ZPRAVODAJ Č. 1/2015
Vážení přátelé slánského muzea,

i v letošním roce Vás budeme prostřednictvím tohoto zpravodaje informovat o připravovaných
a právě probíhajících akcích na půdě Vlastivědného muzea ve Slaném, Národopisného muzea
ve Třebízi či na dalších obvyklých i neobvyklých místech. Uplynulý rok 2014 byl pro samotné
muzeum, jeho pracovníky a doufáme i návštěvníky, velmi výrazný, rušný a programově bohatý.

Na jaře a v létě proběhla rozsáhlá rekonstrukce výstavních prostor a atriového dvora
piaristické koleje, byl vestavěn výtah a muzeum bylo obohaceno o nové, moderní prvky. Získali
jsme velkou kolekci uměleckých děl amerického sochaře, slánského rodáka Jana Zacha, kterou
jsme na podzim prezentovali velkolepou výstavou. Za pomyslný přednáškový pult jsme pozvali
řadu významných osobností, uspořádali výstavy umělců našeho regionu, představili jsme Vám
moderní přístupy v uměleckém vyjádření, uspořádali koncerty různých žánrů, Staročeský
jarmark a mnoho dalšího. Muzejní akce organizujeme vždy tak, abychom zaujali všechny
generace a potěšili návštěvníky napříč širokým spektrem jejich zálib a zaměření.
Děkujeme Vám za Vaši návštěvu v loňském roce a věříme, že nám zachováte přízeň i v roce
letošním, v roce 2015!

I. V galerii muzea ve druhém patře budovy, pokračuje výstava
největší kolekce děl Jana Zacha na území České republiky.
Získání obrazů, soch a dalších materiálů významného slánského
rodáka a jejich následné vystavení, je součástí projektu
Rehabilitace osobnosti Jana Zacha. Tento projekt, v jehož rámci
bylo mj. publikování českého překladu knihy Křížovatky – život
a dílo Jana Zacha od amerického historika
umění Rogera Hulla, osazení pamětní desky
na autorově rodném domě, pořádání
přednášek apod., byl přihlášen do prestižní
celorepublikové muzejní soutěže Gloria Musaealis, kterou vyhlašuje
Ministerstvo kultury a Asociace muzeí a galerií ČR. Výsledky budou
vyhlášeny v květnu roku 2015, držte nám palce!

II. Až do 24. ledna je ve výstavní síni muzea k vidění výstava Vánoce s betlémy. Vystavené
exponáty pochází ze sbírek našeho muzea, Muzea betlémů Karlštejn a ze sbírek soukromých
sběratelů. Součástí expozice je i nedávno zrestaurovaný mechanický betlém z rodiny
hudebního skladatele J. B. Foerstra. Výstavu provází tóny českých vánočních koled a vůně
tradičního františku.

III. V letošním roce si připomínáme významné výročí, totiž 130 let od založení našeho muzea.

Z iniciativy Václava Štecha, jenž se ve Slaném zasloužil také
o založení divadla či knihovny, vznikl v roce 1885 Muzejní
sbor. Ten sestavil a přednesl podrobný návrh o podobě
muzea, který byl městskou radou jednohlasně schválen.
Vznik, působnost a úspěchy našeho muzea si budeme
připomínat v průběhu celého roku. Těšit se můžete na
poutavé přednášky i tematické výstavy.

IV. Kratší, avšak neméně významné výročí letos oslaví i Národopisné muzeum v Třebízi.
Uplyne totiž již 40. rok od jeho otevření. I zde
bude pro veřejnost připraveno několik akcí,
jejichž prostřednictvím toto kulaté jubileum
oslavíme. V nedávné době byla ukončena oprava
střech Šubrtova a Cífkova statku, nyní probíhá
nutná údržba a vše se pozvolna chystá na jaro,
kdy zahájíme další návštěvnickou sezónu.

V. V roce 2015 si připomeneme celou řadu výročí významných událostí. S předstihem zmiňme
například 200 let od bitvy u Waterloo, 700 let od upálení Mistra Jana Husa či 70 let od konce
2. světové války. V této souvislosti pořádáme v úterý 27. ledna přednášku regionálního
historika Mgr. Milana Hese, PhD.,
s názvem Oběti, přeživší, přihlížející
a vrazi. Přednáška se uskuteční
přesně v den 70. výročí osvobození
nacistického tábora v Osvětimi a její
součástí

bude

audiovizuální

pamětnická ukázka a dobový filmový
materiál. Přednáška začne v 17 hodin
v malé galerii v přízemí muzea.

VI. Dodatečně se omlouváme za technické obtíže vzniklé při prosincové Malbě světlem na
muzeum. Jako určitou kompenzaci nebo bonus za ne zcela dokonalé představení jsme pro Vás
spolu s umělci Frances Sander a Dmitri Berzonem připravili toto krátké video, nazvané Od jara
do zimy, které vychází ze starobylého panoramatického pohledu na město Slaný.
Klip naleznete pod tímto odkazem: http://vimeo.com/114421040

Pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2015
Vám přeje
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel
www.muzeum.slansko.cz

