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NOVÝM MINISTREM KULTURY BYL JMENOVÁN ANTONÍN STANĚK
27. června uvedl v Nostickém paláci premiér Andrej Babiš do funkce nového ministra kultury.
„Je mi ctí, že jsem byl pověřen vedením resortu kultury. Jednou z věcí, která souvisí s naší národní hrdostí, je péče o naše kulturní památky a jejich zachování pro další generace. Za neméně důležité však
považuji i podporu živého umění, protože jde o investice do tvůrčího potenciálu konkrétních lidí. Jsem
přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné navýšit finanční objem na granty, kterými Ministerstvo kultury
pomáhá zejména v regionech v těch institucích, kterých není MK zřizovatelem. Bez těchto institucí by
kulturní život v regionech prostě neexistoval. Hodlám se zasadit též o posílení vývozu české kultury do
zahraničí – tedy divadelních souborů, orchestrů a podporovat nadále překlady české literatury do cizích
jazyků. Doba, kdy jsme byli zvyklí, že světová kultura jezdí k nám, je pryč. Naše kultura je na světové úrovni a je potřeba se s ní ve světě pochlubit.“
Antonín Staněk

MINISTR KULTURY SE ZÚČASTNIL ZAHÁJENÍ 53. ROČNÍKU KARLOVARSKÉHO
MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU
V doprovodu Michala Breganta, ředitele Národního filmového archívu (příspěvková organizace MK), zhlédl například digitálně restaurovaný film Démanty noci o útěku
dvou českých mladíků z transportu smrti. S ředitelem NFA
prodiskutoval potřebu nalezení vyššího objemu financí na
digitální restaurování dalších klenotů české kinematografie.
V Industry
Poolu Státního
fondu kinematografie pak
na setkání se
členy Rady
SFK a členy
APA hovořil
o filmových
pobídkách, které lákají do Česka zahraniční štáby. Od roku
2015 stát ročně na pobídky dává 800 milionů korun, které
do ČR přinášejí ročně investice přes čtyři miliardy. Podle
ministra Staňka by se pobídky mohly časem zvýšit, abychom
zůstali konkurenceschopní.

MINISTERSTVO

2

TRADIČNÍ PŘEHLÍDKU LIDOVÉHO UMĚNÍ VE STRÁŽNICI
LETOS NAVŠTÍVILO PŘES 30 TISÍC LIDÍ

V neděli 24. června 2018 skončil ve Strážnici na Hodonínsku již 73. Mezinárodní folklorní festival.
Čtyřdenní akce lákala na více než čtyři desítky pořadů s 3 500 účinkujícími z České republiky a 300 zahraničními účastníky. Nabitý program zpestřily soubory
z Mexika, Ruska, Číny a Maďarska.
Letošní ročník festivalu se nesl i v duchu oslav 100. výročí
vzniku Československé republiky, společného státu Čechů
a Slováků. V amfiteátru Bludník ho zahájil jeho prezident
a ředitel Národního ústavu lidové
kultury (příspěvkové organizace
MK) pan Martin
Šimša.
Slavnostní ceremonie se zúčastnil dnes již bývalý ministr
kultury Ilja Šmíd, který předal cenu Ministerstva kultury v
oboru zájmových uměleckých aktivit paní Aleně Schauerové
za celoživotní
jedinečné propojení vědecké, pedagogické, popularizační a tvůrčí práce v
oblasti tradiční lidové kultury.
V rámci slavnostního večera udělil ministr Šmíd také ocenění
Artis Bohemiae Amicis legendárnímu primášovi panu Martinu Hrbáčovi za dlouholetý významný přínos
v oblasti interpretace lidové hudby. Nejlepším tanečníkem
verbuňku, jenž je zapsaný na seznamu UNESCO, se stal
Antonín Žmola z Kněžpole.

NA ZÁKLADĚ INICIATIVY MINISTERSTVA KULTURY
UZAVŘELY NFA A FAMU DOHODU O SPOLUPRÁCI
Národní filmový archiv (NFA) a Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU)
uzavřely v červnu dohodu o spolupráci při digitálním restaurování klasických českých filmů.
Instituce se dohodly, že budou využívat u filmů, které jsou v seznamu filmů vybraných k prioritní digitalizaci, metodu tzv. vzorkování a že budou i nadále při procesu digitálního restaurování využívat jak výsledky historického výzkumu, tak svědectví původních tvůrců a budou při tom spolupracovat s vybranými
profesionály. Podepsaná dohoda mezi oběma institucemi konkrétně garantuje, že pro digitální restaurování budou ve spolupráci s žijícími tvůrci (zejm. režisér, kameraman, mistr zvuku) pořízeny záznamy jejich
svědectví a odborného posouzení, které pak bude sloužit jako pramen v okamžiku, kdy bude přikročeno
k digitálnímu restaurování příslušných filmů.

AKTUÁLNĚ
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KNIHA NAPSANÁ ŽÁKY 5. A – TAJEMSTVÍ ÚPLŇKŮ
BYLA POKŘTĚNA V ZRCADLOVÉ KAPLI KLEMENTINA
Na konci května proběhl v Zrcadlové kapli Klementina výjimečný křest knihy Tajemství úplňků, kterou napsaly děti z 5.A pražské základní školy Petřiny- sever. Rozhodly se, že v rámci jednoho projektu „vyrobí“
něco, co jim zůstane na památku, ale hlavně vydělá peníze na cestu do Legolandu pro celou třídu,
aby nikdo nemusel zůstat z finančních důvodů doma.
Zpočátku se setkávaly spíše s nedůvěrou. Málokdo věřil tomu, že kniha opravdu vyjde. Od nápadu
byla k dokončení knihy dlouhá cesta a rozhodně se
neobešla bez překážek. Cennými radami přispěla
Ilona Fišerová, autorka dětských knížek a v Národní
knihovně ČR se děti dozvěděly, jak vlastně taková
knížka vzniká. Dnes již v nakladatelství Olympia balí
čerstvě vytištěné knihy. Tajemství úplňků trochu
jinak představí sochy v centru Prahy. Podle dětí z 5.
A je cílem zvednout lidi od počítačů, aby měli důvod
vyjít ven a vnímat, co vše je kolem nich.

ALAMODE / ANEB / JAK UDĚLAT DOJEM

Jaké šaty na přelomu 17. a 18. století nejvíce zapůsobily na maškarních plesech, co se v této době
nosilo? Národní knihovna uspořádala v Galerii Klementinum novou výstavu, na které můžete obdivovat nejen kostýmy, ale i originální, ručně vyrobené
masky. Seznámíte se se společenskou situací té
doby, zjistíte jak vypadal tehdejší ideál krásy či jak
vznikly názvy různých oděvů. Výstava barokních
kostýmů prozradí tehdejší módní trendy, jak vznikl
název kravata, i jaká byla pravidla hygieny.

AKTUÁLNĚ

NOVÝ PORTÁL CZECHMOBILITY. INFO
PORADÍ A POMŮŽE KULTURNÍM
PROFESIONÁLŮM
7. 6. 2018 byla workshopem Daně a umělecká
mezinárodní spolupráce zahájena činnost nového
informačního portálu Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) na podporu mezinárodní umělecké spolupráce CzechMobility.Info.
Jeho cílem je pomoc profesionálům v kultuře
v praktických otázkách mobility, jako jsou daně,
víza, pojištění či autorské smlouvy. Jádrem
projektu je on-line informační portál doplněný
workshopy, v budoucnu přibydou i konzultační
služby.
Portál zatím funguje v českém jazyce, po zkušebním provozu bude na podzim spuštěna
i jeho anglická verze. Je tedy určený jak českým
tvůrcům a manažerům v kultuře, tak zahraničním
profesionálům spolupracujícím s českou uměleckou scénou.
Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR.
Vychází jak ze schválené Státní kulturní politiky na léta 2015-2020, tak z Koncepce podpory
umění v České republice na léta 2015–2020.
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JIŘÍ KOLÁŘ: ÚŠKLEBEK
STOLETÍ
Výstava Národní galerie se
zaměřuje na výběr Kolářových
prací, který v propojení s jeho
básnickým dílem naznačuje,
jak neortodoxně dovedl umělecky formulovat svůj účastný
komentář ke světu. Významnou
součástí výstavy je Týdeník
1968, soubor šedesáti šesti
doličných koláží mapujících
dramatické události tohoto
roku.

Termín: do 2. 9. 2018, Palác
Kinských
		
více informací...

JOAN BREHMS (1907–
1995)
Výstava je věnována osobnosti
všestranného umělce Joana
Brehmse, otce principu otáčivého hlediště, autora původní
koncepce a dlouholetého scénografa Jihočeského divadla.
Tuto výstavu připravilo Národní
muzeum společně s Archivem Joana Brehmse, Kláštery
Český Krumlov a Jihočeským
divadlem.
Termín: do 30. 9. 2018, Klášte-

ry Českého Krumlova
		

více informací...

KAM ZA KULTUROU

KELTOVÉ
Zajímá vás život Keltů a vše, co
s ním souvisí? Pak se přijďte
podívat na výstavu s názvem
Keltové do Nové budovy Národního muzea. Výstava vznikla
ve spolupráci s Archeologickým
ústavem AV ČR a za přispění
Moravského zemského muzea,
Přírodovědného muzea ve Vídni, více než třemi desítkami muzeí v České republice, Ústavu
archeologické památkové péče
středních a severozápadních
Čech a Národního památkového ústavu - územní odborné
pracoviště středních Čech.
Termín: do 24. 2. 2019, Nová

VEČERNÍČEK NIKDY
NESPÍ!
Muzeum loutkářských kultur v
Chrudimi otevřelo pro veřejnost
výstavu nazvanou Večerníček
nikdy nespí! Výstava s podtitulem Pohádkový život rodiny
Lamkových je poctou legendárním tvůrcům animova- ných
filmů pro děti, Haně
a Josefu Lamkovým.

Termín: do 16. 9. 2018
Muze- um loutkářských kultur
v Chrudimi
		

budova Národního muzea
		

více informací...

PROSTIBOLO DUŠE
Památník národního písemnictví společně s Městskou částí
Praha 8 připravil ke 120. výročí
úmrtí básníka Karla Hlaváčka
výstavu s názvem Prostibolo
duše. Výstava přinese obsáhlý
vhled do básníkovy tvorby
i osobního života. V prostorách Libeňského zámku jsaou
vystaveny reprodukce Hlaváčkova výtvarného fondu, ukázky
rukopisů i umělcovy osobní
věci, které budou k vidění vůbec poprvé.

více informací...

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY,
HRADY A ZAHRADY
V SASKU
V Národním technickém muzeu
je zpřístupněna putovní výstava, která prezentuje významná
panská sídla v Sasku. Jejím záměrem je podpořit rozvoj saské
a české kulturní spolupráce.
Výstava vznikla ve spolupráci
s obecně prospěšnou společností Staatliche Schlösser,
Burgen und Gärten Sachsen
gGmbH.

Termín: do 21. 9. 2018, Libeňský zámek

Termín: do 4. 8. 2018

		

		

více informací...

více informací...
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