VEĽKÁ NOC 2020

Cez tohtoročné veľkonočné sviatky v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch pre celosvetovo
náročnú a závažnú situáciu zapríčinenú celosvetovou pandémiou COVID-19 žiadnu výstavu
neuvidíte, ( ako je tomu už od 10.3.2020 až do odvolania), ani sa u nás na ne duchovne
nenaladíte počas tradičných veľkonočných tvorivých dielní. Za podobnými zážitkami sa teraz
nevyberiete ani do nášho mesta, ani nepocestujete do iných kultúrnych inštitúcií.

Dovoľujeme si teda Vás - virtuálnych návštevníkov a priateľov či fanúšikov našej inštitúcie pozvať na cestovanie v čase, na cestu do minulosti. Pozrime sa spoločne trebárs na udalosti
spred zhruba 100 rokmi! Ako to vyzeralo v Nových Zámkoch cez Veľkonočné sviatky presne
pred 100 rokmi, nevieme, ale vďaka trom zbierkovým predmetov z pozostalosti Jána Thaina si
dokážeme vytvoriť celkom jasnú predstavu o tom, čo sa v Nových Zámkoch dialo na poli
múzejníckom v roku 1930 a akú výstavu si mohli pozrieť nadšenci kultúry počas Veľkonočných
sviatkov pred 90 rokmi.

Pomocou dvoch zbierkových predmetov – dokumentárneho, písomného charakteru – sa nám
podarilo ako tak zrekonštruovať významnejšie kultúrne (presnejšie muzeálne) udalosti
novozámockej Veľkej noci v roku 1930. Do Veľkej noci vám ich postupne na našich stránkach
prezentujeme.

Prvý dokument – úradný list z korešpondencie Jána Thaina – bol ten, ktorý nás informoval o
skutočnosti, že počas veľkonočných sviatkov v roku 1930 sa v Nových Zámkoch konala veľmi
zaujímavá výstava, ktorá pútala pozornosť nielen širokej verejnosti, ale aj odborníkov –
muzeológov vtedajšieho Slovenského národného múzea.

Druhý dokument – dobové periodikum Ujvári Ujság (Novozámocké noviny) takisto z 20. apríla
2020 nám porozpráva príbeh krásnej výstavy, ktorú pre Novozámčanov na Veľkú noc pripravil
neúnavný a všestranný Ján Thain, tentoraz v úlohe národopisca a nadšenca ľudovej kultúry.

A hoci nie vo výstavných priestoroch, ale v priestore virtuálnom sa na Vás rovnako tešíme! Zav
ítajte na našu stránku aj počas Veľkej Noci, aby ste spríjemnili chvíle sviatočné aj v
duchu kultúrnej prechádzky do Novozámockej Veľkej noci 1930!
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