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Met de telescoop die Galileo Galilei had ontwikkeld, observeerde hij zeeën, kraters en
bergen op de maan. Ook ontdekte hij hiermee de manen van Jupiter, die nog altijd naar
hem zijn vernoemd, en talloze sterren. Met deze telescoop kon hij niet alleen de maan en
de andere manen van Jupiter observeren, maar hij heeft ook talloze nieuwe sterren ontdekt.
Zelf zegt hij over de telescoop: ‘’Daarmee kan ik niet alleen de maan bekijken, maar heb ik
ook talloze nieuwe sterren ontdekt. Ik zie meer dan tien keer zoveel sterren als met het blote
oog’’.
Galilei maakte tekeningen van zijn observaties die hij beschreef in zijn Sterrenbode Sidereus
Nuncius, het eerste moderne wetenschappelijke boek, uitgegeven op 12 maart 1610.
Galilei’s schets in de Sterrenbode verbeelden de sterren in de riem (de drie grote sterren aan
de bovenkant van deze figuur) en het zwaard van Orion. De meeste kleinere sterren waren
daardoor voor het eerst sinds de schepping te zien. Galilei heeft de grote nevelwolk niet
getekend, aangezien hij deze niet goed kon onderscheiden van de andere sterren. Hij besloot
deze ‘wolk’ pas later te vermelden, toen hij telescopen had die sterk genoeg waren om de
afzonderlijke sterren te kunnen waarnemen.
Over het Museumjaarobject zelf
Galilei’s prachtige tekening van de hemellichamen vormen het uitgangspunt voor het
museumjaarobject 2013, De sterren van Galileo, van Yvonne Strang. De vage zwarte puntjes
in haar object symboliseren de grote nevelwolk die Galilei wel had waargenomen, maar niet
heeft opgetekend. De gouden puntjes en aquamarijntjes representeren de sterren uit zijn
tekening, die voor het eerst sinds de schepping te zien waren. Dit object is handmatig
gemaakt, waarbij de zwarte puntjes met toeval zijn geplaatst. Tijdens het blazen worden ze
in de nog hete en roodgloeiende glasvorm gestrooid waardoor ze direct vastplakken. Het
patroon van bladgoud op het object is met de hand door Yvonne Strang aangebracht, net als
de aquamarijnen. De werkwijze van dit werk in oplage is identiek, maar tegelijkertijd is door
de handmatige uitvoering ieder museumjaarobject uniek.
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