Muzeum a galerie v Prostějově se chystá na otevření. Nabídne dosud nevystavené exponáty, ale i
fotografa Jana Saudka.
Prostějov – Muzeum a galerie v Prostějově bedlivě sleduje vládní kroky a nařízení. Od pondělí 3.
května se mohou některá muzea a galerie veřejnosti opět otevřít, avšak zatím jen v regionech s
dobrou epidemiologickou situací. „V Olomouckém kraji bohužel čísla příliš příznivá nejsou. Proto se
otevření Muzea a galerie v Prostějově, hvězdárny a Červeného domku Petra Bezruče v Kostelci na
Hané nejméně o týden posune,“ sdělil Václav Horák, statutární zástupce Muzea a galerie
v Prostějově.
Muzeum návštěvníkům nabídne nově instalovanou autorskou výstavu nazvanou Flóra a fauna
z našich depozitářů. „Jde o téma, které je v našich sbírkách v různých podobách hojně zastoupené, a
na výstavě jsou předměty, které nesou rostlinné nebo živočišné motivy. Protože některé exponáty
jsou zcela nové nebo jsme ještě neměli příležitost je vystavit a byla by škoda se o ně nepodělit,
rozhodli jsme se je zpřístupnit touto formou,“ prozradil Václav Horák. Současně připomněl, že
muzeum ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém a Církví československou husitskou připravilo
během dubna i výstavu o historii prostějovské židovské komunity v Husově sboru.
Saudek i koncerty
V galerii Špalíček si příchozí mohou až do konce května prohlédnout prodlouženou dvojvýstavu
s názvem: Jak chtěl změnit svět a J. A. Komenský v umění. „Hned v červnu by výstavní prostory měly
hostit slavného českého fotografa Jana Saudka, jehož dílo bude v Prostějově k vidění vůbec poprvé. A
co se budovy Špalíčku týká, dochází zde k další změně. S radostí můžeme oznámit, že po téměř roční
přestávce se chystá otevření kavárny,“ prozradil Václav Horák. Doplnil, že vnitřní i venkovní prostory
nyní procházejí rekonstrukcí, která by měla přinést oživení a moderní design respektující však ducha
historické budovy. Noví provozovatelé kavárny slibují, že se se znovuotevřením do budovy vrátí
kulturní život a kromě vernisáží i podvečerní akustické koncerty.
Bezruč i certifikát hvězdáře
Na novou sezónu se připravuje i Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané na Prostějovsku, ve
středu 19. května to bude přesně rok od jeho slavnostního znovuotevření. „První návštěvnická
sezóna v novém dopadla i přes nepříznivou epidemiologickou situaci velmi dobře. Před vládním
uzavřením navštívilo Červený domek několik stovek turistů, dokonce jsme stihli uskutečnit i několik
akcí. Věříme však, že letošní sezóna bude mnohem úspěšnější,“ sdělil historik Filip Gregor.
Zcela výjimečný je rok 2021 pro prostějovskou hvězdárnu, která letos slaví šedesáté výročí svého
fungování. Dílčí oslavy rozložilo Astronomické oddělení Muzea a galerie v Prostějově do celého roku,
hlavní část by se však měla odehrát během prázdnin. „Pro děti i dospělé chystáme soutěž, kdy po
splnění několika úkolů účastníky odměníme hvězdářským certifikátem. Výročí promítneme i do dvou
víkendových odpolední, která mohou Prostějované strávit s námi na hvězdárně v prostředí krásného
parku, který ji obklopuje. Můžeme slíbit venkovní promítání, k vidění budou ukázky části naší
techniky, z brněnské hvězdárny zapůjčíme dva čtyřmetrové modely Země a Měsíce a velmi se těšíme
na spolupráci s olomouckým Street Art Festivalem, kdy by měl jednu ze stěn hvězdárny ozdobit
mural,“ dodala Iveta Fréharová z Astronomického oddělení.
Všechny aktuality návštěvníci najdou na webových stránkách www.muzeumpv.cz a také na sociálních
sítích.

