Santiniho barokní slavnosti / Žďár nad Sázavou
Místo konání: Žďár nad Sázavou
Organizátor: Putování za Santinim
Termín konání: 7. – 8. 9. 2018
V pátek 7. září se v souvislosti s oslavou 100. výročí založení republiky otevřela přímo
na ploše žďárského náměstí Santiniho taneční retro kavárna. Na tanečním parketu
se představili členové taneční skupiny SMYK s tématem tanců z počátků republiky.
Hudební doprovod pak po celý večer zajistila hudební dixielandová skupina TaTa
Band pod vedení Josefa Kučery. Kavárenskou atmosféru ve stylu první poloviny
minulého století připravila Střední gastronomická škola A. Kolpinga. Celý program,
včetně slovního doprovodu připomněl významná výročí – především založení
republiky, Santiniho dílo a současnou tvář města. Krásný večer pod oblohou plnou
hvězd připomněl stovkám obyvatelů města, že tančit se dá skutečně všude. V sobotu
8. září se pak zájemci o historii a kulturu bývalého žďárského kláštera sešli v Zámku
Kinských, kde se v Galerii barokního umění nejdříve setkali s prof. Vítem Vlnasem
na netradiční prohlídce, aby pak společně vystoupali na Zelenou horu, kde po
bohoslužbě vyslechli přednášku na téma odkazu sv. Jana Nepomuckého pro dnešní
dobu. Večerní program byl zahájen v bazilice Nanebevzetí P. Marie koncertem z děl
barokního autora Alberika Mazaka. Poté se účastníci vrátili po hrázi Konventního
rybníka na Zelenou horu. Cestu jim mimořádně zpříjemnili žďárští trubači s barokními
intrádami hranými z pramic na hladině nočního rybníka. V poutním kostele sv. Jana
Nepomuckého už na ně čekalo finále večera. Sólový recitál prof. Barbary Maria Willy
na čembalo. Zazněly nejenom sonáty a preludia J. S. Bacha, ale dostalo se i na další
významné mistry 17. a 18. století. Večer zakončila slova na dobrou noc, která
přednesl pan Vladimír Záleský. Už 18. ročník tradiční klášterní Santiniho noci opět
přilákal své návštěvníky a potvrdil, že tajemství architekta zelenohorského kostela
má svoje věčné kouzlo. Akce byla připravena za podpory Kraje Vysočina a Města
Žďár nad Sázavou.

