
Hanf Museum
Музей конопли

Mühlendamm 5 - 10178 Berlin

время работы
Вт - пт 10:00-20:00
Сб - вс 12:00-20:00

стоимость входа
4,50 €, уменьшенный на 3, - €
Групповая скидка от 6 человек

Экскурсии возможны после регистрации
Дети до 10 лет бесплатно

Общественный транспорт
Автобус 248, M48, остановка Nikolaiviertel

S + U Александерплац
У Клостерштрассе

контакт
Tel : 0049 (0)30 / 24 24 82 7

info@hanfmuseum.de
www.hanfmuseum.de

Музей конопли
Берлин

Poniższy pokój przedstawia galerię zdjęć znanych i mniej 
znanych mistrzów, w których pracach rolę odgrywa kono-
pie. Impresjoniści, realistycy i wielu orientalistów czasami 
przedstawiają konopie symbolicznie, a często bardzo wyraźnie 
jako stymulant w swoich pracach.

Gdziekolwiek konopie rosną w naturalnych warunkach, aspekt 
przyjemności można znaleźć w kulturach. Szlachetne historycz-
ne fajki wodne pokazują, jak powszechna była przyjemność pa-
lenia w starożytnej Arabii i Persji. W Indiach i Azji Wschodniej 
konopie są wymienione w najstarszych zapisach. Prezentowane 
są także młodsze kultury, takie jak ruch rastafarian.

Wreszcie zajęto się sytuacją prawną. Jak roślina, która była 
niezastąpionym surowcem aż do XIX wieku, zniknęła z pól w 
ciągu zaledwie kilku dekad i stała się odurzająca? Odzwiercied-
la się tutaj pojawienie się, globalizacja i obecna sytuacja zakazu 
konopi. Aby przeciwstawić się powadze z uśmiechem, ma 
swoje zdanie artysta kabaretowy Wolfgang Neuss, który zmarł 
w 1989 roku.

Na specjalne okazje muzeum prezentuje tematyczne wystawy 
specjalne i zaprasza na wydarzenia.
 
Oprócz dużej wystawy sklep muzealny oferuje różne przedmio-
ty z konopi, takie jak jedzenie i książki na ten temat.
 Czytelnia służy jako platforma dla projektów i inicjatyw, które 
sprawiają, że konopie są użyteczne jako surowiec, lekarstwa i 
luksusowe jedzenie.
 
Manf Museum jest niezależne i działa bez wsparcia państwa. 
Inicjatywa zobowiązuje się do legalnego wykorzystania upraw 
konopi.

PL



Muzeum konopi
to pierwsza i jedyna stała wystawa na temat starych uprawianych 
konopi. Znajduje się w najstarszej części Berlina, w Nikolaivier-
tel.

Wwstępie schemat przedstawia różne zastosowania całej rośliny i 
przedstawia przegląd następnej wystawy. Wykopaliska pokazują, 
że kultury epoki kamiennej znały już konopie i uczyniły ją 
użyteczną. Wraz z rozwojem pisma można przeczytać, jak w 
przeszłości uprawiano konopie.

Historyczna uprawa konopi pokazuje obecność i znaczenie konopi 
w Europie Środkowej. Roślina okrywowa potrzebuje około trzech 
miesięcy, by dorastać do czterech metrów wysokości. Po zbiorach 
łodygi konopi są łamane, zamieniane i układane w płytki. Te trzy 
etapy ekstrakcji włókien są zilustrowane przy użyciu oryginal-
nych narzędzi. Zarówno włókna, jak i łusek stosuje się w nowo-
czesnej ekologicznej konstrukcji domu. Jako materiał izolacyjny, 
płyta wiórowa lub włókno kompozytowe konopie są surowcem 
odnawialnym, z którego można korzystać na wiele sposobów.

Przetwarzanie włókien rękodzielniczych jest pokazane za pomocą 
urządzeń historycznej przędzalni. Poprzez ścisłe skręcenie 
włókien konopnych powstaje przędza, którą można wplecić w 
tkaniny lub skręcić w liny. Duża deska do węzłów wskazuje, że 
konopie były niezastąpionym materiałem do żeglowania. W tym 
pokoju znajduje się witryna, w której rosną rośliny konopne odmi-
any „Fedora 17”.

Następnie pokazano produkcję celulozy z konopi i dalsze przet-
warzanie na papier wysokiej jakości. Nasiona konopi i ich wy-
korzystanie jako pożywnych zbóż i wysokiej jakości oleju można 
również zobaczyć tutaj. Medyczna korzyść z marihuany to trzeci 
temat w tym pokoju. Grafika ilustruje sposób działania kanabino-
idów, które występują tylko w żywicy rośliny konopnej. Wymie-
niono wzorce chorób i opcje ich leczenia produktami leczniczymi 
z konopi.

стебелек
щепа волокна

Цветы и семена

длинные волокна

текстиль
одежда

грубые вещества
Мешковина и др.

Короткие волокна

Ладан
Сакральные средства

медицина
как чай или для ингаляций,

Фармацевтические препараты, такие как  
дронабинол или маринол

Сопутствующие 
товары

Марихуана, гашиш

целлюлоза
Писчая бумага, картон,

Упаковка, тонкая бумага и  
специальная бумага

целлюлоза
Писчая бумага, картон,

Упаковка, тонкая бумага и  
специальная бумага

Отопление и топливо
древесные брикеты

изоляция
основная часть изоляции

строительные материалы
Известь строительные элементы, 
глиняные строительные блоки, 

картонные плиты

животное верным 
особенно подходит для мелких 

животных

питание
Мука, выпечка, хлеб

жмых
обеспечивает белок,

корма
растительное масло

 особенно высокая доля 
полиненасыщенных

жирные кислоты

технические масла
Био Дизель , печное топливо, 

Пластик из растений косметика
Масло для кожи, кремы

 медицина
Мази для медицинского 

применения

масло

технические волокна
Уплотнение конопли, ремни, 

веревки 

Изоляция
во́йлок

Композиты
Внутренняя отделка,

Строительство контейнеров


