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NOMINACE NA STÁTNÍ CENY PRO ROK 2018

SLOUPEK MINISTRA

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2018
budou uděleny Státní cena za literaturu a Státní cena za
překladatelské dílo pro rok 2018.

Milí čtenáři,
v naší společnosti a kultuře se děje příliš
mnoho významných věcí, než abychom
v březnu zalézali za kamna, jak nás k tomu
vybízí pranostika. V Muzeu loutkářských
kultur v Chrudimi začíná výstava o tvorbě
manželů Lamkových, legendárních tvůrců
animovaných filmů pro děti; Moravská zemská knihovna od 5. března představí americké režisérské období Huga Haase
a unikátní výstava „Domečky pro panenky
z Victoria&Albert Museum of Childhood
v Londýně“ je k vidění v Uměleckoprůmyslovém museu. O nich a některých dalších se
dočtete na str. 4.
Ostatně ani v únoru neležela kultura ladem.
Ve vinohradském divadle byly v rámci festivalu proti totalitě, zlu a násilí MENE TEKEL
již počtvrté předány ceny Rytíř a Dáma
české kultury. Kdo tato ocenění obdržel, se
dočtete v rubrice Ministertsvo. Pro mne bylo
každopádně radostí a ctí se s těmito lidmi
potkat, stejně jako stisknout ruku potomkům těch, kterým mohlo být ocenění předáno už jen in memoriam. I to však pokládám
za důležité.
Pozoruhodný úspěch si připsala naše
největší příspěvková organizace Národní
památkový ústav, který uspěl se žádostí
o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu 3.1. Podpořeny z něj
budou rekonstrukce státních zámků Uherčice, Zákupy, Telč a státního hradu Karlštejn.
Celkový rozpočet přesahuje 530 milionů Kč.

Státní ceny se udělují autorovi k ohodnocení původního
literárního díla nebo překladu literárního díla z cizího
jazyka do češtiny, vydaného v českém jazyce v roce
2018 nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby nebo
dosavadní činnosti autora v oblasti překladu literárních
děl. Státní ceny tvoří diplom a finanční částka ve výši
300 000 Kč.
Návrhy na udělení cen mohou podat fyzické nebo
právnické osoby nejpozději do čtvrtka 31. května 2018.
Návrh může být zaslán po e-mailu nebo klasickou poštou na níže uvedenou adresu a musí obsahovat jméno,
příjmení a místo trvalého pobytu autora díla či autora
překladu, charakteristiku osoby a díla plus zdůvodnění
návrhu.
					více informací...

Ačkoli to podle teploměru nevypadá, za
dveřmi je jaro. Tak ať spolu s probouzející se
přírodou rozkvete taky všechno v nás.
				

Ilja Šmíd
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MINISTR KULTURY OCENIL NOVÉ RYTÍŘE A DÁMY ČESKÉ KULTURY
Resortní ocenění předal ministr Šmíd v neděli 25. 2. v Divadle na Vinohradech vybraným osobnostem
v rámci XII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel.
Dámami české kultury se v letošním roce staly autorka divadelních her a divadelní teoretička Helena
Albertová a spisovatelka Zora Dvořáková. Rytíři pak biskup a publicista Václav Malý a spisovatel Jáchym
Topol.
V obou kategoriích ocenil ministr kultury také osobnosti in
memoriam. Dámami české kultury se tak staly herečka popravená nacisty Anna Letenská a herečka odsouzená a uvězněná
komunisty Jiřina Štěpničková. Titul Rytíř české kultury byl
in memoriam udělen výtvarníkovi, který se účastnil I. II. i III.
odboje, Otakaru Čílovi, a dále básníku, překladateli a grafikovi
Bohuslavu Reynkovi.
Resortní ocenění Dáma, Rytíř, Mecenáš české kultury je
udělováno jako výraz uznání umělcům a dalším osobnostem
společenského dění, kteří mimo kulturní přínos obohatili společnost také svědectvím svého života coby čestní, stateční
a mravní lidé, často navzdory útlaku obou totalit 20. století. Mecenášem umění se pak stává osoba či
instituce, která značnou měrou podporuje umělecké projekty i památky. Cenu tvoří kovová medaile
s odznakem v etui a diplom. Cena není spojena s finančním ohodnocením. 				
											více informací...

MINISTR ŠMÍD POKRAČUJE V NÁVŠTĚVÁCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MK
V Národním technickém muzeu na Letné si ministr společně s ředitelem Karlem Ksandrem prohlédl stálé expozice a také odborná pracoviště.
Další návštěva ministra vedla do Uměleckoprůmyslového musea.
Prohlédl si nádherně zrekonstruovanou budovu s novým vstupem ze
zahrady i tři výstavy, které jsou zde
v současné době k vidění. Společně
s ředitelkou Helenou Koenigsmarkovou navštívil knihovnu a zázemí muzea.
V Národní knihovně se setkal s ředitelem Martinem Kocandou a vedením
knihovny. Diskutovali o digitalizaci knižního fondu a péči o historické
fondy. Po rekonstrukci bude v Klementinu uloženo cca 1,5 milionu svazků, dalších 8,5 mil. pak v depozitáři NK v Hostivaři.
S generálním ředitelem Národní galerie v Praze Jiřím Fajtem zahájil ministr Šmíd 15. 2. novou výstavní sezónu ve Veletržním paláci.
V pětici nových výstav hrají hlavní roli dvě významné umělkyně z Německa a Rakouska. Katharina Grosse vystřídala ve Velké dvoraně Aj Wej-weje s na míru připravenou instalací Zázračný obraz, první patro představilo
rozsáhlou retrospektivu Marie Lassnig, připravenou ve spolupráci s Tate
Liverpool.

MINISTERSTVO
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DALŠÍ ČTYŘI PAMÁTKY VE SPRÁVĚ NPÚ ČEKÁ OBNOVA Z EVROPSKÝCH PENĚZ
Národní památkový ústav aktuálně uspěl v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP 3.1) s dalšími čtyřmi projekty s celkovým rozpočtem přesahujícím 530 milionů Kč. V náročné konkurenci uspěly státní zámky Uherčice, Zákupy a Telč a státní hrad Karlštejn.
více informací...

Státní zámek Uherčice

Státní zámek Zákupy

BRNO V KVĚTNU PŘEDSTAVÍ
169 TALENTOVANÝCH GRAFICKÝCH DESIGNÉRŮ
Z CELÉHO SVĚTA

Státní zámek Telč

Hrad Karlštejn

VÝSTAVA EXPERIMENTÁLNÍCH DĚL BĚLY KOLÁŘOVÉ V GALERII JOSEFA SUDKA NA PRAZE 1

Práce budou veřejnosti představeny od 10. května, kdy se uskuteční vernisáž 28. mezinárodního
bienále Brno 2018. Soutěžní
přehlídka by měla dle kurátorů tohoto ročníku prezentovat
zásadní fenomény současného
grafického designu.
Zájem o účast na Mezinárodní
přehlídce grafického designu
v Brně mělo 725 autorů, kteří do
Moravské galerie zaslali hned
1 450 exponátů. Práce do Brna
putovaly z 53 zemí světa.
Porota se rozhodla zařadit do výstavy 169 autorů z 26 zemí s cca
300 projekty. Vybírala především
práce, které reflektují aktuální
trendy grafického designu.

Uměleckoprůmyslovému museu v Praze
se roku 1996 podařilo
získat jedinečný soubor
jejích fotografických
prací. Přijetí prací Běly
Kolářové do širokého
rámce české fotografie
nebylo ještě na počátku devadesátých let
samozřejmostí. Definitivně se to stalo až po
její účasti na přehlídce
soudobého umění
Documenta v Kasselu (2007). Výstava
představuje umělecký
odkaz Běly Kolářové
(1923-2010), který obsahuje četné fotografické experimenty
i velký soubor asambláží. Dnes je považována za jednu ze zakladatelek domácího feministického umění.

		více informací...

					více informací...

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ PRODLUŽUJE VÝSTAVU PANELAND
Výstavu v brněnském UPM, která vás vrátí do éry masivní panelové výstavby v období normalizace,
můžete ještě naposledy navštívit v týdnu od 21. do 25. března.
Poslední den pak bude speciální – dernisážový. Od 16 hodin bude ve výstavě probíhat program pro
celou rodinu s mladým umělcem Janem Pfeiffrem. Na něj pak bude navazovat komentovaná prohlídka
výstavy s kurátorem Rostislavem Koryčánkem a umělcem Tomášem Džadoněm.
							
více informací...

AKTUÁLNĚ
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ŘEMESLO JAK VYŠITÉ
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
prodlužuje sbírkově výjimečně
bohatou a po dlouhé době
ojedinělou výstavu krojů Uherskobrodska. Výstava obsahuje
řadu pozoruhodných dokladů
historie tradičního odívání
v regionu.

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

HUGO HAAS V MZK
Oblíbeného herce a režiséra
Huga Haase připomeneme
ve výstavě cyklu Oči Brna. Ve
spolupráci s filmovými odborníky je doplněna i výstavou
věnovanou jeho „americkému“
období.

Termín: do 31. 3. 2018, foyer
Moravské zemské knihovny
Termín: do 8. 4. 2018, Muzeum
JAK
		více informací...

DOMEČKY PRO PANENKY
Z V&A MUSEUM OF
CHILDHOOD V LONDÝNĚ
Výstava souboru domečků pro
panenky ze sbírek Victoria&Albert Museum of Childhood je
pro naši veřejnost zcela mimořádnou událostí. Dvanáct exponátů přibližuje způsob bydlení
a každodenní život rodin
z různých společenských
vrstev od 18. století do současnosti.

Termín: do 16. 9. 2018, Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi
		více informací...

VLASTA FIALOVÁ (1928 1998)

Moravské zemské muzeum připravilo výstavu o Vlastě Fialové,
která patřila k významným hereckým talentům své generace.

		více informací...

C
Brněnská Janáčkova akademie
múzických umění (JAMU) v loňském roce oslavila 70 let své
existence. K tomuto významnému jubileu si tato škola nadělila reprezentativní publikaci,
mapující svoji historii a také
výstavu, která z prostor Divadla
na Orlí poputuje do Moravské
zemské knihovny. Návštěvníci
knihovny budou mít jedinečnou
příležitost si výstavu prohlédnout v Galerii MZK.

Termín: do 17. června 2018,
UPM v Praze, 2. NP

Termín: do 27. 5. 2018. MZM

Termín: do 28. 4. 2018, Galerie
MZK

		více informací...

		více informací...

		více informací...

KAM ZA KULTUROU
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