SLOUPEK MINISTRA

MINISTR KULTURY ZAHÁJIL PROJEKT VIMPERK

Vážení čtenáři,

Národní památkový ústav uspěl s dalším projektem za téměř
110 milionů v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Projekt je zaměřen na řešení stavebně-technického stavu národní kulturní památky Horního zámku
Vimperk. V současně době je zámek v zanedbaném stavu. Po dokončení realizace projektu dojde ke zpřístupnění
Horního zámku, vybudování prohlídkové trasy, vytvoření
návštěvnického zázemí a k realizaci programu doplňkových
aktivit.

cyklus hospodářského i liturgického roku
nás posunul k největším jarním svátkům
– Velikonocům. Jsou to v každém ohledu svátky naděje. Pro naše předky byly
oslavou konce zimy a návratu slunce,
které je příslibem života. Židům, jejichž
souhrn mýticko-náboženských představ
spoluformoval Evropu, připomínaly vyjití
z domu otroctví a naděje na život ve svobodě. Pro křesťany pak jsou každoroční
radostnou zvěstí o Božím milosrdenství
a vykoupení ze smrti. Nový život je společným jmenovatelem vší naděje.
Také v rezortu kultury jsme denně svědky
znovuoživení: Náměstek ministra kultury
Vlastislav Ouroda v ústředním rozhovoru
tohoto čísla newsletteru připomíná význam památkového urbanismu jako klíče
k symbióze potřeb moderního života
a památkové ochrany. Ve zpravodajství
upozorňujeme na zásadní revitalizace
památkových objektů, především zámku ve Vimperku. A symbolické oživení
přináší také projekt NPÚ, který pro celou
letošní sezónu povolá z minulosti nejvýznamnější renesanční šlechtické rody
naší historie.
Z přehledu výstav si dovolím tematicky upozornit na reprezentativní výstavu
Národního muzea Námluvy věnovanou
projevům lásky mladých lidí na českém
venkově. Kruh naděje se tím alespoň
v tomto úvodníku symbolicky uzavře.
Neboť láska přemáhá smrt.
Krásné jaro nám všem, přátelé.
			Daniel Herman

„Velice mne těší nejen jako ministra kultury, ale i jako jihočeského rodáka fakt, že po čase projektových příprav může
slibovaná obnova za přispění fondů Evropské unie začít.
Vimperský zámek je od roku 2010 národní kulturní památkou
a bezesporu si naši pozornost a péči zaslouží.“
					Daniel Herman

ČESKÁ REPUBLIKA HLAVNÍ ZEMÍ KNIŽNÍHO
VELETRHU V LIPSKU V ROCE 2019

Na letošním mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku podepsal ministr kultury Daniel Herman smlouvu o účasti České
republiky jako hlavní země lipského knižního veletrhu
v roce 2019. Česká literatura a čeští autoři mohou díky tomu
očekávat zvýšený zájem o překlady. Organizací české účasti
jako hlavní země veletrhu byla pověřena Moravská zemská
knihovna. Nyní v březnu na veletrhu Českou republiku reprezentovali spisovatelé Viktorie Hanišová, Iva Pekárková, Jan
Novák a Tomáš Šebek.
NOVOU ŘEDITELKOU PAMÁTNÍKU LIDICE SE OD 1. 4.
2017 STALA Mgr. MARTINA LEHMANNOVÁ.
BLAHOPŘEJEME!
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MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK
A HISTORICKÝCH SÍDEL SE BLÍŽÍ

V

polovině dubna památkáři slaví. Osmnáctý duben je totiž Mezinárodním dnem památek a historických sídel. Každoroční celosvětová slavnost pořádaná ICOMOS nám s odbornými i společenskými institucemi připomíná význam kulturního dědictví. O krátký rozhovor jsme požádali náměstka
ministra kultury Vlastislava Ourodu.
Co pro vás coby památkáře
tento den znamená?
Mezinárodní den památek
a historických sídel je nejzřetelnějším dokladem toho, že péče
o památky v ČR není žádným
národním specifikem, ale že
jsme i v této oblasti v kontextu
i souladu s mezinárodním děním.
Společně s ostatními zeměmi si
tak připomínáme, jaký význam
pro nás památky mají nejenom
z hlediska historického a kulturního, ale i z hlediska společenského a vzdělávacího.
U příležitosti tohoto dne připravují členové národních komitétů
ICOMOS různé konference,
organizují další akce, na kterých
se mohou odborníci v oblasti
památkové péče setkat. Akcentováno je tak povědomí
o památkách a o náročném procesu kvalitní památkové péče.
Těchto akcí se většinou účastní
vlastníci památek, představitelé
správy měst, odborná veřejnost
i zástupci široké veřejnosti, kteří
mají o dějiny, památky a architekturu zájem. V České republice
se to týká hlavně organizací,
jakými jsou například Sdružení
historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, Český národní komitét ICOMOS, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj,
NPÚ a další.

MINISTERSTVO

Vrcholem oslav Mezinárodního dne památek a historických
sídel je vyhlášení města roku
na Pražském hradě, ale letos
i slavnostní vyhlášení osobnosti roku.

Mezinárodní den nám každoročně nabízí příležitost ke
zviditelnění tématu kulturního
dědictví pro nejširší veřejnost.
Jaké téma bylo zvoleno pro
letošní rok?
Pro letošní rok bylo vybráno
téma Památky a trvale udržitelný cestovní ruch. Je to téma
velmi důležité nejenom pro
ochranu památek přetížených
turistickým ruchem, ale i pro zatím nevyužitý potenciál památek,
které nestojí v jakési první linii, a
zatím zůstávají stranou hlavního
zájmu. Jde logicky o celosvětový
trend, jemuž se věnuje celá řada
odborných grémií.

Ano, osobnost památkové péče
je vyhlašována jednou za 2 roky.
Takto děkuje obor památkové
péče i celá společnost za celoživotní dílo laureátům ceny. Jde
o mimořádné osobnosti, které
dosahují skvělých úspěchů
i v mezinárodním srovnání.
V této souvislosti bych si dovolil
připomenout některé laureáty,
kteří byli v minulosti oceněni:
např. profesor Tomáš Durdík,
znalec hradní architektury, který
naši zemi reprezentoval
v rámci Europa Nostra a v mnoha dalších aktivitách, dále bývalý
prorektor UK profesor Horyna
nebo profesor Karel Kibic, který
má obrovské zásluhy na rozvoji
památkového urbanismu v ČR,
na ochraně historických sídel
a mnozí další.
UPOZORNĚNÍ: ICOMOS pořádá v sídle Národní knihovny
18. 4. od 10 hodin konferenci
na téma Památky a trvale udržitelný turistický ruch.
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VODĚNÍ JIDÁŠE

L

idový obyčej Vodění Jidáše byl zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury
v roce 2012. Tento velikonoční zvyk trvá nepřetržitě od konce 19. století a vyskytuje se jen v několika málo izolovaných oblastech. Nejvíc lokalit se nachází na území Pardubického kraje. Jedná se
o 29 lokalit v prostoru mezi Holicemi v Čechách, Vysokým Mýtem, Luží, Chrastí a Hrochovým Týncem.
V dalších 8 zkoumaných lokalitách byla podchycena jeho existence na základě výpovědi pamětníků
a dalších pramenů. Jde o velikonoční obchůzky dětí s řehtačkami a klapačkami ve dnech tzv. Svatého
týdne křesťanského liturgického roku, tradičně nazývaných Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.
Ve většině zkoumaných lokalit završuje sérii
obchůzek v uvedených dnech obchůzka
s maskovanou postavou nazývanou Jidáš na
Bílou sobotu, při které jsou účastníci v jednotlivých domech obdarováváni např. penězi,
syrovými vejci, sladkostmi. Postava Jidáše
je sice vnímána jako specifické zpodobnění
zrádného Kristova učedníka Jidáše Iškariotského, ale pojetí masky, průběh obchůzky
a její závěr napovídají, že v jádru jde nejspíše o pozůstatek předkřesťanských obyčejů.
Přítomnost maskované postavy Jidáše při
obchůzkách pak vzhledem k faktu, že výskyt
tohoto typu masek je v projevech lidové kultury na území České republiky omezen pouze
na několik málo izolovaných oblastí, zvyšuje
zároveň jedinečnost obyčeje.

VELIKONOČNÍ OBCHŮZKY S JIDÁŠI NA
BUČOVICKU

Přibližně od druhé poloviny 19. století a průkazněji od 20. let 20. století je doložena tradice
velikonočního hrkání a klapání a zároveň obchůzka s Jidášem ve čtrnácti lokalitách Bučovicka. V prosinci 2016 byly tyto Velikonoční
obchůzky s Jidáši na Bučovicku zapsány do
SNSTLK. Na Bučovicku chodí s hrkači Jidáš ve
většině případů v pátek odpoledne, a to ve dvou
termínech, v 15 a 17 hodin. Důvodem patnácté
hodiny je údajná Ježíšova smrt. Jen v jedné obci
chodí Jidáš na Bílou sobotu v devět dopoledne.

TRADICE
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PAMÁTKY VSTUPUJÍ DO ROKU RENESANČNÍ ŠLECHTY
Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu zahájily sezonu, v níž se
ohlédnou za nejvýznamnějšími renesančními šlechtickými rody naší historie. Symbolicky ji otevřela výstava na Pražském hradě nazvaná Mars a Venuše. Vyvrcholení Roku renesanční šlechty přinese výstava
Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský na zámku Březnice. Na konci června se pak v moravských Bučovicích
otevře zcela nová interaktivní expozice Moravský renesanční šlechtic ve svém labyrintu. Do Prahy se
Rok renesanční šlechty vrátí opět v říjnu výstavou Podoby a příběhy.
											více informací...

MONOGRAFIE VIKTORA KRONBAUERA
Institut umění – Divadelní ústav vydal
rozsáhlou česko-anglickou monografii
držitele řady ocenění
za divadelní fotografii Viktora Kronbauera. Monografie
s názvem VIKTOR
KRONBAUER: DIVADELNÍ FOTOGRAFIE vychází jako jubilejní 700.
publikace této instituce. Výběr snímků názorně
a působivě představuje uměleckou cestu Viktora
Kronbauera od fotografických začátků, přes období, kdy působil jako fotograf v České filharmonii, až
po zahraniční inscenace.
				více informací...

CENTRUM STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ
ZAHÁJILO 2. NÁVŠTĚVNICKOU
SEZÓNU

Centrum stavitelského dědictví Plasy NTM má za
sebou první rok úspěšného fungování a 18. března 2017 zahájilo druhou návštěvnickou sezónu.
Otevřena je nejen stálá Expozice stavitelství, kterou během první sezóny zhlédlo celkem 24 427
návštěvníků, ale také nová výstava Poklady
v českých keramických obkladech.
				více informací...

POKLADY Z DARŮ KNÍŽETE JANA II. Z LICHTENŠTEJNA
Slezské zemské muzeum za dobu svého trvání získalo do
svých sbírek řadu vynikajících uměleckých děl. Za mnohé
z nich vděčí štědrému mecenáši a donátoru Janu II., knížeti
z Lichtenštejna, který v průběhu let 1884 až 1929 daroval
muzeu nejen cenné práce ze svých sbírek, ale zajistil i mnoho jiných děl. V neposlední řadě daroval muzeu pozemek
a finanční dar na stavbu dnešní Historické výstavní budovy.
A právě zde budou vystaveny poklady z lichtenštejnského
mecenátu, a to v rozsahu, v jakém nebyly k vidění více než
sto let. Výstava s názvem Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea bude veřejnosti
přístupná do 13. srpna 2017.
					více informací...

AKTUÁLNĚ
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PŘIJĎTE NA NÁMLUVY
DO NÁRODOPISNÉHO
MUZEA!

EVA KILIANOVÁ.
SVĚTEM POHÁDEK
A LIDOVÝCH POVĚSTÍ

Národní muzeum uspořádalo
výstavu Námluvy věnovanou
projevům lásky mezi mladými
lidmi na venkově v Čechách
a na Moravě v 19. a 20. století
i průběhu tradičních námluv.
Velká část výstavy je věnována
také darům z lásky, které si
zamilovaní mezi sebou dávali.
Termín: do 28. 5. 2017, Letohrádek Kinských, Praha
více informací...

VĚRA ŘÍČAŘOVÁ,
HRÁT SI
Výstava představí výběr z dosud pečlivě skrývaných kreseb
přední české loutkářky Věry
Říčařové. Termín: do 9.7.2017
více informací...

PŘÍBĚH TIBETU

Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur
uspořádalo výstavu věnovanou
Tibetu a tibetské kultuře. Mezi
TOP předměty patří malba
Buddhy z 18. století z Tibetu,
portrét vysoce postaveného
mnicha pocházející z letního
sídla mandžuských císařů
dynastie Čching či nádherně
zdobená zlacená plastika bohyně Táry. Kromě chrámových
maleb a rituálních předmětů se
návštěvník seznámí i s lidovou
náboženskou tvorbou.
Termín: do 30.7. 2017
		více informací...

KAM ZA KULTUROU

V Moravské zemské knihovně
se na Evu Kilianovou můžete
těšit v cyklu Oči Brna v průběhu celého dubna. Výstavu
doprovodí dvě přednášky a
také scénické čtení.
Termín: do 29. 4. 2017, Moravská zemská knihovna.
		více informací...

ŠKOLÁKEM VE
VALEČNÝCH LETECH

Jak probíhalo vyučování v době
nacistické okupace? Odpověď
na tuto otázku najdete na výstavě ve vestibulu Pedagogické
fakulty UK v Praze. Výstava je
prvním uceleným výstupem
z projektu Památníku Terezín,
Národního pedagogického
muzea a Knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské
iniciativy a Národního institutu
pro další vzdělávání.
Termín: do 8. 5. 2017.
		více informací...

MLADÝ SEKAL KRESBY Z LÁGRU
A JINÉ…

Výtvarná výstava představuje
kresby Zbyňka Sekala nejenom z koncentračního tábora
Mauthausenu.
Termín: do 30. 6. 2017, předsálí kina Malé pevnosti.
					
		více informací...

RETROSPEKTIVA
MARIANA PALLY
Laureátovi Ceny Michala
Ranného za rok 2016 Marianu
Pallovi uspořádá Moravská
galerie výstavu v Pražákově
paláci. Tvorba autora bude
představena prostřednictvím
rekonstrukcí jeho uměleckých
akcí.
Termín: od 21. 4. do 6. 8. 2017,
Moravská Galerie.
					
		více informací...

CAMERA OBSCURA
V pěti výstavních sálech uvidíte
dosud nevystavené soubory
„obrazů“ Pavla Talicha vytvořených originálním přímým
záznamem camery obscury.
Termín: do 14. 5. 2017, Husitské muzeum v Táboře.
					
		více informací...
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