SLOUPEK MINISTRA

Březen, za kamna vlezem‘, praví lidová
moudrost a patrně ví proč; průměrná
teplota v první jarní den u nás není ani
šest stupňů. Současně je ale 21. březen
světovým dnem poezie (několika verši jej
připomínáme na této straně) a Světovým
dnem loutkového divadla – ten můžete
oslavit např. v našem Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi; nejen tam vás
zveme na str. 6. I v březnu se někdy
vyplatí opustit teplé místo za kamny.
Na str. 3 se snažíme rozptýlit obavy
veřejnosti o Slovanskou epopej, která
je zapůjčena do Japonska, ale nikoli do
Číny. Krátce se také vracíme k letošním
Rytířům, Dámám a Mecenášům české
kultury; svědectví odvahy a mravnosti,
které vydávali svým životem, nikdy nebude dost připomínáno.
K předložení do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví
lidstva je připravena nominace technologie výroby modrotisku; více se o ní
dozvíte na str. 4. Ze zpráv našich příspěvkových organizací bych rád vyzdvihl především vydání sešitu básní Jana
Zahradníčka, který byl téměř šedesát let
pokládán za zničený. Jde o básně vzniklé
v komunistickém vězení v Leopoldově.
Tato poezie se kromě svědectví o talentu
stává také svědectvím o nezlomné vůli.
Březen je tu. Za kamny je tlačenice. Buďme těmi, kteří vyjdou do slunce.
			

Daniel Herman

SVĚTOVÝ DEN POEZIE
Jedenadvacátý březen není jenom prvním jarním dnem, ale
připadá na něj také Světový den poezie. Byl vyhlášen na
zasedání UNESCO v Paříži v roce 1999. Záměrem vyhlášení tohoto dne je soustředění se na udržení psaní poezie
v celém světě, podpora jejího čtení a vydávání. Nepřehlédnutelným aspektem je i vyučování poezie v celosvětovém
měřítku.

JARNÍ RONDEAUX
Utkána z modrošedých par
je půlnoc, když se k jaru chýlí.
Už nechodí do bílé vily
básníci mrtví z dávných jar
a přioděni do čamar,
dnes už jen stín či příznak bílý.
Utkána z modrošedých par
je půlnoc, když se k jaru chýlí.
Na střeše leží světla cár,
to svítí měsíc opozdilý,
když jdu tu já, a kroků pár
spíš ty, pro kterou srdce šílí.
Utkána z modrošedých par
je půlnoc, když se k jaru chýlí.
		Jaroslav Seifert

MORAVA
Morava zájezdní hostinec
U zeleného stromu
Bubínky trubka a štěbenec
Potulní rytíři vracejí se domů
Košile visí na stromě
Impresionista měkké barvy míchá
Ve stínu rozkvetlé jabloně
Morava ovečka tichá
		Vitězslav Nezval
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ROK ČESKÉ KULTURY
V JAPONSKU

C

elý rok 2017 bude v Japonsku hodně
spjat s českou kulturou. V souvislosti
s 60. výročím obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a Českou
republikou byl rok 2017 vyhlášen Rokem
české kultury v Japonsku. O kulturních vztazích obou zemí jsme krátce pohovořili
s ministrem kultury Danielem Hermanem.
Jaké máme kulturní vztahy s Japonskem?
Vztahy s Japonskem považuji za mimořádně
důležité a jsem rád, že mezi našimi zeměmi
existují pouze pozitivní témata. Dokladem
těchto výborných vztahů je velmi rozsáhlá
spolupráce českých a japonských kulturních
institucí. Je mezi nimi i řada příspěvkových
organizací Ministerstva kultury, jako např.
Národní galerie, Uměleckoprůmyslové museum, Česká filharmonie, Národní divadlo
a mnoho dalších. V Japonsku se těší ohromné oblibě zejména česká klasická hudba, pro
nás je zase velmi inspirativní japonská výtvarná tradice. Japonské publikum zajímá ale
i české výtvarné umění a český film. Na špici
ovšem stojí Alfons Mucha.
A co česká literatura?
Patrně nejznámějším českým spisovatelem v
Japonsku je Karel Čapek. Prvním překladem
Čapkova díla do japonštiny je jeho R.U.R.
Dále také překlad Dášenky, Válka s mloky,
Povídky z jedné kapsy a další. Z ostatních
děl vyšly v Japonsku Haškovy osudy dobrého vojáka Švejka, dílo Franze Kafky, Milana
Kundery či povídky Bohumila Hrabala.

Stěžejní událostí Roku české kultury v Japonsku bude výstava vrcholného díla Alfonse Muchy - Slovanské epopeje v Tokiu nyní v březnu.
V médiích se šíří panika o údajném vycestování této kulturní památky do Číny. Jak se věci opravdu mají?
Do Japonska na výstavu se chystám a velmi se těším. Ke spekulacím kolem případného vývozu epopeje
do Číny mohu říci pouze to, že Ministerstvo kultury obecně vydává povolení či souhlas s vývozem kulturních památek na časově omezenou dobu do zahraničí. Zda budou vůbec podmínky pro povolení vývozu
Slovanské epopeje do Číny dostačující, to ověří naši odborníci z památkové sekce, kteří věc posoudí
s nejvyšší mírou odpovědnosti a s maximální profesionalitou. Panika, šířená kolem údajného vycestování
kulturní památky Slovanské epopeje do Číny, tedy není ničím konkrétním podložena. Dílo Alfonse Muchy
se po výstavě v Japonsku vrátí zpátky do Čech a o případném povolení vývozu jinam je nyní předčasné
hovořit, natož ho považovat za hotovou věc.

MINISTERSTVO
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MINISTR KULTURY OCENIL NOVÉ RYTÍŘE, DÁMY A MECENÁŠE ČESKÉ KULTURY

R

esortní ocenění předal v Divadle na Vinohradech Daniel Herman vybraným umělcům a mecenášům.

Dámami české kultury se v letošním roce staly klavíristka,
cembalistka a hudební pedagožka Zuzana Růžičková
a zakladatelka českého hospicového hnutí lékařka Marie
Svatošová. Rytíři pak akademický sochař Otmar Oliva,
houslový virtuóz Eduard Vokurka a evangelický duchovní
Svatopluk Karásek, politický vězeň komunistického režimu.
V obou kategoriích ocenil ministr kultury také osobnosti
navržené in memoriam. Dámami české kultury se tak staly také dvě politické vězeňkyně: publicistka a
profesorka Univerzity Karlovy v Praze Růžena Vacková a spisovatelka Dagmar Šimková. Titul Rytíř české kultury byl in memoriam udělen spisovateli, disidentu a politickému vězni Karlu Peckovi, publicistovi
a exulantu Pavlu Tigridovi a oběma bratřím Čapkům, výrazným postavám meziválečné umělecké scény.
Mecenáši české kultury se stali paní Karola Hejl a in memoriam také její manžel Vilém Hejl, jehož osobní
fond a rozsáhlou knihovnu oceněná mecenáška věnovala Památníku národního písemnictví. Mecenášem české kultury se stal rovněž Leoš Válka, zakladatel a ředitel Centra současného umění DOX.
											více informací...

TECHNOLOGIE VÝROBY MODROTISKU

V

roce 2014 byla do Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky zapsána tradice Technologie
výroby modrotisku.

V současné době je dokončena nominace Technologie výroby
modrotisku k předložení do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Nominace je nadnárodní, pod
vedením rakouské komise pro UNESCO se na ní podílelo Maďarsko, Slovensko, Česko, Rakousko a Německo.
Výrobu modrotisku v současnosti zajišťují v České republice dvě
provozovny, obě se nacházejí na území Jihomoravského kraje:
Modrotisková dílna firmy Arimo ve Strážnici a Modrotisk Danzinger
v Olešnici na Moravě.
Výroba modrotisku je jedinou tradiční tiskařskou a barvířskou
technikou zdobení látek, která se ze své podstaty v nezměněné
podobě kontinuálně uchovala až do současnosti. Výroba modrotisku má své kořeny v Číně, v Evropě se tato technika rozšířila až
na počátku 18. století a původně byla určena aristokratickým vrstvám. Na přelomu 18. a 19. století se modrotisk rozšířil na venkov
a stal se materiálem pro výrobu některých součástí lidového oděvu i bytového textilu. Jedná se o jedinečné kulturní dědictví, které
je stále živé a aktuální.
Modrotisk je výsledným produktem techniky zdobení látek, při níž
se pomocí forem nanese na plátno rezerva - hmota, jež chrání textilii v místech, která nemají být zabarvena. Potištěná látka je poté
zastudena barvena v indigové lázni.

TRADICE
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SYMPOZIUM: JAK VYSTAVIT VENUŠI

Moravská galerie ve spolupráci s Moravským zemským muzeem pořádá v polovině března sympozium,
které se bude zabývat otázkou, jak v současné době prezentovat cenné umělecké exponáty. Sympozium bude určené především odbornému publiku - designérům, architektům, teoretikům a historikům
umění, muzeologům, restaurátorům a přístupné bude také studentům spřízněných oborů. Bude rozděleno do dvou částí - první část bude věnována Věstonické venuši, sbírkám Moravského zemského muzea
a způsobu jejich prezentace. Druhá část se zaměří na problémy spjaté s návrhy a realizacemi výstavních
systémů. Na sympoziu vystoupí také známý britský designér Adrian Peach.
Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, Husova 14 - Přednáškový sál, 16. 3. 2017, 15.00 - 18.00 h

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA
VYDALA ZTRACENÝ SEŠIT BÁSNÍ JANA
ZAHRADNÍČKA
Básnický sešit, který si
jeden z největších českých básníků dvacátého
století vedl ve vězení, a
který byl téměř šedesát
let považován za zničený,
právě vydala Moravská
zemská knihovna. Básnický deník má význam
nejenom pro textology
a literární historiky, stává
se také dokumentem mimořádné hodnoty, který zcela jistě patří do fondu
kulturní paměti českého národa.
				více informací...

UNIKÁTNÍ NÁLEZ V KLEMENTINU

Šest set let starý fragment z portálu někdejšího
dominikánského kostela sv. Klimenta, který byl
náhodně objeven v roce 2016 pod schodištěm
jižní věže kostela Nejsvětějšího Salvátora, se
letos stane průvodcem postní doby. Instalován
bude od 1. března do 14. dubna 2017 v kostele
Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu.
				více informací...

MATKA BOŽÍ
Druhý samostatný koncert 82. sezóny Pražského
filharmonického sboru se uskuteční ve čtvrtek
30. března v kostele sv. Šimona a Judyv Dušní ulici
na Praze 1. Pod vedením dirigenta Lukáše Vasilka
zazní ojediněle uváděná skladba Matka Boží ve
věčné modlitbě, originální Mše Igora Stravinského
a temperamentní Milostné písně – Valčíky Johannese Brahmse. Koncert začíná v 19.30 hodin, vstupenky je možno zakoupit na colosseumticket.cz.

AKTUÁLNĚ

Foto: Petra Hajská
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SPECTACULUM ANEB
JAK SE ŽIJE UMĚLCI

Společná výstava dvou tvůrců,
Martina Homoly a Michala Fialy, představuje jejich tvorbu
z oblasti fotografie, volné grafiky a užité grafiky. Oba autoři
jsou zároveň přátelé a společně pracují na různých projektech, z nichž některé jsou
představeny i na této výstavě.
Termín: do 30. 4. 2017, Lidická
galerie 1. patro
více informací...

AJ WEJ-WEJ.
ZÁKON CESTY

KAREL HÖGER

V březnu si v cyklu Oči Brna
připomeneme 40 let od úmrtí
herce Karla Högera. Moravská
zemská knihovna k tomuto výročí připravila nejenom výstavu, ale i odborné přednášky a
filmové projekce, které připomenou jeho herecké umění.
Výstava potrvá do 31. 3. 2017
(Foyer MZK / přízemí)
Filmové projekce: 2., 9. a 30.
března 2017
21. 3. / 17.00 / Filmové a televizní role Karla Högera (Konferenční sál / přízemí) Přednáška
Veroniky Zýkové.
14. 3. / 18.00 / přednáška /
Rozhlasový portrét Karla Högera (Konferenční sál / přízemí) Přednáška Mgr. Přemysla
Hniličky.

KOMENSKÉHO
JEDNOTA BRATRSKÁ

Muzeum Jana Amose Komenského otevřelo v Comenius
Museum v nizozemském Naardenu výstavu Komenského
Jednota bratrská a reformace / Comenius´ Unity of the
Brethern and the Reformation.
Termín: do 30. 9. 2017
					
		více informací...

MALÝ PÁN | VELKÁ
CESTA JEDNÉ LOUTKY

		více informací...

Národní galerie v Praze představila v roce 2016 ve veřejném
prostoru Aj Wej-wejovu přelomovou plastiku Zvěrokruh a
nyní na tuto spolupráci naváže
zbrusu novou monumentální
instalací, kterou slavný čínský
umělec vytvořil speciálně pro
působivý interiér Velké dvorany
Veletržního paláce jako první
z plánované série děl vyjadřujících postoje konkrétních
umělců.
Termín: 17. 3. 2017-7. 1. 2018
		více informací...

KAM ZA KULTUROU

OČÍM SKRYTÉ
Po loňském úspěšném otevření
rekonstruovaných zahrad kláštera sv. Anežky České pokračuje Národní galerie v Praze
oživením tamější expozice středověkého umění. Výstava Očím
skryté nahlíží díky nejmodernějším technologiím pod povrch
více než padesátky deskových
obrazů 14. – 16. století z galerijních sbírek.
Termín: do 17. 9. 2017
		více informací...

Muzeum loutkařských kultur
v Chrudimi připravilo velkou interaktivní výstavu pro celou rodinu na motivy stejnojmenného
filmu Františka Skály mladšího.
Vydejte se s Malým pánem
na cestu za dobrodružstvím a
objevte s ním to, co mu schází.
Vybojujte zápas s Velkou tísní
a zjistěte, co je v životě pro člověka i loutku to nejdůležitější.
Termín: 4. 3. 2017-7. 1. 2018
					
		více informací...
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