
Vítězná trofej na mezinárodním 
festivalu muzejní audiovize FAIMP 
2018! 

Projekt Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Řemeslo jak vyšité získal v pátek 11. 
května 2018 jedno z vítězných ocenění na festivalu FAIMP 2.0. v silné mezinárodní konkurenci. 
Předání ocenění proběhne ve čtvrtek 31. května 2018 v německém muzeu v přírodě LVR 
Freilichtmuseum Kommern při slavnostním vyhlášení výsledků. 
 
Projekt Řemeslo jak vyšité byl oceněn v kategorii speciálních internetových programů s etnologickou 
tematikou. Kromě umístění na síti je zároveň součástí stejnojmenné publikace (na DVD) a výstavy 
(Muzeum J. A. K., 2017). Projekt je volně dostupný a má sloužit jako studijní příručka pro každého, 
kdo by se chtěl věnovat řemeslu vyšívání. Animační formou zobrazuje pracovní postupy více než 70 
stehů z oblasti Uherského Brodu. Stehy lze filtrovat podle konkrétní lokality a typu. Počítá se s 
rozšířením stránek a přidáním nových řemesel. „Na základě zkoumání jednotlivých stehů a celků 
výšivek vznikl podklad pro vytvoření souboru základních a nejčastěji používaných stehů ze všech osmi 
krojových okrsků Uherskobrodska,“ uvádí konzervátorka a kurátorka podsbírky etnografie Veronika 
Provodovská, autorka obsahové části projektu. Ocenění v Německu osobně převezme autorka 
formální části projektu, správkyně audiovizuálních programů muzea, Mgr. Marie Kadlčíková. 
 
Projekt muzea z České republiky se tak zařadil mezi vítězná muzea z Francie, Itálie, Maďarska, 
Nizozemska, Ruska, Španělska, Číny a Mexika. Soutěže se zúčasnily instituce jako např. The Palace 
Museum Beijing, The Capital Museum Beijing, Shangai History Museum, Le Palais des Papes à 
Avignon, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Fries Museum, Rijksmuseum Boerhaave, Philips 
Museum, Van Gogh Museum, Moskevský Kreml, Museo Reina Sofía nebo Museo Memoria y 
Tolerancia.  
 
Pořadatelem festivalu je mezinárodní výbor AVICOM organizace ICOM (Mezinárodní rady muzeí). 
V loňském roce 2017 se festival FAIMP 2.0 konal poprvé také v České republice.  
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odkaz na vítězný projekt: 
http://remesla.mjakub.cz 
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