ČESKÝ BANÁT
V

ýstava Český Banát seznamuje návštěvníky
s kulturou české menšiny žijící téměř
dvě stě let v oblasti rumunského Banátu,
horské oblasti, kde se díky specifickým vývojovým
podmínkách uchovala řada jevů tradiční kultury,
srovnatelné s prostředím českých zemí první
poloviny 19. století. Výstava vznikla na základě
vědeckého výzkumu Národního muzea v letech
2007 – 2009, spojeného se získáním unikátního
souboru sbírek, který poprvé představujeme
veřejnosti touto výstavou. Mezi nimi vynikají
lidové kroje, tradiční masky, zvykoslovné objekty
a užitné i umělecké předměty.
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T

he exhibition Czech Banat presents visitors
culture of the Czech minority who has
been living for almost two hundred years
in the Romanian region of Banat, where, thanks
to the specific development conditions, has been
preserved a number of phenomena of traditional
culture comparable with the Czech lands of the
1st half of the 19th century. The exhibition was
prepared on the basis of the research activities
conducted by the National Museum in the years
2007 – 2009, as a result of which the National
Museum obtained a unique set of collection items
that is presented in this exhibition to general
public for the first time. Of special value in this
collection are folk costumes, traditional folk
masks, objects connected with folklore and folk
customs, utility and art objects.
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CZECH BANAT

The life and tradition of the Czech population
of the Romanian region of Banat
September 11th 2009 - March 28th 2010
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Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu
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