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V NOSTICKÉM PALÁCI BYL SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN ROK GALLASŮ A CLAM-GALLASŮ
V Nostickém paláci v Praze byl
za účasti generální ředitelky
Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové, náměstka
ministra kultury Jiřího Vzientka
a potomků rodu Clam-Gallasů zahájen projekt Gallasové
a Clam-Gallasové – Noblesa
severních Čech. Projekt je součástí dlouhodobého a veřejností
oblíbeného cyklu Po stopách
šlechtických rodů, jehož cílem je
připomínat kulturní, společenské a historické odkazy významných
aristokratických rodů. Návštěvníci památek se s historií rodu mohou
seznámit během téměř stovky tematických akcí, které budou probíhat po celý rok 2019. Záštitu nad projektem převzal ministr kultury.

MINISTERSTVO KULTURY OTEVŘELO DISKUSI
O PODPOŘE KREATIVNÍHO A UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Antonín Staněk a náměstek Alois Mačák se v závěru měsíce března
sešli se zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a se zástupci Unie zaměstnavatelských svazů. Jednali o mezirezortní podpoře uměleckého a kreativního vzdělávání, které zahrnuje
spolupráci vzdělávacích a kulturních institucí, lektorské programy
kulturních zařízení, podporu alternativních výukových metod zaměřených na rozvoj individuální kreativity s cílem většího zapojení
žáků a studentů do uměleckých aktivit. Výsledkem jednání byl vznik
expertní pracovní skupiny ve společné gesci obou rezortů a Unie
zaměstnavatelských svazů, která bude ustavena v průběhu měsíce
dubna. Zabývat se bude memorandem o spolupráci a dalšími souvisejícími otázkami.
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SKLO NÁS SPOJUJE!
Za 36let existence se Mezinárodní sklářské sympozium-International Glass Symposium
(IGS) Nový Bor stalo doslova
světovým unikátem, symbolem
setkávání, tvůrčí práce a nových možností v oboru zpracování skla.

Na jediném místě a ve stejném
čase se v pravidelných tříletých
intervalech schází špičkoví
sklářští výtvarníci z celého světa, aby ve spojení se sklářskými
řemeslníky v hutích i rafinačních dílnách před očima odborné i laické veřejnosti zhmotnili
své tvůrčí myšlenky.
V Uměleckoprůmyslovém
museu v Praze jsou k vidění
výsledky zatím posledního
XIII. ročníku Mezinárodního
sklářského sympozia, které se
uskutečnilo loni v říjnu.

MINISTERSTVO KULTURY ROZDĚLILO V OBLASTI ŽIVÉHO UMĚNÍ REKORDNÍ ČÁSTKY
Pro rok 2019 rozdělilo MK v oblasti profesionálního živého umění a literatury rekordní sumu. Odborné
komise vydaly do celého spektra oblastí 398 796 000 korun.
Oproti roku 2018 se jedná
o navýšení o téměř 45 milionů
Kč. Ministr kultury Antonín Staněk počítá s tím, že v rozpočtu
pro rok 2020 bude pro živou
kulturu žádat další prostředky.
„Jestliže rozpočet pro rok 2019
byl proinvestiční, chci garantovat, že moje vyjednávání o rozpočtu na rok 2020 bude zaměřeno na živou kulturu. Pro rok 2020
budou peníze do živé kultury
prioritou,“ řekl v minulých dnech
ministr kultury Antonín Staněk.
Peníze jsou určeny přímo realizátorům festivalů, koncertů, výstav, vydavatelům kritických tiskovin, jsou
určeny na překlady české literatury do zahraničí a podobně, a to organizátorům napříč celou Česku
republikou.
Ministerstvo kultury podpořilo například Festival Smetanova Litomyšl, Jihlavský festival dokumentárních
filmů, Pardubické hudební jaro – mezinárodní festival, Časopis Harmonie, Zelenka Conference Prague
2019, Palm off Fest2019 – mezinárodní divadelní festival, Ostravar –
divadelní festival Národního divadla Moravskoslezského, Divadelní
NTM NA LETNÍ SEZÓNU OPĚT
společnost Petra Bezruče s projektem O čem sní Hedda Gablerová,
ZPŘÍSTUPNÍ SBÍRKU
Celoroční činnost nezávislého hudebního souboru: Divadlo Buchty a
KOLEJOVÝCH VOZIDEL V ČR
Loutky, Celoroční činnost nezávislého hudebního souboru: Divadlo
Vosto5, Mladí ladí jazz, Nerudný fest, Polička fest a další projekty.

VELIKONOCE V MUZEU SKLA A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU

NTM již po třetí na letní sezónu zpřístupňuje pro zájemce
o železniční historii Železniční
depozitář v Chomutově.
Od 30. března do 28. října po
čtyři dny v týdnu si mohou
návštěvníci v autentickém prostředí bývalého lokomotivního
depa prohlédnout na 100 kolejových vozidel ze sbírky NTM.

Tvůrčí dílny pro všechny generace s velikonoční tematikou,
seznámení s méně známými
zvyky a tradicemi spojené
s Velikonocemi. Vstup zdarma.
ZELENÝ ČTVRTEK
čtvrtek 18. dubna 2019
9-17 hodin

VELKÝ PÁTEK
pátek 19. dubna 2019
9-17 hodin

Výroba malého zdobeného škapulíře pro štěstí plného korálků
a vůní

Výroba originálního barevného
růžence.
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ANTONÍN STANĚK SI PROHLÉDL UNIKÁTNÍ MUZEUM „PRAGOVEK“
Ministr kultury Antonín Staněk navštívil Expozici požární ochrany
v areálu Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu a unikátní
Automuzeum Praga ve Zbuzanech. V „hasičské expozici“ si ministr
Staněk prohlédl exponáty Praga, které pocházejí ze sbírky Emila Příhody. Ta čítá dohromady stovku vozů a 400 tisíc předmětů dokumentujících téměř kompletní historii automobilové značky Praga. Některé
její části měl ministr s doprovodem možnost vidět ve Zbuzanech.
„Sbírka pana Příhody nemá obdoby, jedná se o třetí nejúplnější sbírku
svého druhu na světě. Úplnost archivu je úctyhodná a vozy jsou velmi
zachovalé. Souhlasím, že takto unikátní kolekce si zaslouží své stálé
místo,“ řekl ministr kultury Antonín Staněk.
Celá sbírka je nyní rozmístěna v několika lokalitách. Pragovky v hasičském provedení jsou zapůjčeny do Hasičského muzea ve Zbirohu,
několik vozů je v Muzeu karosářství ve Vysokém Mýtě. Emil Příhoda
již několik let shání místo, kde by celá jeho sbírka byla pod jednou
střechou.
Řada z exponátů si zahrála nejen v dobových filmech, jejich majitel
odhaduje, že je zapůjčil více než
2000x; vášnivý sběratel a znalec
Emil Příhoda je také autorem
knihy Devadesát let výroby
automobilů, která mapuje historii
československé automobilky
PRAGA.

ZAHÁJENÍ REGISTRACE ARTÝDNE UMĚLECKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2019
Ve dnech 20.–26. května 2019 se uskuteční sedmý ročník projektu
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby s novým názvem
ARTýden.
Projekt je nekomerční a má formu občanské iniciativy – účastníci
se sami přihlašují se svými akcemi. Záštitu nad letošním ročníkem
převzalo kromě jiných institucí i Ministerstvo kultury.
Tváří letošního ročníku je populární herec a moderátor Jan Rosák.
V průběhu daného týdne pořádá NIPOS slavnostní koncert v sále
Martinů na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění
v Praze. Pořadatelé akcí se mohou registrovat na stránkách amaterskatvorba.cz či na facebookovém profilu projektu. Na základě
registrace se jejich akce objeví na Mapě aktivit. Registrace probíhá
on-line a je bezplatná. Podrobné Závěrečné zprávy všech uplynulých ročníků jsou ke stažení na webových stránkách Týdne.
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Vyhlášení 3. veřejné soutěže ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na
podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
národní a kulturní identity (NAKI
II) na období let 2020 - 2022.
Více informací naleznete zde.

LUCIA SEKERKOVÁ BLÁHOVÁ:
ŽENY PRODÁVAJÍCÍ NADĚJI

ŠÍLENÝ HEDVÁBNÍK.
ZIKA & LÍDA ASCHER:
TEXTIL A MÓDA
Osobní i profesní příběh Ziky
a Lídy Ascherových, který
započal na prahu druhé světové války v Praze a úspěšně se
rozvíjel v Londýně a Paříži, kde
Ascherovi spolupracovali
s nejvýznamnějšími umělci
a kde z jejich tištěných látek vytvářely své modely nejslavnější
módní domy.
Termín: do 15. září 2019
Uměleckoprůmyslové
museum v Praze

Výstava a stejnojmenná kniha
shrnují několikaletou práci dvou
slovenských autorek. Přináší
fotografický projekt a esej
o životě a práci věštkyň několika generací ze skupin olašských Romů v dnešní Bukurešti
(Rumunsko) a blízkém okolí.
Termín: do 14. dubna 2019
Muzeum romské kultury

Dokumentární výstava o Ireně
(Ince) Bernáškové - první Češce odsouzené nacisty k trestu
smrti. Výstava byla zahájená
k 80. výročí začátku nacistické
okupace českých zemí
(15. března 1939). Památník
Terezín děkuje autorům
a vlastníkům výstavy za laskavé
zapůjčení.
Termín: do 2. června 2019
Památník Terezín

DVA V JEDNOM.
ČESKÝ A SLOVENSKÝ
DESIGN SKLA 1918-2018

Výstava připomíná nejznámější
a nejoblíbenější módní salon
v meziválečné české společnosti – salon Hany Podolské.

První novodobá prezentace
českého a slovenského designového skla představuje
společné i rozdílné rysy a charakteristiky přístupu k tomuto
materiálu, a to včetně období
po rozdělení státu v roce 1993.
Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
a Slovenským sklářským muzeem v Lednických Rovních.

Termín: do 19. května 2019
Uměleckoprůmyslové
museum v Praze

Termín: do 14. dubna 2019
Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou

HANA PODOLSKÁ, LEGENDA
ČESKÉ MÓDY

ZASNOUBENA SE SMRTÍ
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HOLOCAUST A MATEŘSTVÍ
Výtvarná výstava ekvádorské
sochařky a malířky s českými
kořeny a přeživší šoa Trude
Sojky (1909 – 2007). Výstava
se koná ve spolupráci s Casa
Cultural Trude Sojka v Quitu,
Ekvádor.
Termín: do 9. června 2019
Památník Terezín

