Zvony z věžičky nad muzejní kaplí Zasnoubení Panny Marie po důkladné očistě.

Vážení přátelé slánského muzea,
tentokrát začneme s radostnou zprávou: v průběhu jarních měsíců probíhá
restaurování zvonů z vížky nad muzejní kaplí Zasnoubení Panny Marie. V dílně zvonaře
p. Votruby v jihočeských Myslkovicích byly zvony citlivě očištěny od vrstev staleté špíny
a brzy budou patinovány, aby déle vydržely. Budou doplněna nová srdce zvonů a nové
dubové závěsy. Po renovaci mechanismu pro ruční zvonění a vrácení zvonů na původní
místo nad kaplí bude celá akce dokončena a zvony bude dále možné využívat při
různých příležitostech – např. při začátku a konci školního roku a při předávání
maturitních vysvědčení. Nesmíme totiž zapomínat, že budova muzea je bývalou
piaristickou kolejí, tedy školní budovou.
A nyní již k tomu, co nás čeká v měsíci dubnu!

I. Velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů je v našem muzeu k vidění pouze do
neděle 17. dubna. Vzhledem k významu této výstavy bude výjimečně otevřeno i v neděli 17.
dubna od 9 do 16 hodin. Pokud se na výstavu nestihnete přijít podívat, tak nezoufejte: celá
expozice bude následně převezena do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kde bude
otevřena v letním období.

II. Od 7. do 14. dubna ve Slaném proběhne další ročník festivalu národních kultur, který je
letos věnován kolébce evropské civilizace – Řecku. Myšlenkou festivalu je představit
obyvatelům našeho města kulturu a zvyky vybrané země. V průběhu jednoho týdne mají
návštěvníci zdarma možnost zhlédnout vybrané filmy, výstavy, kulturní představení anebo
poznat rozmanitost národní kuchyně. Zde je kompletní program Dnů řecké kultury (viz též
https://recko-slany.blogspot.com/):

Doplňujeme, že v muzeu v rámci festivalu proběhnou celkem 4 přednášky, závěrečný koncert
v kapli a po celou dobu řeckých dnů můžete navštívit výstavku Středomořské inspirace. Ta
nabízí půvabnou kolekci výtvarných děl i užitého umění, které bylo inspirováno oblastí
Středomoří a „klasickou“ antickou tradicí v evropském umění. Vystaveny budou ukázky
sochařství, malířství, keramiky a podobně. Zastoupeni budou i renomovaní autoři spojení se
Slaným, jako Václav Nejtek a Jan Zach. Výstava je dokladem toho, že i slánské kulturní dědictví
je s odkazem středomořského (tedy i řeckého) světa neodlučně propojeno. Výstavku mohou
návštěvníci spatřit v rámci běžné prohlídky muzea nebo při přednáškách v rámci tohoto
festivalu.
III. Po ukončení Dnů řecké kultury zazní v malé galerii muzea příspěvek historika PhDr. Martina
Vostřela, Ph.D., (oddělení novodobých dějin Oblastního muzea v Lounech) na téma Pěšky
napříč republikou - Od východu na západ aneb 2222 mil po hradech a zámcích. Tentokrát nás
toulky nejen po vlasti české provedou od česko-slovensko-polského Trojmezí na Hrčavě přes
Pováží, jižní Moravu, Vysočinu a jižní Čechy zpět na začátek cesty – na Trojmezí Čech, Bavorska
a Saska. Přednáška proběhne ve středu 20. dubna od 17 hodin. Vstupné je jako vždy
dobrovolné.

IV. Připomínkou významného slánského nálezu notového záznamu prvních houslí
k písňovému cyklu Loutna česká barokního skladatele Adama Michny z Otradovic bude
dubnový koncert nazvaný Loutna a akordeon – Doteky strun a kouzla měchu. Na vystoupení
v kapli Zasnoubení Panny Marie ve středu 27. dubna od 19 hodin zazní skladby Antonia
Vivaldiho, Clauda Debussyho, Johna Dowlanda, Ástora Piazzolly a dalších. Zahrají přední čeští
interpreti obou nástrojů: Jitka Baštová (akordeon) a Jindřich Macek (loutna). Ke vstupence
návštěvníci na místě obdrží tematickou publikaci.

V. Od posledních květnových dnů je pro vás připraven 2. ročník pestrého multižánrového
kulturního festivalu Slánské muzejní léto. Zatím prozradíme pouze to, že 27. května vypukne
Slánská muzejní noc a bude zahájena další venkovní sochařská výstava.
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