Ministerstvo kultury dnes naposled představuje Jablonecké poklady

10.5.2013, www.mkcr.cz
V Nosticově paláci na Maltézském náměstí v Praze je dnes naposled k vidění unikátní expozice ze
sbírek Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Výstava je v hlavním sídle ministerstva kultury k vidění od 10.dubna a celkem ji navštívilo přes tisíc
lidí, jen během dvou májových svátků, kdy byla brána Nostického paláce otevřena pro veřejnost až do
večerních hodin, jich přišlo kolem pěti set. Expozice s názvem „Jablonecké poklady aneb od
skleněných kamínků k majestátným kamenům“ je doplněna výstavou s názvem „Jablonecká radnice“
a představuje Jablonec nad Nisou jako město bižuterie a architektury. Kolekce exkluzivních šperků
seznamuje návštěvníky s historií i jednotlivými typy bižuterní výroby. Originální a unikátní ozdoby jsou
doplněny oděvními modely renomovaných módních návrhářů (Josef Ťapťuch, Beata Rajská, Nina
Provaan Smetanová, E.Danielly atd.)
Výstava „Jablonecké poklady“ otevřela letošní ročník cyklu „Otevřené ministerstvo“, který se koná
už druhým rokem a jehož hlavním cílem je zpřístupnit prostory Nosticova paláce široké veřejnosti a
oživit je divadlem, hudbou, tancem, výtvarným uměním a literaturou. Milovníkům umění je proto brána
Nosticova paláce otevřena denně od 10 do 16 hodin, kromě výstav a představení mohou navštívit i
nově otevřenou kavárnu.
Letos se v rámci akce „Otevřené ministerstvo“ představí především organizace a instituce, které
ministerstvo kultury zřizuje, aby měla veřejnost přehled o tom, jak širokou agendu resort spravuje a
jakým způsobem stát na kulturu finančně přispívá. MK ČR zřizuje celkem 29 příspěvkových organizací
po celé republice a druhou institucí, která se v Nostickém paláci představí, je Muzeum Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě. Interaktivní výstava s názvem „JAK chtěl změnit svět“ bude
slavnostně otevřena ve středu 22.května, doplní ji pořad Vivat Comenius Alfreda Strejčka a kytaristy
Štěpána Raka, následovat bude open air koncert Magnum Jazz Bigbandu na nádvoří Nostického
paláce.
Další programy v Nostickém paláci jsou připraveny na červen – od 13.6. do
16.6. se v rámci Dnů Jeruzaléma v Praze představí izraelské divadlo a tanec,
21.června proběhne na nádvoří úvodní koncert tzv. klubové noci hudebního
festivalu United Islands. Poslední červnový týden bude ministerstvo kultury
otevřeno především pro děti – čekají je divadelní představení, výtvarné dílny a
interaktivní programy, připravené ve spolupráci s Národním technickým
muzeem, Národním muzeem a Národní knihovnou. Konec prázdnin zpestří v
Nostickém paláci desetidenní letní kino, o jehož náplň se postarají především
Národní filmový archiv a Státní fond kinematografie. A připravena je i
slavnostní filmová premiéra – česko-americký spisovatel, scénárista a režisér
Jan Novák (Amadeus, Václav Havel přikuluje, Václav Havel jede na
dovolenou) natočil celovečerní dokument o životě hokejových profesionálů za
socialismu. Sugestivní filmová výpověď nejslavnějších tuzemských hokejistů
má sugestivní název „Pušky, puky, pivo a psi“ a její premiéra je naplánována na 28.srpen.
Pokud máte zájem o pravidelné zasílání informací o kulturních akcích v Nosticově paláci, napište nám
na jan.vondryska@mkcr.cz
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