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V pondělí 10. září 2012 dorazila
do Expozice času vzácná návštěva: režisér Jan Svěrák zde uvedl
výstavu ke svému filmu Kuky se
vrací, kterou návštěvníci najdou
ve sklepních prostorách budovy až
do roku 2014. Přístupná je denně
kromě pondělí od 10 do 16 hodin,
vstupné činí 30 Kč. V nabídce jsou
také tematické přívěsky, placky,
trička či kniha. Jan Svěrák povyprávěl o vzniku filmu i výstavy, trpělivě podepisoval knížky a plakáty
a vyfotil se s dětmi.
(alv)

Podzim slibuje vzdělávací pořady i návrat do 60. let
Připravujeme: také v říjnu nabízíme návštěvníkům Expozice času
ve Šternberku možnost kulturního
i společenského vyžití.

je 300 korun, po jeho úspěšném
dokončení získají absolventi certifikát. Zájemci se mohou přihlásit ve
druhém patře Expozice času.
Neděle 7. října bude patřit místFoto: Rock života
ní dechovce Šternberanka. Koncert
začíná v 15.00, za vstupné zaplatíte 40 korun.
Dokument o skupině Katapult a
jejím lídrovi Oldovi Říhovi nabídne
Filmový klub v úterý 16. října. Snímek Rock života promítáme od 19
hodin, vstupné je 50 korun.
Máte rádi 60. léta? Tak právě
Ve čtvrtek 4. října v 10.00 začíná druhý semestr Virtuální Univer- pro vás je určena akce s názvem
zity 3. věku, tentokrát na téma Čín- Repro: 25. října v 19 hodin si lidé
ská medicína v naší zahrádce. Cena budou moci zatančit na swingové
kurzu určeného hlavně seniorům či bluesové rytmy, připomenou si

významné historické události prostřednictvím dobových novinových
článků a zavzpomínají na nejúspěšnější videoklipy. O hudební doprovod se postará kapela Syrinx.
Počínaje říjnem se znovu rozjíždí
cestovatelská série Letem světem;
tentokrát o významném objevu
v jeskyni v Javoříčku. Přednáška se
koná 30. října v 19 hodin.
Máme za sebou: v září se odehrál
koncert dechovky Šternberanka,
již zmíněná vernisáž výstavy Kuky
se vrací a nechybělo ani promítání
tohoto populárního snímku o plyšovém medvídkovi. Závěr měsíce pak
patřil motoristům a filmu Tomorrow
Will Be Better.
(alv)
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Zajímavosti z Expozice času: Hekate a Vanitas

Řecká bohyně podsvětí Hekate
(na snímku) byla zobrazována se
třemi hlavami a tvářemi. Identita
této postavy je poněkud mystická.
Kráčející žena má v levé ruce srdce, v pravé pochodeň. Její hlava
má tři tváře žen různého věku. Tvář

Nejlepší lék?
ČAS A SMÍCH 

vpravo je tváří staré ženy, tvář vlevo mladé ženy a obličej obrácený
dozadu je dětský.
Na první pohled nám to připomíná tři tváře Moudrosti na Tizianově
obrazu Alegorie Moudrosti. Hekate
byla často považována za „trojnásobnou bohyni“, která představuje
Zemi, Měsíc a podsvětí. Přičítaly se
jí kouzelnické a čarodějnické vlastnosti.
Vanitas je námět, který vyjadřuje nicotnost a krátké trvání pozemských hodnot vzhledem k věčnosti
(z latinského „vanitas“ – pomíjivost,
prázdnota). Jde o vizuální ztvárnění vědomí konce času. Konec času
je velmi osobní – každý život musí
skončit.
Téma posledního soudu a spasení patří k ústředním motivům
křesťanského náboženství. Zásad-

ním krokem ke spasení je odmítnutí všeho pozemského – lidského
těla, bohatství, slávy nebo moci.
V evropském výtvarném umění se s ním setkáme nejčastěji
v období od 15. do 17. století v malbě zátiší (lebky, kostlivci, přesýpací
či strojové hodiny, svíce, uvadající
květiny, odložené šperky apod.),
v malířství figurálním jsou s ním
spojeny například náměty týkající
se sv. Maří Magdalény, sv. Jeronýma či zobrazení žen, které upozorňují na pomíjivost krásy a mládí.
V Expozici času jsou k vidění
mimo jiné tyto reprodukce: Alegorie
Marnosti (Selgado), Otec se svými
syny (Conrad Meyer), Léto (Arcimbold), Učenec u stolu (Jan Steen)
či Alegorie moudrosti (Tizian).

zdroj: Createam, foto: EČ

Z animačních programů si vybere každý
Celkem dvanáct animačních programů nabízí Expozice času. Jednotlivé programy se od sebe liší
námětem, zaměřením na věk dětí i
náročností, jedno však mají společné: všechny zábavnou formou učí
děti tvořit a kreativně přemýšlet a
pomůžou jim lépe pochopit fungování vesmíru a času. Nechybí ani
programy věnující se umění.
Pro nejmenší děti z mateřských
škol jsou v nabídce programy TIK
TAK, Kuky se vrací či Návštěva
muzea není žádná nuda; starší pak
ocení spíše programy Já chci taky
své video, Možná přijde i Koperník
nebo Učenci na dvoře Rudolfa II.

Foto: Expozice času

Školy také mohou využít předplatného: pokud žák navštíví dva a
více vybraných programů, sníží se
cena z 20 na 15, příp. 10 korun.
Více informací se dozvíte na čísle 587 571 237, kompletní nabídku s podrobnostmi naleznete na
www.expozicecasu.cz.
(alv)

Expozice času Šternberk
ČSA 19, 785 01 Šternberk
Kontakty: expozice@mkzsternberk.cz | +420 587 571 278/237 | www.expozicecasu.cz
vydala Městská kulturní zařízení, p.o. v říjnu 2012, 6. vydání

