Otváracie hodiny
Múzeum: denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h
štvrtok od 10.00 do 20.00 h
Knižnica: utorok – piatok od 9.00 do 12.00 h
(júl – august zatvorená)
Hildebrandt Café:
denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h
štvrtok od 10.00 do 20.00 h
v sezóne (máj – september):
utorok a nedeľa od 10.00 do 18.00 h
streda – sobota od 10.00 do 23.00 h
Muštotéka s ponukou ovocných vín: vždy v utorok od 17.00 h
(v auguste zatvorená)
Zatvorené:
1. január, Veľkonočná nedeľa, 1. máj, 1. november,
25. december
Vstupné
8,- € dospelý (6,- €/4,- € zľavnený vstup)
22,- € celoročná vstupenka
15,- € rodinná vstupenka
4,- € poplatok za lektorský sprievod
vstup voľný – deti a mládež do 19 rokov, držitelia kultúrneho preukazu Kulturpass, členovia Národopisného spolku
(Verein für Volkskunde), členovia ICOM a Zväzu múzeí
Rakúska (Museumsbund Österreich) a i.
www.volkskundemuseum.at/besucherinfos

Verein / Österreichisches Museum für Volkskunde
Laudongasse 15–19, 1080 Wien
Tel.: +43 1 406 89 05
oﬀice@volkskundemuseum.at
www.volkskundemuseum.at
Edukačné programy
Tel.: +43 1 406 89 05.26
kulturvermittlung@volkskundemuseum.at
www.volkskundemuseum.at/vermittlung
Ako sa k nám dostanete?
Autobus 13 A, električky 33 (Laudongasse), 43 a 44 (Lange Gasse),
metro U2 (Rathaus).
Múzeum je bezbariérové, pre zdravotne postihnutých parkovanie vyhradené.
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VOLKSKUNDEMUSEUM
WIEN
•
NÁRODOPISNÉ
MÚZEUM
VO VIEDNI

Volkskundemuseum Wien sa radí medzi veľké etnografické
múzeá v medzinárodnom kontexte. Má bohatý a rozsiahly
zbierkový fond s kolekciami ľudového umenia a zbierky
z oblasti európských kultúr všedného dňa, od historických
po súčasnosť. Popri stálej expozícii prezentujeme krátkodobé výstavy, ktoré sa zaoberajú rozmanitými témami
o spolunažívaní v neustále sa meniacom svete.
Sme otvorené miesto pre výskum a edukačné programy,
radi experimentujeme a inovujeme. Princípom našej práce
je živý, podnetný, ba aj provokatívny prístup. Sme otvorení
sociálnym interakciám, diskusii a konštruktívnej výmene
názorov.
Orientáciu na históriu a súčasnosť Európy sprostredkúvame
v stálej expozícii, vo výstavných projektoch a edukačných
programoch. Vytvárame priestor na dosiahnutie aktívnej,
kritickej a participatívnej výmeny názorov prostredníctvom
pravidelných podujatí a aktivít, umeleckých produkcií
(performance art, divadelné projekty), priestor pre spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, pre vedecko-výskumné
projekty, projekty výskumu medzi verejnosťou (Public
Science), pre online prezentácie a sociálne siete.
Plánujeme premeniť múzeum na multimediálnu platformu –
na verejný priestor pre sprítomňovanie, priestor na výmenu
názorov a informácií, priestor na aktivity či sieťové komunikácie, miesto, kde možno pobudnúť.
Uži si svoje múzeum.

Tu pracujeme

Čo chceme sprostredkovať

Záhradný zámoček Schönborn navrhol architekt Johann
Lucas von Hildebrandt na objednávku ríšskeho vicekancelára
vo Viedni, grófa Friedricha Karla von Schönborn – Buchheim,
ako letohrádok. Tento barokový zámoček postavili
v rokoch 1706 – 1715. V roku 1862 odkúpilo budovu mesto
Viedeň a sprístupnilo park Schönbornpark. V ďalších
rokoch bola budova využívaná na rôzne účely: ako divadlo,
telovýchovný spolok alebo aj ako dielňa výrobcu rakiev
či debnárstvo. V rokoch 1872 – 1896 tu pôsobila Poľnohospodárska univerzita, potom priestor slúžil rozličným
úradom. Od roku 1917 tu sídli Volkskundemuseum Wien.

Ťažiskom edukačnej práce je nazrieť do minulosti súčasným
pohľadom, s reflexiou, kritickosťou a rešpektom. Je pre
nás dôležité, aby perspektívy a výpovede výstavných
projektov podnecovali naďalej premýšľať, uvažovať
a spoločne s návštevníkmi nachádzať nový uhol pohľadu.

Odkiaľ sme prišli
Roku 1895 založili Michael Haberlandt a Wilhelm Hein vedecké múzeum Národopisného spolku s vedeckým zameraním
na dokumentáciu habsburskej monarchie. Dodnes je múzeum prevádzkované spolkom, ktorý má približne 600 členov.

Toto zbierame a skúmame

Na čom spolupracujeme
Volkskundemuseum Wien započalo v októbri 2017 so spoluprácou na cezhraničnom projekte EÚ: TREASURES. Poklady
strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba. Hlavným partnerom projektu je Slovenské národné múzeum a partnermi
sú obec Marchegg a Volkskundemuseum Wien. V centre
projektu kultúrnej spolupráce je spoločná výstava Pripraviť
sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, ktorú sme predstavili v roku 2019 v Marcheggu a pre rok 2021 je plánované
jej otvorenie v kaštieli v Dolnej Krupej na Slovensku.

Uži si svoje múzeum – podpor svoje
múzeum

Základ našej etnologickej práce tvoria rozsiahle zbierky kultúry a ľudového umenia z Rakúska i Európy. Na výskumné aj
prezentačné účely máme k dispozícii viac než 300 000 zbierkových predmetov, archív, ako aj obsiahlu odbornú knižnicu
a naše fondy priebežne dopĺňame. Kritický pohľad na históriu inštitúcie je pre nás dôležitý, a preto sa aktívne venujeme výskumu proveniencie predmetov v našich zbierkach.

Zriaďovateľom Volkskundemuseum Wien je Národopisný
spolok (Verein für Volkskunde). Všetci záujemci majú
možnosť zapojiť sa a spoluvytvárať proces budúceho
smerovania múzea. Členovia spolku podporujú múzeum
finančným príspevkom a okrem toho sa môžu stať dobrovoľnými pracovníkmi. Spolok sa vždy teší z nových členov.

Čo nás zaujíma

Naše priestory si môžete prenajať

Múzeá vnímame ako archívy spoločnosti a zároveň ako
politické inštitúcie. Bez ohľadu na komerčné záujmy
generujeme perspektívy a pozície, ktorých účelom je
vzbudzovať podnety a výzvy. V kultúrno-vedeckej práci sa
venujeme historickým a súčasným životným svetom. Čo
nám dokážu predmety ukázať? Kto rozpráva a o kom? Aký
príbeh potrebuje budúcnosť?

Využite a prenajmite si naše priestory na relaxovanie
a premýšľanie, na workshopy, semináre, trhy, konferencie,
menšie koncerty, čítania, prednášky, filmové projekcie,
svadby, narodeniny. Ponúkame miestnosti rozličných
rozmerov, prekrásnu záhradu a vnútorné nádvorie.

