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SLOUPEK MINISTRA

NOVÉ ODBORNÉ PUBLIKACE NPÚ
Národní památkový ústav v prostorách Nostického paláce představil nové odborné publikace, které vydal
v rámci plnění úkolů vědy a výzkumu.

Vážení čtenáři,
je máj, lásky čas. Dění na politické scéně
o tom možná úplně nesvědčí, petřínský
svah je ale plný korzujících dvojic. Máj,
v jehož předvečer shoří čarodějnice – symboly zla a trápení, je měsícem naděje.
Měsícem života.
V přeneseném smyslu povstává k novému
životu také hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Reportáž z její více
než dvouleté rekonstrukce si můžete přečíst
na str. 3. Další investicí z prostředků Ministerstva kultury je pak dostavba Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Naše etnologické okénko se tentokrát týká
tajemné Jízdy králů. Jde o jedinečný obřad,
který nemá v celém evropském kontextu
obdoby. Právem je také zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního
dědictví lidstva UNESCO.

Ministr kultury Daniel Herman při této příležitosti ocenil
odbornou práci a poděkoval celému týmu NPÚ v čele
s generální ředitelkou Naďou Goryczkovou za starost
nejen o státní hrady a zámky, které má NPÚ ve své péči,
ale také za významnou vědeckovýzkumnou činnost
a vydávání odborných publikací.
					více informací...

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
SE OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI

Pokud by náhodou bylo nevlídno, což řada
májových pranostik naznačuje, zavítejte na
některou z výstav našich příspěvkových organizací. Jejich výběrový přehled naleznete
na str. 6.
A především se mějte rádi. Vždyť „bez konce láska je“, ujišťuje nás český kníže básníků K. H. Mácha.
			

Daniel Herman

Po rozsáhlém restaurování freskové výmalby se ve čtvrtek 4. května 2017 otevírá Muzeum Antonína Dvořáka
vernisáží výstavy Antonín Dvořák a zbožnost. Výstava
představuje skladatele jako člověka hluboce věřícího,
Již 16 let si 21. května připomeneme Světový prezentuje Dvořákovo duchovní dílo a také se zabývá
den kulturní rozmanitosti. Valné shromáždění jeho vztahem ke konkrétním kostelům.
OSN jej vyhlásilo v r. 2001 jako výzvu
					více inforamcí...
k interkulturnímu dialogu a toleranci odlišných kultur.

SVĚTOVÝ DEN KULTURNÍ ROZMANITOSTI
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Z PROGRAMU PÉČE O NÁRODNÍ KULTURNÍ POKLAD
BYLA UKONČENA REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE

UPM v Praze 6. dubna 2017 úspěšně zkolaudovalo
rekonstruovanou hlavní budovu muzea, která se nachází na ulici 17. listopadu na Starém Městě. Historická
budova postavená podle návrhu Josefa Schulze v letech 1897 – 1900 bude opět celá přístupná s rozšířenou
plochou pro výstavy a expozice.

Kromě restaurování všech historických prvků, prošla
budova technologickými změnami. Autorem prováděcího projektu rekonstrukce, který byl zpracován na
základě požadavku muzea na nově uspořádané přízemí budovy, je architekt Tomáš Šantavý, dodavatelem
rekonstrukce sdružení firem PSG a AVERS.

Rekonstrukce byla zahájena v prosinci 2014
a poslední návštěvníci přišli 15. ledna 2015
poté byla budova úplně uzavřena. Celkově
UPM získalo téměř 2.200 m2 pro stálé expozice a 550 m2 pro výstavy, což je dvouapůlnásobně více než do r. 2014.

Novinkou pro návštěvníky je nový vstup ze
Široké ulice přes zahradu, která se poprvé
otevírá i veřejnosti. V nově upraveném parteru se nachází muzejní obchod a restaurace Café UPM, které budou přístupny bez
vstupného. Výstavami se muzeum otevře
v půlce listopadu t.r.
Fotili: Ondřej Kocourek, Gabriel Urbánek, UPM

AKTUÁLNĚ
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MUZEJNÍ PŘÍSTAVBA DOSTALA ZELENOU
Dostavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou v podobě broušeného bižuterního kamene nebo
taky „krystalu“ či „šatonu“, může začít. Ministerstvo kultury vystavilo rozhodnutí o poskytnutí dotace na
její realizaci.
Už pro letošní rok má muzeum k dispozici 25 milionů
korun z celkových rozpočtovaných šedesáti. Podoba nového objektu vzešla z vyzvané architektonické soutěže,
která proběhla už v závěru roku 2013. Návrh skleněného
broušeného kamene od společnosti Hlaváček-architekti
nejlépe splňovala zadání spojit moderní architekturu se
stávajícím památkově chráněným objektem.
Celkový rozpočet zahrnuje také stálou expozici vánočních ozdob, která obsadí druhé podlaží objektu. Jejím
autorem je jeden z nejuznávanějších českých designérů
Jakub Berdych ml.
První podlaží bude sloužit jako technické zázemí muzea,
třetí volně navazuje na stávající vestibul a je koncipováno
jako víceúčelový prostor pro krátkodobé výstavy, přednášky, koncerty, v letní sezóně by mohlo být využíváno
také jako kavárna.
					více informací...

NÁRODNÍ GALERIE ZVE NA UNIKÁTNÍ VÝSTAVU
První retrospektivu Gerharda Richtera ve středovýchodní Evropě čítající více jak sedmdesát jeho děl
otevřela 26. dubna Národní galerie v Praze.
Výstava byla připravena ve spolupráci s Goethe-Institutem a Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a je
součástí Česko-německého kulturního jara 2017. Gerhard Richter je považován za jednoho z nejvýznamnějších
umělců posledních desetiletí. Jeho díla patří k těm nejvíce oceňovaným i ve světových aukčních síních.
Výstava představí všechny aspekty Richterovy tvorby:
ikonické portréty jeho dcer Betty a Elly malované podle
fotografií, obrazy reflektující všední každodennost i historická a aktuální společenská témata, mořské a horské
krajiny.
					více informací...

HISTORICKÝM MĚSTEM ROKU 2016 JE JIČÍN
Ve Španělském sále Pražského hradu byla 18. dubna udělena Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky
městu Jičín. Jičín se tak stal Historickým městem roku 2016.

AKTUÁLNĚ
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JÍZDA KRÁLŮ

Další tradicí, která byla zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva,
jsou Jízdy králů na jihovýchodě České republiky.
Do poloviny třicátých let 20. století se jízda králů
konala pravidelně snad v každé větší obci na jihovýchodní Moravě. Tento zvyk byl natolik živý, že
jej lidé pokládali za přirozenou součást svatodušního období. Jízda králů dříve probíhala v mnoha
městech a obcích, dodnes se v rámci Slovácka
dochovala pouze ve Vlčnově, v Hluku, v Kunovicích a ve Skoronicích. V evropském kontextu
se žádná adekvátní obdoba obřadu jízdy králů,
jakožto slavnosti letničního období v rozmezí vrcholného jara a přelomu léta nevyskytuje, a proto
můžeme hovořit o výjimečnosti a významu tohoto
zvyku jako jedinečného svědectví žijící kulturní
tradice na území České republiky.

Jízdy králů na jihovýchodě České republiky byly v roce 2009
zapsané na Národní seznam nehmotného kulturního dědictví
a 27. listopadu 2011 na Reprezentativní seznam nehmotného
kulturního dědictví lidstva UNESCO.

TRADICE

Jízda králů je výroční obyčej, který
má charakter obřadní objížďky chlapců, někde také mužů, na koních,
kteří mezi sebou vezou nezletilého
chlapce oblečeného v ženském
obřadním kroji, představujícího krále.
Po stranách krále jede jeho tělesná
stráž (pobočníci), kterou tvoří jezdci
stejné věkové skupiny, jako je zbytek
družiny, oblečeni jsou však v ženském kroji stejně jako král a v rukou
drží tasené šavle na jeho obranu.
Celá družina na ozdobených koních
projíždí vesnicí, zastavuje se
u domů a jezdci pronášejí k domácím
i divákům krátké veršované provolání pochvalného, žertovného, někdy
i hanlivého charakteru, ve kterém
upozorňují na kladné či záporné rysy
povahy dotyčného nebo na jeho
fyzický zjev. Ten, koho jezdec
z královské družiny vyvolá, odmění
jezdce peněžitým dárkem.
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VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ
NAROZENÍ VÝTVARNÍKA
MILOSLAVA TROUPA

Miloslav Troup patří k nejvýraznějším českým výtvarníkům
20. století. Národní knihovna
ČR ve spolupráci se Společností Troup 2017 pořádá u
příležitosti 100. výročí jeho narození výstavu, na které nabídne návštěvníkům průřez jeho
bohatou ilustrátorskou tvorbou
od 30. do 80. letech minulého
století.
Místo konání: Výstavní chodba,
přízemí Klementina, Praha 1
Termín: do 27. 5. 2017
více informací...

UNIKÁTNÍ EXPONÁT
SLONA INDICKÉHO
Slezské zemské muzeum
získalo v letošním roce od
ZOO Ostrava kůži samce slona
indického, který musel být loni
utracen. Přípravné práce na
zhotovení preparátu slona začaly v letošním roce a nyní je
k vidění v hale Historické
výstavní budovy SZM, kde se
dozvíte nejenom základní informace o životě slona indického,
ale také o problematice sloních
nemocí a jejich výzkumu.
Místo konání: Historická výstavní budova SZM v Opavě
		více informací...

VLADIMÍR 518
SUBKULTURY 90. LET

UMĚNÍ RESTAUROVAT
VZÁCNÉ TAPISERIE
A TEXTIL ZE SBÍRKY

Na státním hradu a zámku
Jindřichův Hradec můžete
navštívit výstavu Umění restaurovat, na které uvidíte vybranou
kolekci historických tapiserií
a textilu ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
a Národního památkového
ústavu.
Místo konání: Státní hrad
a zámek v Jindřichově Hradci
Termín: do 29. 10. 2017
		více informací...

KAM ZA KULTUROU

SVĚT KOSTIČEK
VSTUPTE DO SVĚTA
LEGO®

Detailní repliky technických zařízení vyrobených z „kostiček“
můžete vidět na výstavě
v prostorách Technického
muzea v Brně. Výstava se zaměřuje zejména na série sady
Lego® Technic. Tyto stavebnice obsahují kromě jiného
technická zařízení, díky kterým
si pak mohou zájemci postavit
např. bagr, těžební rypadlo,
pyrotechnický vůz nebo závodní autokáru.
Termín: do 10. 6. 2017
					
		více informací...

KONĚ V PIŠKOTECH

Netradičně v sobotu 13. května
zahájí Moravská galerie
v Brně výstavu Kmeny 90, na
níž spolupracuje s Vladimírem
518 – hudebníkem a editorem
stejnojmenné knihy. Výstava
prostřednictvím fotografií, video
záznamů, objektů, kostýmů,
grafického designu, hudebních
nástrojů, ale také bohatého doprovodného programu představí pestrou škálu subkultur, které
formovaly alternativní kulturu
90. let.
Místo konání: Budova UPM
v Brně
Termín: od 14. 5. do 1. 10. 2017
		více informací...

Výstava představí obrazovou
a grafickou dokumentaci slavností, které se pořádaly
v době panovníků Ludvík XIV.
a Leopold I. - dvorskou hudbu, architekty, malíře, grafiky,
skladatele a celou řadu dalších,
kteří s odznaky svých profesí
stáli v pozadí za přepychovými
kulisami barokního spektáklu.
Místo konání: Arcidiecézní muzeum Kroměříž, galerie zámecké obrazárny Arcibiskupského
zámku v Kroměříži
Termín: od 22. 6. do 1. 10. 2017
					
		více informací...
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