Tisková zpráva, Brno, 19. července 2016

Mendelovo muzeum nově ukáže i písemnosti uložené v USA
Novou stálou expozici otevře po půlroční přípravě Mendelovo muzeum Masarykovy
univerzity (MU). Výstava s názvem Gregor Johann Mendel – příběh skromného génia,
zájemcům představí zakladatele genetiky v moderním pojetí a především jako
všestranného člověka. Slavnostní otevření expozice se bude konat v sobotu 23.
července od 13.00 do 16.00 a bude součástí festivalu Mendel is back, který připravuje
Turistické informační centrum města Brna ve spolupráci s Mendelovým muzeem.
Stálá výstava přiblíží zájemcům Mendelův život chronologicky a ukáže, čím se
v různých etapách svého života zabýval. Šest let starou stálou expozici čekala kromě
obsahové i obměna technologická. „Chceme návštěvníkům zprostředkovat pohled na
vzdálená místa a dokumenty, které jsou hůře dostupné. Na speciální skleněné příčky
se tak budou promítat záběry z Mendelových rodných Hynčic, z míst, kde studoval
nebo originály písemností uložené v archivech ve Spojených státech,“ popsal ředitel
Mendelova muzea Ondřej Dostál. Vystaven bude i Mendelův opatský prsten a kříž.
Součást slavnostního otevření stálé expozice Mendelova muzea budou také
workshopy pro děti a od 18.30 pak koncert kapely Futurum a od 20.00 se lidé mohou
těšit na vystoupení Michala Pavlíčka, Moniky Načevy a Bořkovec Kvartetu. Od 21
hodin se bude na fasádě muzea i v zahradě k vidění světelná instalace. Vstupenky na
koncert lze zakoupit v Mendelově muzeu.
Mendela připomene v tento den město Brno a muzeum na dalších třech místech ve
městě. Světelné instalace na fasádách budov budou k vidění od devíti do hodin, a to
na budově Masarykovy univerzity na Komenského náměstí, na SOŠ a SOPŠ Jánská a
v podzemí divadla Reduta.
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