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Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta
(cyklus egyptologických prednášok)
(Bratislava, 18.1.2018) Nadácia Aigyptos pripravila v spolupráci s Múzeom mesta
Bratislavy, Ústavom orientalistiky Slovenskej akadémie vied a pod záštitou veľvyslanectva
Egyptskej arabskej republiky na Slovensku siedmy ročník cyklu egyptologických prednášok
pre verejnosť. „Výpravy do starovekého Egypta“ prinesú mnohé témy zamerané na
zaujímavosti z dejín, kultúry a života starovekých Egypťanov.
Úvodná prednáška otvorí tohtoročný cyklus 26. januára 2018 v Mirbachovom paláci Galérie
mesta Bratislavy. Ďalších jedenásť prednášok sa bude konať už tradične vo Faustovej sieni
Múzea mesta Bratislavy, vo vybrané piatky od 9. februára do 29. júna 2018. Renomovaní
slovenskí a českí egyptológovia, archeológovia a spolupracujúci špecialisti z iných odborov,
pôsobiaci okrem Slovenska a Čiech aj v Rakúsku a ďalších krajinách, pripravili na prvý
polrok 2018 pre priaznivcov staroegyptskej histórie množstvo zaujímavých tém. V rámci
prednáškového cyklu vystúpi aj riaditeľ Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovej
v Prahe Miroslav Bárta a riaditeľ Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied Dušan
Magdolen.
V prvej prednáške 26. januára 2018 bude Jozef Hudec – predseda správnej rady
Nadácie Aigyptos a vedúci slovenskej časti poľsko-slovenskej archeologickej misie v Egypte,
prezentovať najnovšie objavy uplynulej sezóny slovenskej časti archeologického výskumu na
lokalite Tell el-Retábí v Egypte. Ďalší prednášajúci, Martin Odler, poukáže na to, kam až sa
posunuli možnosti získavania serióznych informácií o starovekom Egypte od čias Vojtecha
Zamarovského, aká je miera dôveryhodnosti nových médií v súčasnosti a na aké informácie si
dávať pozor na internete. Vládli starovekému Egyptu iba Egypťania? Lucia Hulková
oboznámi návštevníkov prednášky „Hra o tróny: Egypt medzi Strednou a Novou ríšou“ so
zaujímavými udalosťami z dejín starovekého Egypta a odkryje záhady obdobia spred takmer
4 000 rokov, o ktorom historické pramene často mlčia. Od Miroslava Bártu sa návštevníci
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dozvedia o dôležitosti a kontexte prepojenia staroegyptského náboženstva a politiky
prostredníctvom kultu boha slnka Rea. Paulína Šútorová prezradí čomu všetkému môže divák
veriť v zosobnení staroegyptských kráľovien vo filmových postavách a čo z toho sú len mýty.
Vývoj staroegyptského pohrebiska pri Abúsíre a jeho dôležitosť a význam v odstupe tisícročí
priblíži Ladislav Bareš z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovej v Prahe.
O dizajne, funkčnosti a estetike vybavenia staroegyptských domácností a o tom, či bol
dôležitejší účel alebo krása týchto predmetov porozpráva Ľubica Hudáková. Aký vplyv mal
Egypt na biblickú históriu a formovanie západnej civilizácie a jej tradícií objasní Ľubomír
Podhorský. Eva Stopková vysvetlí akým spôsobom sa utvárala vysoká úroveň geometrických
znalostí starovekých Egypťanov, ako prakticky ich vedeli zužitkovať a ako súvisia s dnešnou
geodéziou. Prečo Egypťania túžili po večnom živote, ako sa ho snažili dosiahnuť a ako im
k tomu pomáhalo balzamovanie priblíži Květa Smoláriková. Nesmrteľnosť dosiahli staroveké
Egypťanky aj svojou legendárnou krásou, ku ktorej im dopomáhali mnohé triky a tajomstvá.
Ako ju zdôrazňovali, čo bolo ich ideálom a prečo bola pre ne dokonalosť taká dôležitá
prezradí Veronika Dubcová. O výskyte mimozemských návštevníkov v starovekom Egypte –
meteoritov a asteroidov, a o tom ako ich starovekí Egypťania vnímali a čo o nich vypovedá
staroegyptská literatúra, sa návštevníci dozvedia od riaditeľa Ústavu orientalistiky SAV
Dušana Magdolena v záverečnej prednáške celého cyklu 29. júna 2018.
Prvá prednáška bude tradične prístupná zdarma. Podrobný program a informácie
k jednotlivým prednáškam a prednášajúcim sú dostupné aj na stránke Nadácie Aigyptos:
www.aigyptos.sk.
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