


2

SLOUPEK MINISTRA

Vážení čtenáři,

můžeme-li věřit meteorologům – a někomu už 
bychom věřit měli – byl letošní leden nejstude-
nější za uplynulých 77 let. To je jistě dobrý důvod 
k tomu zdržovat se spíše v interiérech. Pevně 
věřím, že jste zvolili některé z výstavních prostor 
našich příspěvkových organizací. Přehled těch, 
které můžete navštívit i v únoru, naleznete jako 
obyčejně v závěru čísla. Za všechny zmiňme 
alespoň prodlouženou výstavu Svět mechanické 
hudby v Muzeu JAK v Uherském Brodě nebo 
Ostře sledované vlaky, které jsou a do konce 
dubna budou k vidění v Národním technickém 
muzeu.

Také únor má být chladný, přesto bychom se 
v jeho polovině měli dočkat teplejších dní. To jis-
tě ocení účastníci masopustních průvodů, jejichž 
vrcholné období, tzv. fašanky, letos připadá prá-
vě na poslední únorové dny. Tématu vesnických 
masopustních obchůzek se také věnuje ústřední 
text; připomíná společný úspěch Ministerstva 
kultury, Národního ústavu lidové kultury a Sou-
boru lidových staveb Vysočina, kterým byl zápis 
Vesnických masopustních obchůzek a masek na 
Hlinecku na Reprezentativní seznam nemateriál-
ního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Dovolte mi v závěru vrátit se znovu k fenoménu 
masopustního průvodu. Je velmi sugestivním 
obrazem zmatení: blázen je vyhlášen králem, lidé 
za maskami ztrácejí tvář a pozornost na sebe str-
hávají kultická zvířata, na veselou melodii tančí v 
průvodu smrt. Zdá se, jako by jeho smyslem bylo 
ještě před dlouhým obdobím půstu vzdorně po-
hodit hlavou - popřít všechna svazující pravidla, 
porušit řád. Ve skutečnosti jde ale o to řád uká-
zat. Neboť to, co je správné, pravdivé a dobré, 
ukazuje se nejjasněji právě v kontrastu s tím, co 
je pomýlené, bláznivé a nepřirozené. V masopus-
tě se zvrácená podoba světa demonstruje v té 
nejobnaženější podobě, aby byl následně 
o to pokorněji přijat řád. Tedy si to bláznivé diva-
dlo užijme!      
    Daniel Herman

PORTRÉTY TĚCH, KTEŘÍ PŘEŽILI 
KONCENTRAČNÍ TÁBORY

Výstava trvá do 1. března 2017, ve výstavních 
prostorách Nostického paláce, Maltézské nám. 1, 
Praha 1.
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V letošním roce uplynulo 72 let od osvobození koncentrač-
ního tábora v Osvětimi. Tuto událost nám připomněl Meziná-
rodní den památky obětí holocaustu 27. ledna. Daniel Her-
man uctil památku obětí holocasustu v Hlavním sále Senátu 
Parlamentu České republiky na vzpomínkovém setkání, které 
pořádala Federace židovských obcí v ČR a Nadační fond 
obětem holocaustu. V předvečer Mezinárodního dne památ-
ky obětí holocaustu se také ministr setkal na Velvyslanectví 
SRN s delegací vedenou předsedkyní Bavorského zemského 
sněmu Barbarou Stamm a se skupinou přeživších. Ve svém 
projevu připomněl Daniel Herman význam společného setká-
ní pro česko-bavorské vztahy. Součástí večera bylo i krátké 
vystoupení pana Stefana Hankeho, který je autorem výstavy 
fotografií „KZ überlebt“ (Přežili koncentrační tábor).

KONTROLNÍ DEN V HISTORICKÉ 
BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA
Ministr kultury Daniel Herman společně s předsedou vlády 
Bohuslavem Sobotkou a dalšími zástupci veřejných institucí 
navštívil koncem ledna Historickou budovu Národního muzea. Během kontrolního dne se všichni sezná-
mili s aktuálním průběhem stavebních prací na této významné národní kulturní památce. 

Zástupci veřejných institucí prošli trasu s několika stano-
višti, kde jim byly prezentovány probíhající práce v bu-
dově – např. práce na fasádě budovy, oprava balustrády, 
restaurátorské činnosti na sochařské výzdobě na čelní 
fasádě i na malbách v prostorách Panteonu a také sou-
časný postup prací souvisejících s budováním spojovací 
chodby mezi Historickou a Novou budovou Národního 
muzea. Další informace a videa o rekonstrukci Historické 
budovy Národního muzea naleznete na nm.cz a zpravo-
dajském portálu Muzeum 3000 muzeum3000.cz

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PČR  
PŘIJALA VLÁDNÍ NÁVRH NOVE-
LY AUTORSKÉHO ZÁKONA

Cílem této novely je především transpo-
zice směrnice o kolektivní správě, která 
sjednocuje pravidla pro výkon kolektivní 
správy v celé EU. Projednávání této no-
vely autorského zákona bylo vzhledem 
k velkému množství pozměňovacích 
návrhů komplikované, nicméně rozsah 
přijatých změn je ve výsledku minimální. 
Zvyšování autorských poplatků vládní 
návrh vůbec neobsahoval, to vyplývalo 
z některých poslaneckých pozměňova-
cích návrhů, které nebyly přijaty. Po-
stoupením návrhu k projednání v Senátu 
PČR se legislativní proces dostává do 
další fáze a Česká republika se přibližuje 
splnění závazku plynoucího z členství 
v EU.

ČESKÉ LITERÁRNÍ CENTRUM MÁ NOVÉHO ŘEDITELE

V lednu  letošního roku zahájilo svoji činnost nově zřízené 
České literární centrum  v Praze.  Do jeho vedení byl vy-
brán Petr Janyška, který stál u vzniku celé řady kulturních 
institucí a programů. V devadesátých letech se například 
podílel na formování nezávislé české žurnalistiky i české di-
plomacie. Jako velvyslanec ve Francii se intenzivně věnoval  
vytváření pozitivního image ČR a přípravě přijetí do EU.   

§
MINISTR KULTURY UCTIL OBĚTI HOLOCAUSTU

MINISTERSTVO

https://www.nm.cz
http://www.muzeum3000.cz


V rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie 
JABLONEC 2017 připravilo Muzeum skla 
a bižuterie v Jablonci nad Nisou ve spolupráci se 
studenty ateliéru Design skla zlínské univerzity 
unikátní výstavní projekt REDESIGN, který bude 
poprvé představen ve dnech 10. – 14. února na 
prestižním veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad 
Mohanem. 

Výstava REDESIGN bude ve Frankfurtu nad Mo-
hanem slavnostně zahájena 10. února v 16 hodin. 
Najdete ji na prestižním místě ve foyeru haly 4.1., 
hned vedle prezentace letošní partnerské země 
veletrhu, kterou je Velká Británie. Partnery pro-
jektu jsou Ministerstvo kultury, Liberecký kraj, 
statutární město Jablonec nad Nisou, Nadace 
Preciosa, Messe Frankfurt, Happy Materials, 
TEXO PLUS a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 
 
Všechny vybrané „redesigny“, včetně bižuterie, 
se pak objeví od června do října v rámci projektu 
Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLO-
NEC 2017 přímo ve stálých expozicích jablonec-
kého muzea. 

            více informací...

MUZEJNÍ EXPONÁTY JAKO INSPIRACE PRO SOUČASNOST? 
TO JE STUDENTSKÝ PROJEKT REDESIGN

Publikace Design v českých zemích 1900–2000 
s podtitulem Instituce moderního designu předsta-
vuje vůbec první systematické zhodnocení této ob-
lasti dějin českého moderního umění. Knihu vydává 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze v koedici 
s nakladatelstvím Academia a ve spolupráci s řadou 
paměťových institucí u nás i v zahraničí. Text pu-
blikace vznikl na základě institucionální podpory 
vědeckého výzkumu financovaného vládou ČR 
a Ministerstvem kultury. 
    více informací...

NOVÁ KNIHA O ČESKÉM DESIGNU
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Památník Terezín vyhlašuje 23. ročník literární a 21. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany 
Greenfieldové

Společné téma obou soutěží zní: Je minulost stále živá? Určeny jsou žákům a studentům základních 
a středních škol. Uzávěrka je 18. dubna 2017. Více informací zde.

AKTUÁLNĚ

http://www.msb-jablonec.cz/aktuality/muzejni-exponaty-jako-inspirace-pro-soucasnost-to-je-studentsky-projekt-redesign
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=145&year=2016&id=151&img=
http://www.pamatnik-terezin.cz/?dl_id=554
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V několika východočeských obcích v oblasti Hlinecka se 
dodnes dochovala tradice masopustních průvodů. Rozpustilé 
obchůzky maskovaných postav na konci období masopustu 
na vesnicích patří k nejvýraznějším výročním obyčejům 
v České republice, ale i ve všech okolních státech Evropy. 
Tato tradice se po několik generací dodržuje téměř v nezmě-
něné podobě jako v dávných dobách. Pro svoji jedinečnost 
byly v roce 2010 Vesnické masopustní obchůzky a masky na 
Hlinecku zapsány do Reprezentativního seznamu nemateri-
álního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO. Bylo 
tak završeno dlouhodobé úsilí Ministerstva kultury, Národního 
ústavu lidové kultury ve Strážnici a Souboru lidových staveb 
Vysočina. Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku se 
staly součástí světového kulturního dědictví pro svoji jedi-
nečnost, která spočívá především v dodržování tradičního 

charakteru obyčeje. 
Původ této lidové slav-
nosti, která měla zajistit 
zdraví, plodnost, úrodu 
a uvítat přicházející jaro, 
sahá až do předkřes-
ťanských dob. Novodo-
bá tradice obchůzek je pak doložena v první polovině 19. století. 

Tradiční masopustní masky na Hlinecku se dělí do dvou skupin: 
na červené (pěkné) a černé (škaredé) maškary. Červené masky 
mohou obléknout pouze svobodní chlapci a musí jich být jen šest. 
K červené maškaře patří masky strakatého (rovněž zvaného laufr), 
ženušky a čtveřice Turků. Za černé masky se převlékají ženatí muži. 
Jejich počet není pevně stanoven. Černou maškaru tvoří postavy 
rasa s kobylou, Židů, kominíků a slaměných. V některých vesnicích 
se ještě objevuje medvědář s medvědem (Blatno, Studnice).

Masopustní průvod vede strakatý se ženuškou a obcházejí celou vesnici podle předem daného pořadí. 
U každého domu popřejí štěstí, zdraví a nechají zahrát hospodáři písničky podle jeho přání. Většina 
obyvatel připraví tradiční pohoštění (především koblihy a alkohol), peněžitou odměnu a aktivně se celého 
dění zúčastňuje. Obchůzka je ukončena obřadem porážení kobyly (jedna z masek), večer se koná taneč-
ní zábava.

Fotografie, včetně titulní strany, pocházejí z archivu SLS Vysočina.
Děkujeme vesely-kopec.eu a betlem-hlinsko.cz.

VESNICKÉ MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY A MASKY NA HLINECKU

TRADICE

http://www.vesely-kopec.eu
http://www.betlem-hlinsko.cz
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OSTŘE SLEDOVANÉ 
VLAKY

Až do 30. dubna 2017 může-
te navštívit výstavu s názvem 
Ostře sledované vlaky, kterou 
uspořádalo Národní technické 
muzeum. Oscarový snímek 
přibližují ve výstavě projekce 
úryvků z filmu, kostýmy herců 
či razítko z proslulé scény. Na 
výstavu zapůjčil cenu, sošku 
Oscara, i režisér Jiří Menzel.
     
  více informací...

SVĚT MECHANICKÉ 
HUDBY ANEB ZLATÉ 
ČASY AUTOMATAFONŮ

Pro velký úspěch je výstava 
prodloužena do 23. dubna 
2017! Muzeum J. A. Komen-
ského v Uherském Brodě 
prodloužilo výstavu flašinetů, 
hracích hodin a dalších histo-
rických hracích skříněk. Téměř 
šedesát mechanických hudeb-
ních nástrojů zapůjčených z 
deseti muzeí i od soukromých 
sběratelů dokumentuje vývoj 
této oblasti hudby od 18. stole-
tí.      
  více informací...

ŠUMĚNÍ 
ANDĚLSKÝCH 
KŘÍDEL

V Muzeu moderního umění a 
Arcidiecézním muzeu Olomouc 
můžete při návštěvě potkat 
více než dvě stě andělů. Tolik 
exponátů má výstava Šumění 
andělských křídel, která divá-
ky provádí historií výtvarného 
ztvárnění nebeských poslů od 
gotiky po současnost, od des-
kových obrazů po videoart.    
Výstava trvá do 5. března 
2017.
  více informací...

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 
BIŽUTERIE

Stálá expozice Nekonečný pří-
běh bižuterie prezentuje vývoj 
jablonecké bižuterie od jejího 
zrození po současnost. Pro-
střednictvím tematických filmů, 
technologií, dekoračních tech-
nik, skleněné a kovové bižute-
rie, šperku, prací uměleckoprů-
myslových škol v Jablonci nad 
Nisou, Železném Brodě, Turno-
vě uvidíte fenomén Jablonec-
ka, který proměnil zdejší kraj v 
místo s celosvětově uznávanou 
tradicí sklářského a bižuterního 
průmyslu.    
  více informací...

BOHUMIL SMRČKA 
(1943-1997)

Na výstavě uvidíte obrazy a 
drobnou grafiku malíře, literár-
ního historika, propagačního 
výtvarníka a učitele kreslení 
Bohumila Smrčky, jehož jméno 
je spojeno s kulturním a spo-
lečenským děním a výtvarnou 
komunitou Tábora 70.–90. let.
Výstavu uspořádalo Husitské 
muzeum v Táboře a potrvá do 
4. března 2017.

            více informací...

SVĚT VE VITRÍNĚ

Drobné krátkodobé výstavky 
obohatí Náprstkovo muzeum a 
představí rozmanitost jeho sbí-
rek.Od 6. března do 30. břez-
na 2017 zde můžete navštívit 
VÝSTAVU VELRYBOVOU. 
Výstava připomene záměr 
skupiny pražských vlastenců, 
kteří zakoupili pro zoologickou 
expozici Národního muzea 
kostru plejtváka myšoka. Pro-
tože nová budova Národního 
muzea na Václavském náměstí 
nebyla ještě dokončena, byla 
rybí kostra vystavena v letech 
1888-1892 v prostorách Ná-
prstkova muzea. Výstava se 
setkala s nebývalým zájmem 
veřejnosti a kostra plejtváka od 
těch dob patří k nejznámějším 
exponátům Národního muzea.

  více informací...

KAM ZA KULTUROU

http://www.ntm.cz/ostre-sledovane-vlaky
http://www.mjakub.cz/svet-mechanicke-hudby?idc=1466
http://www.olmuart.cz/sumeni-andelskych-kridelobraz-andela-ve-vytvarnem-umeni-od-stredoveku-po-soucasnost--1031/
http://www.msb-jablonec.cz/expozice-hlavni-budova/nekonecny-pribeh-bizuterie
http://www.husitskemuzeum.cz/vystava-bohumil-smrcka-1943-1997/
http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Vystavy-NpM/Svet-ve-vitrine.html

