Muzeum Terra Technica vstupuje s výstavou „SOUND & VISION“ do nové éry

Chvalovice-Hatě - Muzeum Terra Technica vstupuje do nové éry. Největší expozice jukeboxů
a pinballů na světě, nacházející se v nákupním a zábavním centru Excalibur City v Hatích u Znojma,
se rozrostla o ojedinělou výstavu s názvem Sound & Vision.
Jejímu otevření předcházelo několik měsíců příprav. Expozice, kterou vytvořil majitel
Excalibur City Ronald Seunig, vypráví příběh o evoluci zvukových nosičů a přístrojů pro poslech
hudby. „Tato cesta začíná na počátku 18. století se vznikem prvních flašinetů, počínaje mechanickým
pořizováním zvuku, až po dnešní digitální zařízení,“ přiblížila marketingová ředitelka Excalibur City
Blanka Zahradníková-Kašparová.
Návštěvníci zde naleznou klíčové vynálezy fonografického průmyslu. Od papírových válců,
které sloužily jako nosiče zvukového záznamu ve flašinetech, přes děrované plechové desky, šelakové
a vinylové desky, fonografy a gramofony, magnetické pásky, až po moderní MP3 přehrávače
či smartphony. Pomyslnou třešničku na dortu pak tvoří funkční replika nahrávacího studia ze 60. let
20. století.
„Mimo to výstava Sound & Vision přibližuje životní příběh jednotlivých vynálezců jako
Thomas Alva Edison, Emile Berliner či Alexander Graham Bell a jejich úsilí při vytváření novinek
v oblasti audiovizuálního průmyslu,“ uvedla Zahradníková-Kašparová. Zároveň Sound & Vision
odborně doplňuje jinak zábavnou formu muzea Terra Technica, jež na ploše více než 8500 m 2 nabízí
v šesti sektorech více než 700 jukeboxů, 250 pinballových automatů a spoustu jiných kuriozit
z prostředí filmu a hudby.
U příležitosti slavnostního otevření Sound & Vision proběhl ve čtvrtek 18. 10. program,
jehož se zúčastnilo na 200 významných hostů světa kultury, byznysu či politiky, jak z České republiky,
tak Rakouska. V rámci zábavného programu vystoupil například revival Davida Bowieho či Michaela
Jacksona. Celou akci pak završil závěrečný koncert swingového orchestru H. P. Gratz. „Navíc jsme
otevřeli i další sektor muzea Terra Technica s názvem Evropa, v němž zájemci naleznou zásadní
hudební milníky z historie našeho kontinentu,“ uzavřela marketingová ředitelka Excalibur City.
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