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Povídky Malostranské 
 

Aktuální vládní protivirová opatření naleznete zde. 

PES pro kulturu v přehledné formě zde.

Chystaný program kultura COVID III by měl podpořit také výtvarné
umělce

Více zde. 

Nové Design Centrum agentury CzechTrade pomůže �rmám
i designerům 
V rámci podpory inovací, konkurenceschopnosti a exportu českých �rem Ministerstvo
průmyslu a obchodu obnovilo činnost Design Centra, zrušeného v roce 2007. Více
najdete zde.  

Státní kulturní politice chybí koncepce 
Česká republika nemá od prvního ledna plán státní kulturní politiky, ten dosavadní
platil pro období 2015 až 2020. Více v článku zde.

Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/test-2021-01?e=[UNIQID]
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/pes-a-opatreni-v-kulture-v-jednotlivych-stupnich-4-cs4066.html
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https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3251638-statni-kulturni-politice-chybi-koncepce-nova-mysli-na-ze-kultura-penize-nejen-bere


Vyrábí věc, co nikdo nepotřebuje. Skláři ze severu Čech mají
obrat miliardu. „Klienti se našeho skla nevzdali, aspoň podle
výsledků, co máme,“ říká šéf Leon Jakimič, pravnuk Swarovských.
Novoborskému výrobci designového skla Lasvit krize svědčí.
Během loňska přišel k ročnímu obratu přes miliardu korun. Celý
článek zde. 

Osamu Okamura a kol.: Město pro každého. V první řadě je to
kniha o místech, ve kterých žijeme. Inspirativní pohled známého
architekta a děkana Fakulty umění a architektury Technické
univerzity v Liberci. 
Doprava - Příklady dobré praxe - Brown�eldy - Řídká města 
To jsou jen některé z kapitol knihy, která je zároveň pozoruhodnou
ukázkou moderního knižního designu. K dispozici je např. zde. 

Big’O’Band bude koncertovat spolu s hosty. Úderem 19. hodiny
vypukne v neděli 24. ledna online koncert Big’O’Bandu, který si
tentokrát k sobě na pódium pozval ještě své přátele. Energetický
mjúzik koktejl můžete podpořit zde. 

Naivní divadlo oNDline. Na YouTube kanálu "Naivní divadlo
Liberec dětem" můžete každou sobotu zhlédnout některou z
vybraných sice starších, o to více však oblíbených pohádek. V
sobotu 23. ledna v 10:00 hodin se těšte na inscenaci Alibaba a
čtyřicet loupežníků. Více zde. 

Astronomické události v  iQLANDIA. Nový on-line seriál
připravovaný vedoucím iQPLANETÁRIA - Mgr. Martinem
Gembecem, známým popularizátorem astronomie. Každé pondělí
v podvečer Martin představuje přehled těch nejlepších astro
událostí, které si nesmíte nechat ujít! Pořad se vysílá pravidelně
každé pondělí od 18.00 na YouTube kanálu iQLANDIA. 

Divadlo F.X. Šaldy představuje novou uměleckou šéfku činohry
Kateřinu Duškovou. Po pětiletém vedení režisérem Šimonem
Dominikem nastoupila na post šéfa činohry od 1. ledna 2021
režisérka Kateřina Dušková, která liberecký soubor důvěrně zná.
V posledních letech tu režírovala velmi úspěšné tituly: Králova řeč,
Mnoho povyku pro nic, Vražda v Orient expresu a na podzim

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/liberec-predstavil-prvni-kroky-k-mestu-kultury-2028.html
http://%20https//obchod.knihyfryc.cz/product/mesto-pro-kazdeho-manual-urbanisty-zacatecnikavvvvvv
https://cs-cz.facebook.com/events/216623000000209/
https://www.evstupenka.cz/akce/32370-big-o-band-a-hoste-24-1-2021-19-00
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/alibaba-ctyricet-loupezniku
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/aktuality/sobotni-predstaveni-ondline
https://www.youtube.com/playlist?list=PLba34UsEZbYoZqdRJu6VKcoL-zrcPELbi
https://www.saldovo-divadlo.cz/lide/detail/r/katerina-duskova


minulého roku přinesl pro Kateřinu Duškovou zcela novou
zkušenost, poprvé ve své kariéře se ujala režie operního díla právě
u nás v Liberci, s operním souborem DFXŠ režírovala Dvořákova
Jakobína. Více informací zde. 
 

 

Dobré odkazy a inspirace 
 

Stavba roku 2021 otevřela přihlášky již 29. ročníku. Nadace pro
rozvoj architektury a stavitelství otevřela přihlášky již 29. ročníku
tradiční prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky toho
nejlepšího co se událo ve stavebnictví a architektuře. Více zde. 

Obnoví kultura Evropu? Kulturně-kreativní sektor je hnací silou
k úspěšné obnově Evropy. Tato a další teze zazněly v nedávném
webináři s hlavními představiteli klíčových postů evropských
institucí a orgánů Evropské unie. Podrobnosti lze nalézt zde. 

Zázemí pro umělce a kreativní průmysl chce podnikatel složit
z kontejnerů. Jedinečné zázemí pro umělce a odborníky, kteří se
pohybují v kreativním průmyslu, chce v Olomouci vytvořit
podnikatel Jaromír Zavřel. Moderní stavbu plánuje u centra složit z
kontejnerů. K přečtení zde.

Podcast o vztahu umění a zahraniční politiky 
Česká centra, ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií UK
a Ústavem mezinárodních vztahů, připravila podcastovou sérii
Jazzman versus špioni: Umění jako tajná zbraň mezinárodní
politiky. V pěti dílech, které budou od 12. 1. do 8. 3. 2021 postupně
publikovány na všech podcastových platformách, se série bude
věnovat původu kulturní diplomacie, jejímu praktickému
fungování, novým trendům a v detailu i České republice. V každém

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/obrazem-opravena-kaple-boziho-hrobu.html
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/stavba-roku-2021-otevrela-prihlasky-jiz-29-rocniku/
https://www.kreativnicesko.cz/clanky/obnovi-kultura-evropu
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/contayner-jaromir-zavrel-zazemi-kontejnery-olomouc-magistrat.A210106_141333_olomouc-zpravy_dik


díle vystoupí několik exkluzivních hostů, od diplomatů přes umělce
po odborníky na vybraná témata. Podcasty zde. 

5. ročník tvůrčí a literární soutěže Čeština je i můj jazyk –
výzva. Žáci základních a studenti středních škol a gymnázií se letos
už po páté zamyslí nad tím, jaké to je být cizincem a nerozumět
svému okolí. Podrobné informace najdete zde. 

World Illustration Awards 2021 – výzva. Soutěž je mezinárodní
a otevřená všem ilustrátorům napříč žánry a užívanými médii, od
dovršení 18 let. Jsou vítány ilustrátorské práce jakéhokoliv typu
a tématiky. Více zde.

Polská kulturní organizace hledá partnery pro evropský
divadelní projekt. Polská organizace Miut Scena Artystyczna hledá
partnery pro divadelní projekt, více najdete zde. 

Řecká organizace hledá partnery pro projekt v oblasti slow
fashion a folkloru. Řecká organizace Studio Speis hledá partnery
pro projekt, který se bude věnovat mobilitě umělců a nadnárodní
spolupráci v oblasti módy a kulturního dědictví, více najdete zde.
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