Zpravodaj č. 3/ 2011
Vážení přátelé slánského muzea,
v měsíci březnu pro Vás chystáme řadu zajímavých akcí v čele s „kurdským“ programem.
Nová sezóna tak, jak pevně věříme, rozkvete v plné kráse a rozmanitosti. Posuďte sami.
I. Březnovému programu muzea dominuje téma
kurdské kultury. Jak již víte z minulého zpravodaje,
hlavním bodem projektu „Divokým Kurdistánem“ je
etnogeografická výstava v galerii muzea (2. patro),
kterou zahájíme slavnostní vernisáží v sobotu
5. března v 15 hodin odpoledne. Můžete se těšit na
řadu zajímavých hostů včetně spoluautorů výstavy,
autentickou kurdskou hudbu a poezii, poutavá
vyprávění i lákavé ochutnávky kurdské kuchyně.
Výstava samotná si klade za cíl alespoň částečně
rozkrýt ne zcela pravdivou představu o zemi, o níž
často víme pouze z doslechu a nespolehlivých
zdrojů, poukázat na klíčová témata života kurdského
národa, ukázat krásu země a jejích obyvatel,
souhrnně přiblížit – alespoň v náznacích – kurdskou
kulturu v širším slova smyslu.
Několik fotografií, které se již nevešly na výstavu
budete moci v březnu a dubnu shlédnout také
v slánské kavárně – vinárně Na Komendě.
Protože téma kurdské kultury je nesmírně bohaté,
rozhodli jsme se neomezit pouze na výstavu, ale
přinést Vám i další zajímavé pohledy na Kurdistán
prostřednictvím těchto doprovodných akcí:
Ve čtvrtek 10. 3. od 10:30 hodin promluví ke
studentům slánského gymnázia zástupce Kurdského
občanského sdružení ing. Rashid Khalil v aule
gymnázia. Téma? Kurdistán!
V pátek 11. 3. od 19:30 hodin budete moci
v městském kině Slaný zdarma shlédnout českou
premiéru kurdského filmu „Viděl jsem Slunce“

(Güneşi Gördüm). České titulky k filmu byly zhotoveny speciálně pro tuto příležitost. Drama
z exotického prostředí zachycuje pro Evropana nepředstavitelné osudy rodiny, která je po
nuceném opuštění své domoviny konfrontována se současnou „vyspělou“ civilizací.
Promítání doplní zasvěcený výklad ing. Rashida Khalila (Kurdské o.s.).
Ve čtvrtek 17. 3. od 18 hodin se v kapli muzea můžeme
těšit na pohled na Kurdistán očima Jiřího Dědečka,
který je nejen všestranným umělcem - populárním
hudebníkem, básníkem, spisovatelem a překladatelem,
ale i předsedou českého centra mezinárodního PEN
Klubu, v jehož čele uskutečnil v nedávné době návštěvu
Kurdistánu spolu s dalšími českými spisovateli.
Vyprávění o setkáních s Kurdy a jejich zemí bude zpestřeno kytarou a písničkami.
Konečně ve čtvrtek 24. 3. od 17 hodin shlédneme v malé galerii
muzea dokument Vyznavači anděla páva, který hovoří o specifické
kurdské formě náboženství na pomezí velkých spirituálních proudů
světa. Projekci doplní beseda s p. Petrem Kubálkem z iráckého
vysílání rádia Svobodná Evropa.
Nejkvalitnější a nejvěrohodnější informace a aktuality o Kurdistánu v češtině naleznete na
serverech http://www.kurdistan.cz/ a http://kurdove.ecn.cz/
II. V sobotu 26. března v 15 hodin odpoledne
zahájíme další neobvyklou výstavu, tentokrát
nazvanou „Proti srsti“ podle stejnojmenné
kampaně občanského sdružení Svoboda zvířat,
jež je spolupořadatelem výstavy. Cílem výstavy
je otevřít oči všem, kteří neví či jen tuší, jakou
cenou je vyvážena výroba textilního zboží
z pravých kožešin (liška, norek, činčila, králík).
Výstava
má
hluboký
etický
podtext
s přesvědčením, že člověk není nadřazen
ostatním bytostem na této planetě a měl by se
vážně zamyslet nad svým chováním ke
zvířatům, která jsou schopna stejně jako on
velmi intenzivně vnímat bolest. Chov tzv.
kožešinových zvířat je v řadě vyspělých zemí na
ústupu a tomuto trendu má napomoci i naše
výstava. Návštěvník se nemusí obávat
drastických výjevů, naopak, shlédne mj.
nejzajímavější z návrhů soutěže Designem proti kožešinám; jedná se o českou variantu
celosvětové kampaně DAF (Design Against Fur). Na výstavě se budete moci svým podpisem

připojit k peticím na ochranu zvířat, zvl. proti pokusům na zvířatech a samozřejmě pro zákaz
chovu kožešinových zvířat.
Více např. na http://www.protisrsti.cz/

http://www.svobodazvirat.cz/

http://dafcr.cz/

III. V měsíci březnu Vás Klub přátel hudby zve do muzejní kaple Zasnoubení Panny Marie na
tyto dva koncerty:
středa 16. 3., 19:30: Zpěv a loutna - Brian Wright a
Jarmila Chaloupková
středa 30. 3., 19:30: Hornický pěvecký sbor Kladno,
sbormistr dr. Roman Makarius
IV. Nově vzniklá Waldorfská iniciativa ve Slaném
uvádí besedu „Kroky k tvořivému vzdělání“ určenou
nejen pro rodiče dětí školního a předškolního věku.
Waldorfská pedagogika si klade za cíl mj. všestranný
rozvoj dítěte, využití jeho skutečného potenciálu a
příklon k hlubším životním, potažmo duchovním
hodnotám. Snahou Waldorfské iniciativy je založení
takové školy i ve Slaném. Tato iniciativa se však
neobejde bez zájmu rodičů, kteří by chtěli umožnit
svému potomku vzdělání nestandardním, ale značně
sofistikovaným způsobem. Dítě se naučí všechny
vědomosti jako v běžné základní škole a dostane i
něco navíc. Ze strany pedagogů je samozřejmostí
respekt k individualitě žáka, přístup jako „rovný
k rovnému“ či neužívání trestů. Slánská Waldorfská
iniciativa se těší na zájemce o tento typ vzdělávání
v malé galerii muzea v pondělí 21. března od 18 hodin. Vstupné se neplatí.
V. Nečekaně velký ohlas
veřejnosti zaznamenala nejen
vernisáž, ale i samotná výstava
„Bronzový
svět
Blanky
Voldřichové“. Svět okouzlujících
dívčích aktů přední české
sochařky je ve výstavní síni
našeho muzea (1. patro) k vidění
do 24. dubna. (B. Voldřichová na
snímku vlevo).

Krásný začátek jara, mnoho slunečných dní a radost z objevování nového
Vám přeje
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel

www.muzeum.slansko.cz

Obraz Fahmi Balaye reflektuje nelehký osud kurdského národa.

Vydejte se s námi Divokým Kurdistánem!

Pohled do slánské Kavárny – Vinárny Na Komendě s fotografiemi z Kurdistánu.

