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MINISTR KULTURY ILJA ŠMÍD UCTIL
PAMÁTKU OBĚTÍ NACISTICKÉ PERZEKUCE

Terezínská tryzna k uctění obětí nacistické perzekuce u příležitosti 73. výročí osvobození proběhla 20. května 2018 na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně.
Záštitu nad jejím konáním převzal ministr kultury Ilja Šmíd. Vzpomínkovou akci organizoval Památník Terezín ve spolupráci
s Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Terezínskou iniciativou, Federací židovských obcí v ČR, Ústeckým
krajem a městem Terezín.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ MK USPOŘÁDALA SEMINÁŘ PRO NAŠE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

BRUSELSKÁ RADA MINISTRŮ
Ministr kultury Ilja Šmíd se 23. května 2018
zúčastnil pravidelného jednání Rady ministrů
pro kulturu a audiovizi v Bruselu. Témata byla
tentokrát věnována převážně oblasti kultury. Ve
veřejné politické rozpravě ministr Šmíd zdůraznil úlohu kultury ve zdravém rozvoji společnosti
a apeloval na nutnost podnítit vztah mladých
lidí ke kultuře a kreativitě. Podpořil myšlenku
pokračování současného unijního programu
Kreativní Evropa, zejména pak s ohledem na
dopad a význam mezinárodních projektů kulturní spolupráce.

Seminář byl věnován metodice řízení projektů ESIF.
Konírna Nosticova paláce nabídla zázemí sedmdesáti posluchačům z řad příspěvkových organizací
Ministerstva kultury České republiky. Seminář, který
zde proběhl, byl věnovaný metodickému řízení
projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů se zaměřením na praxi
v oblasti veřejných zakázek a evaluaci. Další aktivity
Projektové kanceláře Ministerstva kultury sledujte
na projektovakancelar.mkcr.cz.

Další ročník sochařského festivalu Sculpture Line je tady! Na nádvoří Nostickeho paláce můžete vidět
sochu Feminé. Autorkou je Iva Mrázková. Festival začne 13. června 2018 v Praze.

MINISTERSTVO
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OBJEVTE ZÁMECKÉ KNIHOVNY

Národní muzeum vyhlásilo začátkem května 2018 již 4. ročník soutěže Objevte zámecké knihovny.
Do projektu se v letošním roce zapojilo celkem osm zámeckých objektů. Jsou to Státní zámek Bečov, Zámek Brandýs
nad Labem, Státní zámek Březnice, Zámek Červený Hrádek,
Státní hrad a zámek Horšovský Týn, Zámek Kunín, Státní
zámek Velké Losiny a Zámek Vlašim. Na všech těchto objektech mohou návštěvníci, kteří se účastní prohlídky zámku, na
jehož trase jsou prostory zámecké knihovny zařazeny, vyplnit
pracovní list a s odpověďmi ho odevzdat na tamní pokladně.
Správné odpovědi návštěvníků se následně slosují a vítězové
budou o své výhře informováni poštou. A na jaké odměny se
mohou šťastní výherci těšit? Čekají na ně volné vstupy do vybraných památkových objektů, Národního muzea a hodnotné
ceny od institucí, které se do projektu zapojily.
Soutěž je připravena pro dvě věkové kategorie - první z nich je pro účastníky do 18 let a druhá se týká
všech nad 18 let; bude ukončena 4. října 2018.

VZHŮRU NA KRISTIÁNOV
„Liščí bouda“ na Kristiánově v Jizerských horách
otevřela v květnu svou
druhou sezónu po rekonstrukci. Opět se můžete
těšit na řadu novinek,
včetně atraktivní soutěže
o nocleh na Kristiánově!
Zatím bude objekt zpřístupněn jen víkendově od 10 do
17 hodin nebo pro předem ohlášené skupiny, od 16.
června až do 9. září pak denně. Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou připravilo pro letošní sezónu nový
zábavný program pro rodiny a dětské skupiny.
Pokud na cestě mezi Kristiánovem a jabloneckým
muzeem navštívíte všech 11 zastavení naučné stezky
Cestou jizerskohorských sklářů, máte možnost soutěžit o originální výhru – tajuplnou noc v „liščí boudě“!
Podmínky soutěže najdete na webu muzea a ve vybraných informačních centrech, losování proběhne v rámci
Sklářské slavnosti na Kristiánově v sobotu 1. září.

AKTUÁLNĚ

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
ZAHÁJIL VÝSTAVU NAŠE FRANCIE
Francouzská poezie v českých překladech
a ilustracích představuje více než 130 děl,
která přiblíží silný vliv francouzské literatury na českou kulturu 20. století. Mezi nimi
například ilustrace francouzské poezie od
Josefa Šímy nebo Toyen, které si návštěvníci výstavy mohou prohlédnout vůbec
poprvé. Výstavu, která je unikátní celkovou
kompozicí děl, pořádá Památník národního
písemnictví k 100. výročí založení Československa pod záštitou ministra kultury Ilji
Šmída. V letohrádku Hvězda je k vidění do
31. října 2018.
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OCENĚNÍ EUROPA NOSTRA ZA PROJEKT ZÁCHRANY ROTUNDY SV. VÁCLAVA
Nejvyšší evropské památkové ocenění získal projekt záchrany rotundy sv. Václava, který realizovala Matematicko-fyzikální fakulta UK s podporou Fondů EHP/Norska.
Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra
získalo 29 projektů ze 17 zemí za mimořádné výsledky v oblasti
restaurování, výzkumu, specializovaných služeb a vzdělání, výchovy i popularizace problematiky památek. Nezávislé poroty expertů
přitom hodnotily 160 soutěžních přihlášek, podaných organizacemi a jednotlivci z 31 evropských zemí. Letošní rok je zároveň
Evropským rokem kulturního dědictví. Poroty proto přihlížely
k celoevropskému přesahu projektů. Mezi ty vítězné se dostala
záchrana pražské rotundy sv. Václava. Až do 10. června můžete hlasovat na internetu pro „svoji“ favoritní památku: http://vote.europanostra.org/. Ve hře je nadále
- kromě ceny veřejnosti - ještě sedm hlavních cen, které budou oznámeny v rámci
slavnostního večera 22. června 2018 v berlínském Kongresovém centru.

NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE
NÁRODNÍ GALERIE
Národní galerie v Praze představuje svoji vůbec
první mobilní aplikaci „Skrytá tajemství středověkých obrazů,“ která uživatelům nabízí nevšední
interaktivní prohlídku deskových maleb z expozice středověkého umění v Anežském klášteře. Ve
výběru děl jsou v aplikaci zastoupeny jak nejstarší
památky deskového malířství spjatých s dílnami
Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika
a Mistra Třeboňského oltáře, tak pozdně gotické
a raně renesanční deskové obrazy dílen Mistra
Svatojiřského oltáře, Mistra Litoměřického oltáře či
Monogramisty IW.
U zrodu aplikace stál několikaletý výzkumný projekt „Historické technologie a moderní metody průzkumu“ Národní galerie a Českého vysokého učení
technického v Praze, který podpořilo Ministerstvo
kultury České republiky (program NAKI). Některé
jeho výsledky byly veřejnosti představeny formou
výstav „Očím skryté,“ která se věnovala právě zmíněnému fenoménu podkreseb, a „Očím na odiv,“
jež se naopak soustředí na výzdobné techniky. Tato
výstava nyní probíhá v Anežském klášteře a bude
prodloužena až do konce srpna 2018. Aplikace je
bezplatně k dispozici (ve verzi pro iOS a Android)
na App Store a Google Play.

AKTUÁLNĚ

VZÁCNÉ KRESBY STARÝCH MISTRŮ BUDOU PO VÍCE NEŽ 70 LETECH OPĚT POHROMADĚ
Podivuhodné příběhy skrývá vzácná sbírka kreseb Arcibiskupství olomouckého nejen tím, co
jednotlivé listy zobrazují, ale i svým vlastním osudem. Některé kousky například původně vlastnil
popravený anglický král Karel I. V průběhu druhé
světové války zase zmizely dvě kresby italských
mistrů 16. století – v roce 1952 je od soukromého
sběratele koupila Národní galerie v Praze, která
je nyní zapůjčila do Olomouce. Po více než sedmdesáti letech tak bude ojedinělý soubor opět
pohromadě.
Sbírka kresby představuje svými 67 listy početně
nejmenší sbírkový soubor dochovaný na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Přestože jde
o fragment původně daleko bohatší kolekce, její
historická kontinuita a výtvarná kvalita ji činí zcela rovnocennou proslulé kroměřížské obrazárně.
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NASTASSIA ALEINIKAVA

KATEŘINA PIŇOSOVÁ

PRO VODU

Kolekce šperků vytvořená pro
ukrajinskou módní značku
Lake Studio. Původem běloruská šperkařka Nastassia
Aleinikava byla zvolena Grand
Designérkou roku 2017.

Výtvarná výstava kreseb,
fotografií a objektů Kateřiny
Piňosové.

Obrazy pro vodu – cyklus figurativních olejomaleb na plátně
s tématem vody a dění okolo
ní – představí v Galerii MZK
brněnský malíř Lumír Seifert.

Termín: do 2. 9. 2018, Muzeum
skla a bižuterie Jablonec nad
Nisou
více informací...

Termín: do 30. 6. 2018, Galerie
Moravské zemské knihovny
více informací...

HRAČKY NEJMILEJŠÍ
ANEB JAK JSME
SI HRÁLI
Výstava představí soubor hraček různého původu ze sbírek
Valašského muzea v přírodě,
které jsou po většinu času
skryté v depozitáři. Také
v expozicích je uvidíte jen
zřídka.

Termín: do 31. 10. 2018, výstavní prostory IV. dvora Malé
pevnosti, cela č. 41 Památník
Terezín
více informací...

ZDENĚK LHOTSKÝ
Výběr z tvorby českého skláře,
světoznámého technologa
a realizátora projektů v taveném
skle.

Termín: do jara 2019, Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm, výstavní prostory Sušáku (1. patro)

Termín: do 30. 9. 2018, Muzeum skla a bižuterie Jablonec
nad Nisou

více informací...

více informací...

KAM ZA KULTUROU

ARCHEOLOGICKÉ DĚDICTVÍ SÝRIE. PĚT LET KRIZE
2011–2015
Národní muzeum a Generální
ředitelství Památek a muzeí
Syrské arabské republiky pokračují ve spolupráci na ochraně světového kulturního dědictví. Součástí této dlouhodobé
spolupráce se stala
i tato výstava, která ukazuje,
jak důležitá je humanitární pomoc Sýrii.

Termín: do 10. 6. 2018, Nová
budova Národního muzea
více informací...
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