


Děkujeme dánskému dívčímu orchestru Vedbaek Garden, který v rámci koncertního turné po České repub-
lice navštívil i Nostický palác a našim zaměstnancům zahrál populární písně v dechové úpravě.
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DÍVČÍ ORCHESTR VEDBAEK GARDEN ZAHRÁL NA NÁDVOŘÍ NOSTICKÉHO PALÁCE!

SLOUPEK MINISTRA

Vážení čtenáři,

podzim už platí listím svou útratu. Je konec 
láskám, konec nenávistím. Podzim už platí 
listím a není návratu. Tyhle Nezvalovy verše 
mě napadají, když se z okna své pracov-
ny dívám na žloutnoucí stromy na Kampě. 
Říjen byl plný emocí, listopad slibuje ztišení 
a klid. Je nám ho zapotřebí.
Listopadový MIK21 tradičně rekapituluje 
minulý měsíc. Kromě velmi milé návštěvy 
Jeho Svatosti dalajlamy, k níž se vracím v 
rozhovoru, připomíná rovněž dění v pří-
spěvkových organizacích. K tomu nejvý-
znamnějšímu jistě patří nález ztraceného 
filmu Georgese Mélièse Soutěž eskamotérů 
či unikátní akvizice olomouckého Muzea 
umění. Nechybí ani pozvánky na probíhající 
výstavy.
Perlička na závěr: Dýni na titulní straně ne-
vytvořil náš kolega grafickým programem, 
ale nožem. A vřele všem doporučuje se na 
chvíli zastavit a pomalu a pečlivě vytvářet 
artefakt, který nemá jiný smysl než být krás-
ný a nést symboliku. Dobrý tip, ne? Už máte 
připravený adventní věnec?

Daniel Herman
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"Říkají mi smějící se dalajlama. To ale není diplomatický 
úsměv, já to myslím opravdově; diplomatický úsměv 
vypadá jinak a někdy dokonce budí spíše obavy.“  

Ministr kultury se 18. října sešel v Nostickém paláci s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. V Kuleční-
kovém sále byli na setkání s Jeho Svatostí, Tändzinem Gjamcchem, 14. dalajlamou, přítomni - krom členů 
vedení resortu - například místopředseda sněmovny Jan Bartošek, místopředsedkyně Senátu Miluše Hor-
ská, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, bývalá europoslankyně Zuzana 
Roithová, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola i senátor Petr Šilar. Daniel Herman přizval 
před zahájením setkání dalajlamu ke společné meditaci a požádal ho o požehnání v kapli Nanebevzetí 
Panny Marie. Setkání se neslo v přátelské atmosféře, v duchu vyjádření respektu ke kulturní rozmanitosti, 
která se upevňuje svobodným pohybem myšlenek a vzájemným působením mezi kulturami. Po setkání 
jsme si nenechali ujít příležitost a krátce jsme pana ministra vyzpovídali.

Pane ministře, vy jste se setkal s Jeho Svatostí již po několikáté. Nyní to vlastně bylo „na domácí 
půdě“. Jaká byla atmosféra? 

Neopakovatelná. Každé setkání bylo a doufám, že ještě bude, výjimečné. Jeho Svatost dalajlama je předsta-
vitelem významného náboženského směru a pro mne i zúčastněné to jistě byla čest, že jsme se s takovouto 
morální autoritou mohli setkat. Dalajlama je člověk dialogu, staví mosty, lidé o jeho slovech přemýšlejí, jeho 
slova jim zůstávají v hlavě i srdci. Atmosféra celého setkání byla hluboce lidská a duchovní. Je to člověk plný 
tolerance, laskavosti, soucitu. Setkání mě naplnilo hlavně optimismem, protože dalajlama mluvil o základ-
ních principech, jakými jsou vzájemná láska a soucit. A ty by přece měly být základními prvky mezilidských 
vztahů. 

Dalajlama také hovořil o tom, že především musíme každý začít sám u sebe, najít vnitřní klid a mír. 
Souhlasíte s ním?

Určitě ano, soucítění a láska je základem lidské přirozenosti, to z nás dělá lidské bytosti. Jeho Svatost věří, 
že lidská společnost je schopna žít v míru a klidu, a právě proto je potřeba začít pracovat na sobě, najít svůj 
vnitřní klid a mír. S tím se ztotožňuji. A jak dalajlama řekl, čeká nás v tomto smyslu ještě pořádný kus práce.

Dalajlama také uvedl, že 21. století musí být stoletím dialogu a soucitu, a věří, že změna přijde 
s další generací. Apeloval tím na lepší morálku?

Ano, Jeho Svatost 14. dalajlama je přesvědčen, že změna ve vnímání a prožívání světa přijde s novou gene-
rací. Aby se ale tato změna uskutečnila, musí se děti od útlého věku učit nejen tomu, jak fungovat v mate-
riálním světě, ale především základním etickým hodnotám. Dříve tyto hodnoty učilo náboženství, ale sou-
časný svět se změnil. Jak při setkání dalajlama uvedl, spolupracuje s několika univerzitami USA na osnovách, 
ve kterých by byla sekulární etika obsažena v systému vzdělávání již odmalička. To pak může nové generaci 
pomoci v nalezení vnitřního klidu a pokoje; pomůže jí tak fungovat ve světě v harmonii a míru.
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC ZÍSKALO DÍLA TERRY 
HAASS
Depozitář muzea zaplnilo 25 soch z nerezu, dřeva 
i plexiskla, 35 olejomaleb, osm autorských knih a 
průřez její grafickou tvorbou od newyorského ob-
dobí až po práci v pařížském ateliéru Lacourière. 
Umělkyně zemřela letos v březnu a díla odkázala 
Muzeu umění Olomouc. Jen pojistná hodnota děl 
činila přibližně sedm milionů korun, ta skutečná 
je mnohem vyšší.

 
Terry Haass se narodila v roce 
1923 v Českém Těšíně jako 
Terezie Goldmanová. Kvůli ži-
dovskému původu v roce 1939 
utekla před nacisty do Francie a 

přes Portugal-
sko do USA. 
V New Yorku 
studovala v 
ateliéru Willia-
ma Barnetta, 
Osipa Zadkina 
a vstoupila do 
ateliéru Willia-

ma Stanleye Haytera, kde spolu-
pracovala s Joanem Miró nebo 
André Massonem. V padesátých 
letech se vrátila do Paříže, kde se 
v tiskařské dílně Rogera Lacou-

rièra setkala a spolupracovala 
s Pablem Picassem, Joanem Mi-
róem a Marcem Chagallem. Její 
výtvarná tvorba je zastoupena ve 
sbírkách muzeí a galerií po celém 
světě. Muzeum umění Olomouc 
uspořádalo v roce 2006 její 
první rozsáhlou retrospektivu na 
českém území s názvem Světlo – 
prostor – čas.

   olmuart.cz
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Hospital Kuks, který znovuotevřel své brány po 
rozsáhlé rekonstrukci na jaře loňského roku, si ze 
slavnostního vyhlášení v pražské Betlémské kapli 
odvezl ocenění Stavba roku 2016 a Zvláštní cenu 
Ministerstva kultury. Obnovený barokní skvost zaží-
vá nebývalý zájem veřejnosti a udělená ocenění jen 
potvrzují správnost rozhodnutí NPÚ o revitalizaci 
celého areálu.     npu.cz

HOSPITAL KUKS STAVBOU  
ROKU 2016!

http://www.olmuart.cz
http://www.npu.cz
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NFA patří mezi světové filmové 
archivy, které se mohou pyšnit 
filmovými kolekcemi z počát-
ku kinematografického věku. 
Nyní se může pochlubit i filmem 
Georgese Mélièse, který dokázal 
dirigovat své filmy jako hudebník 
a zároveň využít nových možností 
filmové techniky. Jeho mimořád-
né dílo bylo později označová-
no jako raný příspěvek k žánru 
science-fiction nebo fantasy.
V nedávné době obdržel NFA 
darem filmový kotouč se třemi 
slepenými filmy na původním nit-
rátním materiálu, souhrnně ozna-
čené jako dílo Mélièse z roku 
1904 „Les transmutations imper-
ceptibles“ (Neviditelné proměny). 
To naznačovalo, že obsahem daru 
je i tento film. Po prohlédnutí fil-
mového pásu bylo ale badatelům 
jasné, že tento film jeho součástí 
není, naopak obsahoval obrazy 
a výjevy, které doposud nebyly 

nikde zdokumentovány.  
Filmový pás byl podroben de-
tailní analýze se snahou o urče-
ní všech tří filmů. S identifikací 
pomohly údaje na filmových 
okénkách, které obsahovaly znač-
ky jednotlivých firem, protože 
v prvních patnácti letech kine-
matografie se hojně vyskytovalo 
plagiátorství a existovala řada pi-
rátských kopií filmů. Další vodítka 
poskytly například i dochované 
filmové scénáře. Na základně 
analýzy může NFA s jistotou pro-
hlásit, že film na tomto pásu je 
ztracený Mélièsův film Match de 
prestidigitation (Soutěž eskamo-
térů) z roku 1904.

   nfa.cz

NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV IDENTIFIKO-
VAL ZTRACENÝ FILM GEORGESE MÉLIÈSE

26. ŘÍJNA BYL SPUŠTĚN NOVÝ 
CENTRÁLNÍ PORTÁL KNIHOVEN

Nový portál knihovny.cz čtenářům ČR nabízí po-
hodlné vyhledávání spolehlivých informací, objed-
návání a půjčování knihovních jednotek i fulltex-
tové vyhledávání v elektronických zdrojích všech 
katalogů zapojených knihoven. Nemalou výhodou 
nového portálu je možnost komplexního sledování 
knižních trendů, získávání inspirace, sdílení informa-
cí a komentářů; stejně jako přístup k neknihovním 
e-zdrojům. Studenti a badatelé najdou na portálu 
i citace ve volitelných bibliografických standarde-
ch nebo adresář českých knihoven a vyhledávání 
nejbližších poboček.
V budoucnu se mohou čtenáři těšit i na centrální 
index, který přinese snadnější cestu pro získávání 
přístupu k vědeckým časopisům, oborovým databá-
zím a elektronickým zdrojům z celého světa.
Záštitu nad spuštěním portálu převzal ministr kul-
tury Daniel Herman.

CENA MICHALA RANNÉHO

V Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské gale-
rie v Brně proběhne 10. listopadu 2016 galavečer 
k předání Ceny Michala Ranného. Tato cena je 
udělována, od roku 1999, každé dva roky za oso-
bitý přínos ve výtvarném umění a především za 
inspirativní vliv na mladou generaci. Laureátem se 
letos stal konceptuální umělec Marian Palla (1953). 
Tvorba tohoto autora je rozmanitá. Zahrnuje kresby, 
malby, instalace, objekty, hudební díla, hry, vydal 
také několik humorných knih s vlastními ilustracemi 
(Jak zalichotit tlusté ženě, Teplé škvarky a jiné). 

   moravska-galerie.cz

http://www.nfa.cz
http://www.knihovny.cz
http://www.moravska-galerie.cz
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Od 25. listopadu 2016 do 9. dubna 
2017 můžete navštívit interaktivní 
výstavu skleněných vánoč-
ních ozdob pro malé i velké. 
Víte, jak ozdoby přicházejí na 
svět? Chcete se stát jednou z nich?
Vernisáž výstavy s pohádkou bude 
24. listopadu od 17 hodin. 

   msb-jablonec.cz

JÁ, OZDOBA! NOVÁ HMATOVÁ 
EXPOZICE OTEVŘENA

Expozice s názvem Tradiční 
lidová kultura dotykem muzea 
přibližuje slabozrakým a nevi-
domým návštěvníkům vybraná 
témata spojená s životem našich 
předků na vesnici na přelomu 
19. a 20. století. Určena je ale 
pro všechny zájemce.
Expozici můžete vidět v Náro-
dopisném muzeu Národního 
muzea, Praha 5.

   nm.cz

POKLAD ROMŮ 

Na výstavě Poklad Romů/Amare somnaka, Tajemství romského 
šperku uvidíte nesmírně cenné historické unikáty ze zlata a stříbra, 
a také současné šperky z tvorby vynikajících romských designérek. 
Nadčasová krása historických šperků, které byly většinou jediným 
majetkem jejich nositelů, ale i moderní skvosty romských šperkařů 
a návrhářů vás okouzlí svou silou a originalitou. Výstava zkoumá 
vztah mezi tradicí a moderností a hledá dialog mezi nimi. Buďte 
u toho a nenechte si ujít setkání s tou pravou romskou kulturou. 
Výstava v Muzeu romské kultury potrvá do 30. dubna 2017. 

           rommuz.cz

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 
MUSEUM VYSTAVÍ 
KUBISTICKÉ KARIKATURY

V Domě U Černé Matky Boží 
můžete zhlédnout novou krát-
kodobou výstavu zaměřenou na 
unikátní kubistickou karikaturu. 
Název výstavy je inspirován 
karikaturou Zdeňka Kratochvíla 
„Lekce z kubismu“ a je rozdělena 
do sedmi tematických oddílů.
Výstava bude k vidění do 12. 
února 2017 a byla připravena 
ve spolupráci s Ústavem dějin 
umění Akademie věd České 
republiky, v. v. i., a Památníkem 
národního písemnictví.

   upm.cz

PODZIM VE VELETRŽNÍM PALÁCI: 
TŘI STOLETÍ AMERICKÉ GRAFIKY A SOUČASNÉ UMĚNÍ
Podzimní výstavní sezónu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze
definují dva klíčové prvky – Spojené státy americké a současné umění. 
Po nedávno zahájené výstavě Henriho Rousseaua ožívá slavnými jmény 
světového umění i holešovický palác – výstava Americká grafika tří století 
z National Gallery of Art ve Washingtonu přiváží do Prahy Andyho Warhola, 
Jacksona Pollocka, Jamese McNeilla Whistlera nebo Marry Cassatovou. Ve 
Veletržním paláci ji můžete vidět do 8. ledna 2017.

        ngprague.cz

http://www.msb-jablonec.cz
http://www.nm.cz
http://www.rommuz.cz
http://www.upm.cz
http://www.ngprague.cz
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ČESKÁ LITERATURA 
V PŘEKLADU 1998–2016

Ministerstvo kultury ve spo-
lupráci s Moravskou zemskou 
knihovnou v Brně a s kurátor-
kou Kateřinou Tučkovou připra-
vilo výstavu Česká literatura v 
překladu 1998–2016. Jak na-
povídá název, výstava je věno-
vána knižním překladům české 
literatury, které vyšly v daném 
období v zahraničí – s minister-
skou podporou. Výstava potrvá 
do 10. prosince 2016.

   mzk.cz

SPOLKOVÝ ŽIVOT VE SLEZSKU
Výstava Spolkový život ve Slezsku představuje spolky a jejich 
činnost v celé jejich šíři a rozmanitosti. Časově zahrne přede-
vším druhou polovinu 19. a první půli 20. století s důrazem 
na kontinuitu vybraných spolkových aktivit do dnešních dní. 
Výstavu obohatí zápůjčky z kulturních institucí v širokém 
okolí i od soukromých osob. Návštěvníci se tak mohou těšit 
například na model původní kamenné rozhledny na Pradědu 
nebo model Jiřího chaty na Šeráku. Výstavu pořádá Slezské  
zemské muzeum a můžete ji navštívit do 20. února 2017.

      szm.cz

TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFIE 
V PŮVODNÍM ZNĚNÍ
Moravská zemská knihovna a Ústav jazyků na Fakultě strojního 
inženýrství VÚT v Brně až do prosince společně promítají filmy v 
původním znění s titulky pro studenty a širokou veřejnost. Výuka ci-
zích jazyků se tak nemusí odehrávat pouze na obvyklých jazykových 
cvičeních nebo přednáškách. 

V rámci Filmového klubu (filmy v němčině) jsou v nabídce následující 
tituly:

      
      mzk.cz/studovny/zhr

listopad 
David Wnendt 
Kriegerin (2011)

prosinec 
Edward Berger  
Jack (2014)

OPTIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Návštěvníci Technického muzea v Brně mohou vidět dvě 
nové expozice – jedna je věnována optice, druhá mapuje 
vývoj výpočetní techniky. Obě se nacházejí v nejnižším patře 
budovy.
Expozice Optika je členěna do tří částí: fotoaparáty, kinema-
tografie a elektronová mikroskopie. 
Expozice Výpočetní technika představuje historický vývoj 
počítačové techniky – od abaku přes početní pomůcky, 
logaritmická pravítka a tabulky až po klávesový sčítací stroj z 
roku 1851.
     technicalmuseum.cz

http://www.mzk.cz
http://www.szm.cz
http://www.mzk.cz/studovny/zhr
http://www.technicalmuseum.cz

