
Po celý první festivalový víkend bude navíc vstup do muzea zdarma a rozšířená
otevírací doba do 19 hodin.
Stálou expozici Mattoni Muzea doplní od 19. května jedinečná výstava kostýmů
z historického seriálu České televize Já, Mattoni. Autorka originálních kostýmů Andrea
Králová vybrala na výstavu z fundusu České televize dvanáct dobových oděvů,
které se objevily přímo v seriálu. Ty odpovídají období šedesáti let života Heinricha
Mattoniho - zdatného karlovarského byznysmena od poloviny 19. století do roku
1910. Výtvarnice Veronika Kudláčková, spoluautorka stálé expozice, do nich oblékla
upravené figuríny a doplnila tak klasickou expozici muzea dobovými návštěvníky.
Pozorný divák v nich může poznat postavy seriálu. Atmosféra výstavy přenese
fanoušky časů minulých do tří různých módních období, na jejichž pozadí se seriál
odehrává - biedermeier, turnýra a secese.
„Doba zachycená v seriálu Já, Mattoni byla, co se týče odívání, velice dynamická.
Nosila se v ní nejprve monumentální móda biedermeieru, kterou vystřídalo období
elegantní turnýry, a tu posléze móda přelomu století, pro niž byla typická větší
jednoduchost, pohodlnost a ornament nastupující secese,“ upřesňuje autorka
kostýmů – výtvarnice Andrea Králová. Ta na natáčení seriálů zajistila skoro 1200
kostýmů, které odpovídaly nejen daným obdobím, ale také charakterům
jednotlivých postav. V seriálu bylo obsazeno sto sedmdesát hereckých rolí
a na place se vystřídalo přes tři tisíce komparzistů.
Výstava oživuje nejen dobové odívání a vzpomínky na postavy z divácky úspěšného
seriálu, ale prozrazuje více i o práci filmové kostýmní výtvarnice a odhalí překvapivé
skutečnosti z natáčení. Návštěvníci se tak dozví, který kostým byl nejdražší, zda
kompars nosí dobové spodní prádlo nebo jaký největší počet komparzistů najednou
musel tým obléknout, a jak dlouho mu to trvalo.
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Historickým motorákem na počátek 19. století
Na výlet do minulosti v Mattoni Muzeu se milovníci historie mohou od 1. července
vydat také po nově obnovené železniční vlečce Vojkovice – Kyselka. Pro letošní
sezónu se totiž České dráhy a Karlovarské minerální vody domluvily na provozu
pravidelného vlakového spoje z Karlových Varů do Kyselky. Historický motorový vůz
nazývaný železničářskou hantýrkou „singrovka“ bude vyjíždět každou sobotu po
dobu letních prázdnin. První zkušebně-prezentační jízda se uskuteční už 27. května
v rámci tradičních Kyselských slavností.
Stálá expozice muzea
Stálá výstava v Mattoni Muzeu nabízí řadu historických dokumentů a dobových reálií,
jako jsou fotografie, certifikáty ochranných známek, obchodní korespondence,
mapy, projekty realizovaných staveb. Součástí muzea jsou ale i interaktivní výstavní
předměty a moderní technologie, které zpestří návštěvu muzea zejména dětem.
V muzeu nechybí ani rozsáhlá sbírka historických lahví na minerální vodu nebo sbírka
etiket, zdobící lahve Mattoni v minulosti i současnosti.
Unikátem vztahujícím se k regionu je pak originální hodinový stroj z 16. století z věže
kostela v Radošově, dnešní součásti obce Kyselka.
Informace pro návštěvníky
Otvírací doba:




Od dubna do října, každý den kromě pondělí v čase od 9 do 17 hod
První víkend Festivalu muzejních nocí 19. – 21. 5. bude otevřeno až do 19 hod
Více informací na www.mattonimuzeum.cz.
O Karlovarských minerálních vodách
Karlovarské minerální vody, a.s. (KMV) jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve
střední Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vodu
Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873.
Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody v 90. letech díky výrazným investicím nových
majitelů, italské rodiny Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do více než 20 zemí světa
a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a na Ukrajině. Profesionální přístup
KMV i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění. Společnost se
významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě v České republice. Podporuje také
projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV jsou členem Národní sítě Global Compact
ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy
společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace
o společnosti naleznete na našem Twitteru @KMV_Mattoni.
O minerální vodě Mattoni
Mattoni je přírodní středně mineralizovaná minerální voda s vyváženým poměrem draslíku, hořčíku
a vápníku, které jsou nezbytné pro lidské zdraví. Dozrává v hloubce 125 až 230 metrův panenské přírodě
u Karlových Varů. Jedinečná poloha na rozhraní Krušných a Doupovských hor jí dává její
nezaměnitelnou chuť. Kdostání je v přírodní neperlivé, jemně perlivé i perlivé variantě a nabízí širokou
nabídku ochucených variant.
Kontakt pro média
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Pavel Novák, mediální zástupce KMV
Telefon: (+420) 724 012 604
E-mail: pavel.novak@amic.cz
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