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Vážení čtenáři,

právě otvíráte historicky první číslo 

newsletteru MIK 21, tedy Ministerstvo kultury 

v 21. století. Chceme vás na jeho stránkách 

formou krátkého výběru zpráv a avíz 

seznamovat s činností ministerstva, ale 

i s širším děním v kultuři s širším děním v kultuře. Prostor zde proto 

dostanou jak počiny mezinárodního významu, 

které pokládáme za důležité znovu 

vyzdvihnout, tak události natolik spjaté 

s konkrétním regionem, že hrozí jejich 

zapadnutí.

PPrávě tak doširoka rozpjaté je také první číslo. 

Upozorňuje na zasedání ministrů kultury zemí 

V4 v červnu v Plzni či na české předsednictví 

ve výkonné radě Evropské audiovizuální 

observatoře; současně ale avizuje také několik 

trvajících výstav, které Vám mohou zpříjemnit 

léto. Titulní strana i jedna z aktualit je pak 

přpřímo pozvánkou k nahlédnutí do Nostického 

paláce. Na nádvoří je umístěn jeden 

z artefaktů letošního ročníku festivalu 

SCULPTURE LINE „Seno už je suché 

v horách“.

 

Ať už své léto budete trávit v horách, kde 

schne seno, u moře, či návštěvou památek 

naší krásné vlasti, srdečně Vám přeju jeho 

příjemné prožití.
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Aktuality

Ministerstvo kultury v rámci 
letošního èeského 
pøedsednictví v této 
organizaci uspoøádalo 
semináø  „Traditional 
broadcasting – is it still 
relevant?“. 

Cílem semináøe Cílem semináøe bylo 
pøedstavit perspektivy 
televizního vysílání ve 
svìtle zmìn technologií 
i trhu a souèasnì struènì 
prezentovat nový návrh 
evropské smìrnice 
o audio audiovizuálních 
mediálních službách. Druhé 
zasedání Výkonné rady pod 
taktovkou Èeské republiky 
probìhne na podzim ve 
Štrasburku.

Návrat 
Apokalyptického 
Beránka
V roce 1997 byla z kostela sv. Bonifáce v Liberci – Horním Hanychovì ukradena socha 
Beránka Božího, která je evidovaná v Ústøedním seznamu kulturních památek ÈR. Díky 
èesko-nìmecké spolupráci byla plastika pøedána do Èeské republiky.  V polovinì èervna 2016 
ji pak zástupci MK ÈR pøedali administrátorovi Øímskokatolické farnosti Liberec – Rochlice.

V Praze probíhá druhý 
roèník sochaøského 
festivalu SCULPTURE 
LINE, který pøedstavuje 
sochy a výtvarné objekty 
pøedních domácích 
i mezinái mezinárodních tvùrcù 
„pod širým nebem“, pøímo 
v ulicích hlavního mìsta 
Prahy. V rámci tohoto 
sochaøského festivalu je na 
nádvoøí Nostického paláce 
instalováno zajímavé dílo. 

Jmenuje se „Seno už je 
suché v horách“ a jeho 
autorkou je paní ONA B. 
Jde o rakouskou umìlkyni 
narozenou v roce 1957 ve 
Vídni.

Èeská republika 
pøedsedá Výkonné           
radì Evropské 
audiovizuální 
observatoøe

Seno jako umìlecké dílo



Aktuality

Projekt Praha mìsto literatury zahájil soutìž, která hledá nejlepší text o Praze. Jedná se o spoleènou akci 
Visegrádské ètyøky; v Praze, Bratislavì, Budapešti a Varšavì se od èervna do záøí budou vybírat krátké texty o 
daném hlavním mìstì, poroty vyberou ty nejlepší a výsledky budou vyhlášeny na vernisáži poèátkem listopadu.
 
Pravidla pro zasílané texty jsou následující: 
TText musí být v èeštinì, nesmí pøesáhnout 100 slov a musí se týkat 
Prahy. Soutìžící mohou daný text poslat pomocí online formuláøe (na 
http://prague.in100words.eu/cs), poštou na adresu: Praha mìsto 
literatury (Mìstská knihovna v Praze), Bìlohorská 1666/56, 162 00 
Praha 6 Bøevnov nebo jej mohou osobnì odevzdat na nìkteré z 
poboèek Mìstské knihovny v Praze. 
Soutìž probíhá od 1. èervna do 15. záøí.

Olomoucké Arcidiecézní 
muzeum oslavilo v èervnu 
deset let od svého vzniku. 
Partnerství Arcibiskupství 
olomouckého a státu trvá 
od poèátku devadesátých 
let. V té dobì se Muzeum 

umìní Olomouc stalo 
správcem èásti církevních 
sbírek. V roce 2006 pak 
tato úspìšná spolupráce 
vyústila ve vybudování a 
otevøení Arcidiecézního 
muzea.

Daniel Herman

„Arcidiecézní muzeum Olomouc vnímám nejen jako unikátní 
projekt spojující obecné, církevní a umìlecké dìjiny Evropy 
více než tisíc let, ale také jako vzorový pøíklad spolupráce 
církve a státu.“

                                                                                                 

Olomoucké muzeum 
oslavilo 10 let

V muzeu byla, pøi 
pøíležitosti oslav deseti let 
jeho existence, otevøena 
nová stálá expozice 
s názs názvem „Ke slávì a 
chvále | Tisíc let duchovní 
kultury na Moravì II.“ Pøi 
slavnostní ceremonii pøedal 
ministr kultury Daniel 
Herman cenu Artis 
Bohemiae Amicis 
výtvýtvarníkovi Ivanu 
Theimerovi za jeho 
celoživotní dílo.



Španìlská 
knihovna 
otevøena
V MorV Moravské zemské 
knihovnì mùžete navštívit 
Španìlskou knihovnu. 
Ètenáøùm je zpøístupnìn 
nový ucelený fond, jehož 
základem je soubor 
témìø dvou set knih, 
který knihkterý knihovna pøevzala 
od Španìlského 
království. 

www.mzk.cz

Až do zaèátku øíjna potrvá 
unikátní výstava FEMME 
FATALE, exkluzivní pøehlídka 
souèasné tvorby skláøských 
umìlkyò a designérek z Èech 
a Polska. Na výstavì uvidíte 
prostorové a závìsné 
objektobjekty. Pøestože èeská 
a polská skláøská tradice je 
v mnohém rozdílná, jedno 
obì spojuje – snaha 
o umìleckou svébytnost. 

www.msb-jablonec.cz

Kam za kulturou

Havel—Prigov
VýstVýstava pøedstavuje 
experimentální tvorbu Václava 
Havla a dalších umìlcù. 
Pøipravil ji Památník 
národního písemnictví ve 
spolupráci s Knihovnou 
Václava Havla. Koná se pod 
záštitou ministra kultury záštitou ministra kultury 
Daniela Hermana a Nadace 
Dagmar a Václava Havlových 
VIZE 97 a potrvá do 
30. 10. 2016. 

Èesko-bavorská 
zemská výstava Císaø 
Karel IV. 1316–2016

Výstavu je stále možné vidět 
ve Valdštejnské jízdárně 
v Praze až do 25. září 2016.  
Následně pak v Norimberku 
v Gev Germánském národním 
muzeu od 20. října 2016 do 
5. března 2017. 

Retro výlet do 
reálného socialismu 
V rámci oslav  55 let své existence  
uspořádalo  Technické muzeum 
v Bv Brně akci  Retro výlet  do 
Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou. 
Návštěvníky čeká nejen legrace, ale 
i  drobné úi  drobné úkoly a úkony, které 
připomenou dobu nedávno minulou. 
Najdou zde například téma retro 
oblékání, retro potraviny, které 
připomenou stravování, zahrnutá 
bude i oblast umělecká, jako třeba 
filmy či hudba té doby.
Akce se Akce se koná 6. 8. 2016

www.technicalmuseum.cz

V Nové budovì 
Národního muzea 
pokraèuje výstava Retro!
Na výstNa výstavì uvidíte desítky 
historických šatù, módních 
doplòkù, hraèek, vybavení 
domácnosti a techniky od 19. 
století až po sametovou revoluci. 
Výstava potrvá do 30. dubna 2017.

www.nm.cz


