Zpravodaj č. 1 / 2011
Vážení přátelé slánského muzea,
tentokrát Vám přinášíme náš zpravodaj s menším předstihem a dovolujeme si Vás krátce
informovat o prvních připravovaných výstavách na rok 2011 a několika dalších novinkách.
I. Před otevřením prvních výstav r. 2011 bude stále k vidění velice úspěšná expozice
fotografií Václava Krupičky s obrázky Slaného před 50 a více lety. Pro rok 2011 připravujeme
pestrý výstavní program; pro tuto chvíli budiž odtajněny první čtyři výstavy. Sezónu v únoru
zahájí výstava sochařky Evy Vondřichové, kterou někteří jistě znají ze slánské Galerie Ikaros.
Na začátku března otevřeme výstavu „Divokým Kurdistánem“, která představí tento
exotický region Středního východu (viz obrázek), jeho krásu, kulturu i problémy spjaté
převážně s lidskými právy. Výstava bude doplněna několika doprovodnými akcemi.
Následovat budou výstavy „Proti srsti“ se zaměřením na ochranu tzv. kožešinových zvířat a
abstraktní obrazy akad. mal. Zdeňka Prokopa; několik jeho kompozic jste mohli shlédnout
např. v r. 2008 na 42. Slánských jazzových dnech. Pro bližší představu se můžete podívat na
následující odkazy:
http://www.kurdistan.cz/cz/novinky.php
http://zdenekprokop.sweb.cz/ZP5/

http://kurdove.ecn.cz/

http://www.protisrsti.cz/

II. Příjemným vánočním dárkem se stal obnovený obraz sv. Paschala Baylonského, který tak
uzavřel kolekci zrestaurovaných portrétů františkánských světců ze slánského kláštera. O
obrazu, jeho restaurování i světci samotném si můžete přečíst na našem webu:
http://muzeum.slansko.cz/files/restaurovani-obrazu-sv-Paschala-uzavira-kolekci-frantiskanskychportretu.html

III. S velkým vděkem Městu Slanému, jakožto majiteli a investoru, můžeme konstatovat, že
v prosinci byla úspěšně dokončena další etapa opravy střechy na hlavní budově muzea.
Konkrétně se jednalo o výměnu velkého množství režných pálených tašek bobrovek na
dvorních stranách objektu včetně výměny laťování a opravu vybraných poškozených partií
krovu; opravu prováděla firma p. Zdeňka Zemka z Tuřan. Všem, kteří se na opravě podíleli
vyslovujeme velký dík! Muzejní sbírky jsou tak opět lépe zabezpečeny a zejména vlastní
památkově chráněná budova je do budoucna kvalitně zajištěna proti svrchní vodě a
povětrnosti.

Pohled na opravenou část střechy ve dvoře býv. piaristické koleje.
IV. Připomínáme, že 20. ledna 2011 je uzávěrka výtvarné soutěže pro školy „Slánsko před
100 lety“. Děkujeme za již odevzdané obrázky a těšíme se na další!

Všechno dobré v Novém roce a hodně splněných přání
Vám přeje
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel
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