NEWSLETTER

Expozice času

5. vydání 

září 2012
FOTO MĚSÍCE

Foto: Kuky se vrací

Kdo by neznal růžového medvídka
Kukyho a jeho dobrodružnou cestu
domů? Film režiséra Jana Svěráka
oslovil mnoho dětí i dospělých
a vznikla k němu také výstava.
Ta bude k vidění ve šternberské
Expozici času, a to až do roku
2014. Vernisáž je naplánovaná
na 10. září v 17 hodin za účasti
Jana Svěráka. V 17.45 pak začne
autogramiáda. Během vernisáže
se bude promítat Film o filmu,
samozřejmostí je také občerstvení. Vstup je zdarma!
(alv)

Do Expozice času se nastěhuje Kuky i silné motorky
Připravujeme: září se ponese ve
Pondělí 10. září už bude patřit
znamení dvou hlavních akcí. Verni- výstavě k filmu Kuky se vrací, která
sáže výstavy Kuky se vrací a Filmo- bude zahájena v 17 hodin za přívého klubu s bohatým programem. tomnosti režiséra Jana Svěráka a
dalších významných hostů. V 17.45
Tomorrow Will Be Better
bude následovat autogramiáda.
O dva dny později, ve středu
12. září, se můžou malí i velcí diváci přijít podívat na samotný film
Kuky se vrací, který promítáme od
17.30. Vstupné je 50 korun.
Zcela jiné zážitky pak nabídne speciální Filmový klub v úterý
25. září. Snímek s názvem TomorV neděli 9. září zahraje všem row Will Be Better o životní cestě
svým příznivcům místní dechovka českého mistra světa ve freestyle
Šternberanka. Koncert začne v 15 motocrossu Libora Podmola doplní
hodin, vstupné je 40 korun.
jak autogramiáda hlavního hrdiny,

tak i následná afterparty. Vstupné je
99 korun, akce začne v 19 hodin.
Podzimní program nabízí i zajímavé aktivity pro seniory. Jednou
z nich je již druhý semestr Virtuální
Univerzity třetího věku, tentokrát
na téma Čínská medicína v naší
zahrádce. Kurz stojí 300 korun,
první hodina se bude konat 4. října v 10 hodin. Po jeho úspěšném
absolvování získají studenti certifikát o dokončení studia.
Máme za sebou: S velkým ohlasem
se setkala Muzejní noc, které se
zúčastnilo téměř dvě stě zájemců,
dětí i dospělých. Zahrála cimbálová
muzika Záletníci a promítal se španělský horor Zatímco spíš. (alv)
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Téma: dveře do cestování v čase se otevírají
Lze sestavit stroj, který může lidi
dopravovat v čase? Před sto lety
jen málo lidí věřilo, že člověk může
cestovat do kosmu. Cestování
v čase, stejně jako kosmické lety,
bylo pouhým přeludem a fantazií.
Dnes výlety do kosmu nikoho
nepřekvapují. Je možné, aby se
cestování v čase stalo stejně běžnou záležitostí? Je snadné si to
představit. Nastoupíte do stroje
času, zmáčknete několik knoflíků
a vystoupíte nejen NĚKDE jinde,
ale NĚKDY jinde, v jiném čase. Spisovatelé toto téma od chvíle, co
H. G. Wells vydal svou slavnou novelu Stroj času, mnohokrát využili.
V hollywoodských filmech je takové cestování velmi snadné.

Nejlepší lék?
ČAS A SMÍCH 

-nakreslila Tereza Javorská-

Znáte dobrý vtip? Pošlete ho na
expozice@mkzsternberk.cz, nejlepší bude nakreslen v příštím čísle.

Úvahy o cestování v čase nabízejí celou řadu otázek: Kde je vlastně budoucnost a kde minulost? Jak
může člověk vstoupit do světa, který neexistuje? Lze minulost při jejím
navštívení změnit? A co to všechno
znamená pro současnost?
Sir Isaac Newton přišel s teorií
absolutního a univerzálního času,
podle níž je čas stejný všude a pro
každého. Albert Einstein svou teorií
relativity Newtonův názor zdemoloval a vymazal univerzální dělení
času na minulost, současnost a
budoucnost. Zdá se, že tím pootevřel dveře k cestování v čase.
Vědecké autority dnes sdílejí
názor, že „čas je relativní“. Z teorie
relativity vyplývá, že určité, byť limi-

tované cestování v čase je možné.
Pro ty, kterým se zdá, že to možné není, nezbývá než připomenout
známou myšlenku J. B. S. Haldana:
„Vesmír je nejenom záhadnější,
než si myslíme, ale záhadnější, než
vůbec můžeme pomyslet.“
Ať to se strojem času dopadne
jakkoliv, připomeňme si, co kdysi
řekl Albert Einstein: „Je otázka, co
je pro vědce významnější, zda znalost fakt, či fantazie…“ „Nejkrásnější pocity vyplývají ze záhad. Jsou
to pocity, které stojí u kolébky skutečného umění a skutečné vědy.
Člověk, který tento pocit nezná,
člověk, který se už neumí divit a
žasnout, je prakticky mrtvý. Je jako
zhasnutá svíce.“ zdroj: Createam

Jak bude vypadat Kukyho výstava?
Foto: Kuky se vrací

Jak jste se mohli dočíst na titulní
stránce, ve šternberské Expozici
času se na několik let zabydlí plyšový medvídek Kuky a jeho kamarádi. Výstava má podobu Kukyho
lesního dobrodružství. Nechybějí na ní známé filmové postavy
Hergot, Anuška, Plazivec, Choroš,

Dubák a samozřejmě Kuky, a to i
v „nadživotní“ velikosti.
Do světa dětské fantazie lze
nahlédnout speciálním kukátkem,
a prohlédnout si tak v „bramborvitríně“ vybrané scény z netradičního
pohledu. Chystá se také tematický
animační program.
(alv)
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