a

MUZEUM A GALERIE ORLICKÝCH HOR
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
si Vás dovolují pozvat
na zahájení výstavy
Abúsírské pyramidy od severozápadu

EGYPTOLOGIE. ÚSPĚCHY ČESKÉ VĚDY
OBJEKTIVEM MARTINA FROUZE,

Předáci dělníků Tallál a Ahmed el-Kerétí se sochami
objevenými v hrobovém komplexu princezny Šeretnebtej
v jižním Abúsíru

které se koná
v pátek 25. dubna 2014 v 17.00 hodin
ve výstavních sálech Orlické galerie
Výstavu uvedou:
Doc. Jaromír KREJČÍ, Ph.D.
(Český egyptologický ústav FF UK),

MgA. Ing. Martin FROUZ, Ph.D.
(Český egyptologický ústav FF UK),

a ing. Jiří GREGOR
(proděkan pro rozvoj, Filozofická fakulta UK v Praze)

Otevřeno denně mimo pondělí
9 – 13 a 14 – 17 h
v dubnu do 16 h
tel.: +420 494 535 894
e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz

Socha posvátné krávy představující bohyni Hathoru nalezená
nedaleko od Menechibnekauovy šachtové hrobky

Dřevěná rakev z Třetího přechodného období nalezená během
výzkumu Verkaureovy mastaby

MgA. Ing. Martin Frouz, Ph.D. (*7. 3. 1970)
FOTOGRAF, FOTODOKUMENTÁTOR A PEDAGOG. JEHO SPOLUPRÁCE
s Českým egyptologickým ústavem FF UK započala v roce
2003, kdy jako fotograf české redakce National Geographic
poprvé navštívil Abúsír. Ve své fotografické tvorbě se věnuje
především tématům historie, archeologie a dokumentace
památek. K jeho nejdůležitějším projektům patří mimo
Egypt dokumentace Karlova mostu, Pražského hradu,
kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech,
paleolitického umění (zejména z oblasti Moravy, ale i jiných
částí světa). Kromě fotografie a fotodokumentace různých
vědních oborů se realizuje i ve své volné tvorbě.
V posledních letech nabyté praktické i teoretické zkušenosti
z fotodokumentace a spolupráce s médii předává
i studentům na několika vysokých školách. Fotografie
Martina Frouze tvoří obrazový doprovod mnoha vědeckých
i populárně naučných publikací. Je dvojnásobným držitelem
ocenění Zlaté oko v soutěži Czech Press Photo.

O výstavě
SOUBOR VELKOFORMÁTOVÝCH FOTOGRAFIÍ PŘIBLIŽUJE ODBORNÉ
aktivity Českého egyptologického ústavu a je rozčleněn
do dvou částí, Abúsír a Poušť.
Část Abúsír zahrnuje záběry týkající se archeologického
naleziště, které leží přibližně 20 km na jihozápad od Káhiry.
Jde o místo, kde již více než 50 let čeští egyptologové
provádějí své stěžejní práce. Soustřeďují se nejen na výzkum
pyramidových komplexů a soukromých hrobek z doby
stavitelů pyramid, ale i velkých šachtových hrobek z tzv.
sajsko-perské doby.
V části Poušť se vydáme daleko mimo běžně navštěvované
oblasti Egypta, do nitra Západní, (Libyjské) pouště. Uvidíme
nejen oblast el-Hajezu na okraji oázy Bahríja, ležící přibližně
500 km od Káhiry, ale i vzdálenější, dnes neobydlené
končiny. Vydáme se po stopách expedice Gilf Kebir 2008
k Vodní hoře nebo k Jeskyním plavců či šelem.
Součástí výstavy jsou i některé trojrozměrné předměty,
např. sádrové otisky reliéfní výzdoby z hrobek v Abúsíru
nebo autentická motyka a košík abúsírských dělníků.

Český egyptologický ústav
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a Káhiře
pracuje na několika lokalitách na území Egypta a Súdánu
a přispívá tak k poznání počátků a rozvoje starověkých
společností. Český (tehdy Československý) egyptologický
ústav vznikl v roce 1958 přetvořením egyptologického
semináře, který od 20. let 20. století fungoval na pražské
filozofické fakultě. Počátky tohoto semináře jsou spojeny
především se jménem Františka Lexy a později i jeho žáků
a pokračovatelů Jaroslava Černého a Zbyňka Žáby.
Archeologický výzkum přímo v Egyptě ústav započal v roce
1960 na dvou místech – v Abúsíru a svou účastí na
mezinárodním záchranném projektu UNESCO, který měl
za úkol prozkoumat a zdokumentovat památky Núbie
ohrožených stoupajícími vodami nově budované Vysoké
přehrady u Asuánu. Od roku 1976 ústav pracuje v na nové
koncesi v Abúsíru a ve své práci se soustřeďuje na tři hlavní
témata: výzkum královského pohřebiště doby Staré říše,
výzkum v jižním Abúsíru, kde se nacházejí hrobky kněží
a úředníků ze stejného období a také výzkum šachtových
hrobek ze sajsko-perského období. Ústav se ale také provádí
intenzivní paleoekologický průzkum a ve své práci ve velké
míře využívá moderních metod a interdisciplinárního
přístupu. Ústav ale svoji činnost rozvíjí na lokalitě el-Hajez
v oáze Bahréja v Západní poušti a v Súdánu, v oblasti Usli
a Sabaloky.
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