Zpravodaj č. 4/ 2011
Vážení přátelé slánského muzea,
v dubnu jsme vedle dvou probíhajících výstav, zahájených již minulý měsíc, pro Vás připravili
především atraktivní přednášky a koncerty.
I. S velkým ohlasem slánského publika se setkal projekt „Divokým Kurdistánem“. Vernisáž
dne 5. března patřila mezi početně nejzastoupenější muzejní akce vůbec – dorazilo přes sto
návštěvníků! Připomínáme, že výstava bude otevřena až do závěru dubna. Započatá
spolupráce s Kurdským občanským sdružením přinesla i nečekané plody – organizátoři i
návštěvníci výstavy byli pozváni na oslavu největšího tradičního kurdského svátku Newroz
(Nauróz) dne 26. března v Kulturním domě Ládví. Na dvě stě padesát převážně rodilých
Kurdů tak mohlo vyslechnout český pohled na kurdskou problematiku, zážitky z přípravy
výstavy či očekávání další budoucí spolupráce - zejména v oblasti kurdské hudby cítíme vůči
slánskému publiku jistý dluh. Výstava v muzeu neunikla ani pozornosti médií, v 2. polovině
dubna se dočkáme dokonce televizního natáčení přímo v expozici.

Předseda Kurdského o.s. ing. Rashid Khalil (vpravo) na vernisáži výstavy „Divokým Kurdistánem“.

II. Přesvědčené zájemce o problematiku ochrany zvířat, milovníky přírody a všechny ostatní
zveme na druhou probíhající výstavu „Proti srsti“. Zejména mladší publikum jistě ocení
graficky zdařilé návrhy na motivy ochrany tzv. kožešinových zvířat.

III. Ve středu 6. dubna v 17hodin Vás zveme na přednášku „Od Kristiána k Jiráskovi“
věnovanou vzniku a vývoji starých pověstí českých, které jsou jedním z pilířů české národní
identity (malá galerie muzea). Příspěvek přednese
pravděpodobně
nejfundovanější
odborník na
tuto
problematiku v Čechách – PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení
zámeckých knihoven Národního muzea v Praze. Petr Mašek je
současně hlavním autorem probíhající velkolepé výstavy
„Staré pověsti české“ v historické budově Národního muzea
(kde ostatně můžete shlédnout i předměty zapůjčené ze
Slaného spjaté se Slaným pramenem a legendárním knížetem
Nezamyslem) a autorem nové knihy „Prastaré pověsti české“.
Televizní upoutávka na výstavu „Staré pověsti české“:
http://www.youtube.com/watch?v=QSyr9M5DZRk

IV. Ve středu 20. dubna od 17hodin v malé galerii muzea můžete navštívit
přednášku Mgr. Jana Čečrdleho (Vlastivědné muzeum ve Slaném) nazvanou
„V indickém chrámu“ o jeho cestě do Indie, návštěvě významného
kultovního centra Prashanti Nilayam v Puttaparthi, setkáních s neobvyklými
formami duchovního života a dalších poznatcích o indickém subkontinentu.

V. Ve stejný den (20.4.) odpoledne probíhá v ČR „Celonárodní čtení z Bible“. K akci, kterou
v našem městě od 13h pořádá knihovna Václava Štecha,
jsme se svým dílem připojili i my, muzejníci.
V odpoledních hodinách bude veřejnosti otevřena kaple
Zasnoubení Panny Marie, kde zazní varhanní hudba a
budou prezentovány některé z nejstarších Biblí ze sbírek
našeho muzea. Průvodním slovem byl pověřen sbor
kláštera Bosých Karmelitánů ve Slaném.
Více http://www.knihovnaslany.cz/knihovna-v-tisku/slanska-radnice-2011/slanska-radnice-duben/

VI. Dubnové koncerty v kapli Zasnoubení Panny Marie:
•
•
•

12. dubna v 17 hodin – Koncert žáků dechového oddělení ZUŠ
13. dubna v 19:30 hodin – Klavírní recitál PhDr. Otakara Martinovského, CSc. (KPH)
19. dubna v 16 hodin – Jarní zpívání - koncert pěveckého sboru ZŠ Háje

VII. V sobotu 2. dubna se v kapli Zasnoubení Panny Marie konal mimořádný benefiční
koncert pro oběti přírodních katastrof v Japonsku. Trio
ve složení Mark Johnston (violoncello), Noriko Čechová
(flétna) a Miho Sugihara (housle) zahrálo převážně
barokní skladby známých skladatelů. Koncert proběhl
pod oficiální záštitou velvyslanectví Japonska v ČR.
Vybraný finanční obnos (celkem 3860 Kč) bude právě
prostřednictvím
japonské
ambasády
věnován
japonským občanům postiženým zemětřesením či
vlnami tsunami.
VIII. Na novou sezónu (od 1.5.) se připravuje rovněž Národopisné muzeum ve Třebízi významná pobočka našeho muzea. Po zimním
období je nutné provést řadu úklidových a
přípravných prací, aby návštěvníci mohli v klidu
vychutnat atmosféru tradiční středočeské vesnice.
V květnu budou ve Třebízi otevřeny také dvě nové
výstavy, o nichž Vás ještě budeme informovat.
IX. Se zaujetím sledujeme také vývoj archeologických
vykopávek v místě bývalé Pražské brány ve Vinařického ulici. Za
Archeologický ústav AV přislíbil spolupráci PhDr. Jiří Unger,
který v prostorách muzea brzy promluví o výsledcích výzkumu.
Současně uvažujeme např. o aktualizaci expozice městského
opevnění a dalších možnostech, které by pomohly blíže
prezentovat nové objevy široké veřejnosti.

Hodně radosti a samé příjemné zážitky i v aprílovém počasí
Vám přeje
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel

www.muzeum.slansko.cz

Setkání rodičů a přátel Waldorfské iniciativy ve Slaném
(malá galerie muzea, pondělí 21. března 2011)

