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11. května – 13. června 2021

Výstava bude otevřena bez obvyklého zahájení,
v úterý 1. června v 16 hodin proběhne dětská vernisáž. 

V neděli 13. června v 15 hodin Vás zveme
na ukončení výstavy spojené s komentovanou
prohlídkou a setkáním s Dobromilou Vlčkovou

a Pavlou Porubskou, dcerou a vnučkou Vratislava Bělíka.
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Národopisný badatel a spi- 
sovatel Vratislav Bělík celý 
svůj život zasvětil poznávání 
lidové kultury kraje, v němž 
žil. Veškeré projevy lidové 
kultury citlivě vnímal a zachy- 
til v jejich pestrosti a četných 
souvislostech. Lásku k náro- 
dopisu zdědil po svých před- 
cích a byl k ní celoživotně 
nasměrován i dobou, do níž 
se narodil. Dobou, ve které 
si společnost potřebovala 
uvědomovat svoji identitu
a hledala své národní kořeny.

Ve svém etnografickém bádání se opíral o terénní výz- 
kumy i o své pečlivé a systematické záznamy podpořené 
velkým výtvarným nadáním. Bohaté množství informací 
rovněž čerpal ze setkávání s lidmi, pro něž byla lidová 
kultura běžnou součástí života. On sám byl spolutvůrcem
a obnovitelem několika zvykoslovných tradic v místech, 
kterými za svůj dlouhý život prošel a v nichž zanechal 
výraznou stopu. Přínos jeho práce na poli regionální 
etnografie je patrný a zásadní dodnes. Působil jako pořa- 
datel obyčejových slavností, byl poradcem folklorních 
souborů, přednášel v Československém rozhlase i na 
četných vzdělávacích akcích, výsledky své práce publiko-
val také v tištěné formě. Cílem všestranné badatelské 
činnosti Vratislava Bělíka bylo mimo jiné vyvrátit mýtus
o tom, že Vysočina (jakkoli byla stroze prezentována na 
Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895) patří 
mezi chudá a nevýrazná území jinak pestrého národopis-
ného prostoru Moravy.

Výstava byla původně připravovaná ke 120. výročí narození 
Vratislava Bělíka v roce 2020. Vzhledem k protipandemickým 
opatřením ji otevíráme až v letošním roce.

Výstava a další doprovodné akce jsou přístupny za dodržení 
platných vládních opatření. Sledujte aktuální informace
k doprovodným akcím na webu muzea.

Výstava je realizována na základě finanční podpory odboru
regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR.
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