
 

Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, IČ: 00100595, tel.: +420 553 622 999, e-mail: szm@szm.cz, web: www.szm.cz 

Tisková zpráva ze dne 23. 2. 2022 

 

Výstava Koptské textilie Slezského zemského muzea 
 

Egypt se svým životadárným Nilem je významným centrem starověkých dějin, proto po 

dlouhá léta láká historiky a badatele. Mnozí z nich přivezli ze svých výzkumných cest 

cenné artefakty. Několik jich bylo uloženo i ve sbírkách Slezského zemského muzea. 

Jedná se například o padesát jedna fragmentů látek, které jsou nyní představovány 

veřejnosti.  

Návštěvníci tak mohou poznat značnou část egyptské historie a seznámit se s etnicko-

náboženskou skupinou Koptů, z jejichž starověkých dílen prezentované látky pocházejí. Jedná 

se například o dekorativní části tapiserií tkaných gobelínovou vazbou či části tunik. Ty se po 

mnoha staletích objevují v celé své kráse díky paní Mandy Burridge z britského Essexu, která 

po přezkoumání původních fragmentů navrhla a ušila kopie tunik tak, jak nejspíše vypadaly 

v dobách, kdy je nosili jejich původní majitelé. Denisa Hradilová, autorka výstavy, k tomu 

dodává: „U nás se tomuto tématu téměř nikdo nevěnuje, jelikož z historického hlediska se zde 

textil s těmito druhy dekorací neprodukoval. Proto jsem oslovila paní Burridge, která má 

s výrobou obdobných textilií bohaté zkušenosti. Výroba tunik trvala od října roku 2021 do 

začátku ledna 2022. Byla bohužel opožděna kvůli pandemii covidu. Nakonec však můžeme 

návštěvníkům ukázat skvěle zpracované tuniky.“ Výstava bude v polovině svého trvání 

obměněna, aby nedošlo k poškození vystavených exponátů. Návštěvníci budou moci postupně 

zhlédnout koptské látky zapůjčené například z Germanisches Nationalmusea v Norimberku, 

Muzea v Bruntále či Městského muzea v Krnově.  

Pokud chcete zjistit, jak se měnily koptské textilie v průběhu věků či kdo byli samotní Koptové, 

navštivte tuto jedinečnou výstavu do 4. září 2022 v Historické výstavní budově 

(Komenského 10, Opava), přístupné od úterý do neděle vždy od 9-12 a od 13-17 hodin. 

Více informací na www.szm.cz. 
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