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SLOUPEK MINISTRA

DANIEL HERMAN SE V GDYNI SETKAL
S MINISTRY KULTURY POLSKA,
MAĎARSKA A SLOVENSKA
Hlavním tématem společné diskuze 27. zasedání ministrů kultury Visegrádské skupiny bylo téma identity a
vytváření společného obrazu zemí V4.

Vážení čtenáři,
červen je čas zlomu. Slunce doputuje
k obratníku Raka; dosáhne nejsevernějšího
bodu pomyslné dráhy a vydá se na pouť po
dalším cyklu. Také v resortu kultury došlo
k uzavření některých cyklů a poutí. Červen bude prvním měsícem, který ve funkci
prožije nový ředitel Národní knihovny Martin
Kocanda; posledním naopak pro ředitele
Památníku Terezín Jana Munka, který završuje svou profesní kariéru.
Ponese se však také ve znamení velkých
folklorních svátků, především Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, který letos
vstupuje už do 72. ročníku. O jeho historii
si můžete přečíst na str. 3. O dvě stránky
dál připomínáme další dvě slavnosti, jejichž
jedinečnost je řadí mezi nemateriální kulturní dědictví lidstva: Slovácký verbuňk a běh
o Barchan.

Společné setkání zahájili ministři slavnostním předáním
Mezinárodní visegrádské ceny za rok 2015, kterou již v
loňském roce získalo Muzeum umění Olomouc.
Během dvoudenního zasedání se ministři kultury mimo
jiné informovali o pokračování probíhajících společných
projektů, například vzájemné spolupráci v oblasti památkové péče, živého umění, audiovize a digitalizace filmového dědictví.

Červen je čas zlomu. Brána z času před do
času po. Staré rituály nám to připomínají, ty
nové si můžeme vytvořit: letní festivaly, návštěvy památek, výlety za naším kulturním
dědictvím. Prožijte krásné léto, přátelé.
			

Daniel Herman

Současně proběhla také některá bilaterální jednání. Ministři kultury ČR a Polska Daniel Herman a Piort Gliński
podepsali nový polsko-český program kulturní spoluprá			
ce na léta 2017-2021. Program
			
podporuje výměnu ve všech oblasMINISTR KULTURY ZA ČR PŘEVZAL VE
			
tech kulturní spolupráce: výměŠTRASBURKU PŘEDSEDNICTVÍ VE VÝBORU
			
na odborníků, informací, spoluprá			
ce v oblasti literatury, muzejnicMINISTRŮ RADY EVROPY
			
tví, hudby, výstavní projekty apod.
			
Následující zasedání ministrů od
Česká republika se ujala předsednictví ve Výboru
ministrů Rady
povědných za kulturu zemí V4 se
Evropy, které potrvá do 15. listopadu 2017. Ve 			
svém projevu
			
bude konat v Maďarsku v roce
ministr Herman zdůraznil, že ČR bude usilovat o další podporu a
			
2018.
posílení lidskoprávních mechanismů v čele s Evropským
soudem
pro lidská práva.								
						
více informací...
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FESTIVALOVÉ OHLÉDNUTÍ

Poslední víkend v červnu otevře své brány již 72.
ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Na každoroční setkání se vždy těší nejenom
samotní návštěvníci, ale i desítky účinkujících od
nás i ze světa.

Pořádání MFF festivalu Strážnice má na starost
Národní ústav lidové kultury. Festival se poprvé
uskutečnil v roce 1946. Od doby svého vzniku
prošel mnoha transformacemi. Po roce 1948
byl velmi ovlivněn politickými a společenskými
změnami. Koncem 50. let však došlo k zásadní
změně a pořadatelé festivalu začali klást větší
důraz na autenticitu projevu. V té době se také
začalo účastnit více souborů ze zahraničí, a
festival tak získal mezinárodní charakter. V 70. letech
20. století byly festivalové programy velmi úspěšné a významně přispívaly k podpoře tradiční lidové
kultury. V 80. letech pak bylo obnoveno udělování
čestného titulu Laureát MFF Strážnice a zavedeno
bylo i nové ocenění Cena MFF Strážnice. V 90. letech získal festival statut CIOFF, čímž se zařadil mezi
významné celosvětové folklorní festivaly.

Pro každého návštěvníka je však tím nejcennějším jeho vlastní prožitek, proto je nejlépe přijet
do Strážnice a prožít nezaměnitelnou atmosféru festivalu osobně. Jste všichni srdečně vítáni.

AKTUÁLNĚ
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Jedinečnou výběrovou přehlídku současného českého skla a bižuterie zpřístupní od 24. června do
28. října Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
V rámci projektu Mezinárodní trienále Jablonec 2017 se na pěti výstavách představí sedm desítek výrobců skla, bižuterie a šperku, designových značek z ČR a ze zahraničí. Akci zaštítil ministr kultury Daniel
Herman.
											více informací...

NA MUZEJNÍCH TERASÁCH ZAČÍNÁ
KULTURNÍ LÉTO „BEZ NITÍ“
V pátek 2. června 2017 začíná v Muzeu loutkářských kultur
v Chrudimi letní cyklus kulturních pořadů nazvaný Bez nití
– Odvázané pátky na terasách. Až do konce srpna nabídne
koncerty, divadelní a filmová představení i oblíbenou restauraci pro návštěvníky Loutkářské Chrudimi.
					více informací...

PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
Ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR proběhne
27. června od 10,00 hodin v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín, pietní akt u příležitosti výročí
popravy Milady Horákové. Československá politička byla
popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století.
Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu
proti vládnoucí komunistické straně.

ZEMŘEL ŠÉFDIRIGENT ČESKÉ FILHARMONIE JIŘÍ
BĚLOHLÁVEK
Stalo se tak 31. května ve večerních hodinách po statečném boji s
těžkou nemocí. Je především jeho zásluhou, že Česká filharmonie
za posledních pět let zažila mnoho mimořádných úspěchů a znovu
si vydobyla respektované postavení doma i v zahraničí.Nejen Česká filharmonie, ale celá naše země odchodem Jiřího Bělohlávka
přichází o člověka mimořádných uměleckých i osobních kvalit.

AKTUÁLNĚ

4

BĚH O BARCHAN
O víkendu po 15. červnu, svátku svatého Víta, se v Jemnici
koná tzv. „Slavnost Barchan“. Traduje se a je doložitelné, že
patří nejen mezi nejstarší slavnosti v Čechách a na Moravě (v
roce 2013 je to přesně 300 let od první doložitelné písemné
zmínky), ale svým pojetím jde o zcela unikátní událost, jejímž
základem je běh 4 mladíků v historických kostýmech. Tento běh
se koná na základě pověsti „O královně Elišce a králi Janu Lucemburském“, který ji po poslech posílal zprávy z bojiště proti
odbojným moravským pánům. Informace o podobě běhu byly
předávány z generace na generaci, celá staletí byl a je lidovou
slavnostní událostí.
Původně se konal v rámci tzv. „Svatovítských slavností“, jejichž
součástí byla nedělní velká mše svatá, konaná dopoledne venku u osmisetleté (dnes chráněné) tzv. kapistránské lípy, stojící v
blízkosti kostelíka sv. Víta. Po nedělních odpoledních bohoslužbách v kostele sv. Stanislava se konal běh původně měšťanských synků zvaný Barchan o ceny, které měla chudá královna
Eliška Přemyslovna, ukrytá za hradbami města Jemnice, udělovat poslům krále Jana. Jediným nositelem tohoto statku je město Jemnice. Běh o Barchan byl v roce 2013 zapsán na Národní
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

SLOVÁCKÝ VERBUŇK

25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního
a nemateriálního dědictví lidstva.
Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným a má
zvláštní ráz, neboť ačkoliv se převážně tančí hromadně, každý z tanečníků přitom tančí sám za sebe
s výrazem své regionální a místní příslušnosti, svého tanečního umění a povahy. Název tance je odvozen
z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru do vojenské služby, prováděného u nás do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků, jejichž projev byl asi jedním
z impulzů ke vzniku tohoto tance.
Verbuňk je v ČR rozšířen pouze na Slovácku a má obvykle tři části: předzpěv, taneční část pomalou
a taneční část rychlou. Etnochoreologové soudí, že se verbuňk formoval jako samostatný tanec ve druhé
polovině 19. století a v průběhu 20. století se vyvinul do šesti regionálních typů.
Zápis slováckého verbuňku na seznam Mistrovských děl ústního a nemateriálního dědictví lidstva byl pro
Českou republiku mimořádnou událostí. Přináší s sebou ovšem i řadu opatření a povinností, ke kterým
se náš stát zavázal v akčním plánu, který by měl zabezpečit uchování slováckého verbuňku dalším generacím. Pokud se to podaří, budou snahy UNESCO, Ministerstva kultury, Národního ústavu lidové kultury
i všech, kteří se na přípravě nominace jakýmkoliv způsobem podíleli, naplněny.

TRADICE
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VENUŠE - FOTOGRAFIE
JINDŘICHA ŠTREITA

ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI

Valašské muzeum v přírodě v
V Paláci šlechtičen brněnského
Rožnově pod Radhoštěm zve
Moravského zemského muzea
na 39. ročník Mezinárodního
začala výstava fotografií Jindfolklorního festivalu. Během 3
řicha Štreita. Jeho dílo zachyfestivalových dnů se v třicítce
cuje život malého, sociálně,
programů představí na osm set
místně i časově ohraničeného
našich i zahraničních účinkujíspolečenství zdola, zachycuje
cích. Přijďte se podívat!
„malé dějiny“, jejichž poznání
Termín - od 7. do 9. července
nám umožní lépe pochopit děje
2017
velké.
		více informací...
Termín - do 1. 10. 2017, Palác
šlechtičen MZM, Brno
					
VÝSTAVA „KRÁLOVSTVÍ
		více informací...

VÝSTAVA VÁCLAVA
ŠPALEHO V TEREZÍNSKÉ
MALÉ PEVNOSTI

Jde o dvoudílnou expozici
Václava Špaleho nazvaná lapidárně Tíže.
Výstava v Terezíně představuje
dvě autorovy výrazné polohy. V
cele č. 42 (otevřeno do 30. 9.)
představuje soubor objektů z
olověného plechu. Druhou část
expozice, která je umístěna
do cely č. 41 (otevřeno do 20.
7.), tvoří kresby a koláže, které
vznikly přímo pro tuto výstavu.
		více informací...

KAM ZA KULTUROU

BENIN: BRONZY
ZKROPENÉ KRVÍ“

OČI BRNA

Moravská zemská knihovna
věnuje další výstavu z cyklu
Oči Brna svému někdejšímu
pracovníku, prof. PhDr. Zdeňku
Zouharovi (1927–2011), který
by se v letošním roce dožil 90
let.
Termín - do 26.8. 2017, MZK,
Brno
					
		více informací...

PARNO GRAS

Výstava přibližuje prostřednictvím vystavených exponátů
a doprovodných textů dějiny, kulturu a umění afrického
království Benin, jehož kořeny
sahají hluboko do středověku.
Ve výstavě dominují beninské
bronzové umělecké artefakty z
českých a moravských sbírek.
Termín – do 22. 10. 2017 , Palác šlechtičen MZM, Brno

Výstava v Muzeu romské kultury představuje dílo fotografa
Nihada Nina Pušija, který 20
let používá své fotografie k dokumentování situace Romů
z bývalé Jugoslávie coby nežádoucích uprchlíků před balkánskou válkou. Ukazuje jejich
často nevítaný návrat „domů“
a jejich současnou existenci.
Výstava Parno Gras a doprovodné workshopy se konají
s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Termín – do 24. 9. 2017

		více informací...

		více informací...
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