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Od ucznia do mistrza. KRAWIECTWO
nowa wystawa w Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Najnowsza wystawa z cyklu "Od ucznia do mistrza" jest z całą pewnością najlepiej skrojona, a to
za sprawą tematu przewodniego: tj. historii krawiectwa i rzemiosł mu pokrewnych jak czapnictwo czy
bieliźniarstwo. Bohaterem wystawy jest krawiec, który dołączył do grupy innych rzemieślników jako
ważny członek społeczności miejskiej, bez którego nie można było sobie wyobrazić życia. To głównie
miasta stały się areną działań i popisów krawców, a w konsekwencji miejscem narodzin nowej kategorii mody. Wszak historia krawiectwa to dzieje mody. Jak świat stary tak długo jedni ludzie szyją ubrania,
drudzy stroją i z pietyzmem odziewają się. To krawiectwo stworzyło wieczną dewizę "jak nas widzą tak
nas piszą". Cichymi bohaterami wystawy są igły, nitki, nożyce, guziki no i oczywiście maszyny do
szycia. Bez tych atrybutów nie było by krawiectwa i mody. Narzędzia te w rękach ludzi kreowały modę,
wytyczając trendy w ich rozwoju.
Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza do Piwnicy PodCieniami (Krosno, Rynek 5) wszystkich,
którzy są ciekawi historii jednego z najstarszych zawodów – krawiectwa (bo przecież już w raju Adam
i Ewa po skosztowaniu zakazanego owocu zobaczyli, że są nadzy i poczuli potrzebę przyodziania).
Wystawa czynna od 21 marca do 19 maja 2013.
Na wystawę zapraszamy grupy szkolne, dla których przygotowany został specjalny program
edukacyjny. Program ten obejmuje 3 tematy lekcji:
Tańcowała igła z nitką – czyli o historii krawiectwa
Dawne przybory i narzędzia krawieckie
Grubymi nićmi szyte – podstawy szycia dawniej i dziś
Obowiązuje wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja grup: tel.: 13 43 241 88 oraz 13 432 77 07
Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 9.00 – 15.30
sob. - 10.00 – 14.00
/ostatnie wejście 30 min. przed zamknięciem ekspozycji/
Ceny biletów:
bilet normalny: 5 zł
bilet ulgowy: 3 zł
bilet grupowy: 30 zł (max. 25 os.)
przewodnik: 10 zł (od grupy max. 25 os.)
lekcja muzealna: 40 zł (od grupy - max. 25 os.)
więcej na temat wystawy na stronie www.muzeumrzemiosla.pl/podcieniami

