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Povídky Malostranské 
 

Aktuální vládní protivirová opatření naleznete zde. 
 

Spustí se 2. výzva z programu COVID - Kultura.

750 milionů korun bude do konce letošního roku ve 2. výzvě v programu COVID –
Kultura.  

Znění ve středu schválila vláda. Nově budou moct o dotaci žádat také jednotlivci v
uměleckých a odborných umělecko- technických profesích (OSVČ), dostat budou moct
jednorázově 60 tisíc korun. Firmám bude možné hradit náklady až do výše 10 milionů
korun. Žádosti se budou podávat přes informační systém dostupný
na www.mpo.cz/kultura. Více informací naleznete zde. 
 
Revoluce u Zaorálka: Má plán, jak podporovat i komerční umění 
Rozhovor Seznam Zpráv s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Pod svůj úřad
chce stáhnout víc než jen neziskové projekty, jak tomu doposud bylo. Chceme svůj
Borgen, říká s odkazem na dánský seriálový fenomén. Rozhovor je dostupný pod tímto
odkazem. 
 

Zaorálek chce za peníze z EU zřídit fond audiovize

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvažuje o zřízení nového státního fondu,
který by podporoval tuzemskou audiovizuální tvorbu. Více zde.

 

Liberecké nejen

k l í k li

https://us2.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=27de2be6ab6f64051921bd38e&id=944f193a44
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
http://www.mpo.cz/kultura
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/spusti-se-2-vyzva-z-programu-covid-kultura-4-cs4009.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/revoluce-u-zaoralka-ma-plan-jak-podporovat-i-komercni-umeni-122883
https://www.culturenet.cz/stalo-se/zaoralek-chce-za-penize-z-eu-zridit-fond-audiovize/


kulturní aktuality 
 

Zemřel herec Ladislav Dušek. Po vážné nemoci ve věku 77 let v
pátek 16. října zemřel dlouholetý herec libereckého Divadla F. X.
Šaldy Ladislav Dušek. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností
libereckého občanského a společenského života. Hercův pro�l si
můžete přečíst zde.          
 
Vlastníci památek mohou žádat o příspěvek. Vlastníci kulturní
památky nacházející se na území MPZ Liberec mají
možnost získat příspěvek z dotačního programu Ministerstva
kultury ČR. Více informací zde. 
 
Památník Adolfa Loose vyhlíží záchranu. Před lety zmizel. Teď by
měl projít restaurováním. Znovu nalezený památník, který
připomíná slavného architekta Adolfa Loose, se v prosinci vrátí na
své původní místo, a to před jednu z budov Technické univerzity v
Liberci. Jako dárek ke 150. výročí jeho narození. Více v článku zde.

 

Dobré odkazy a inspirace 
 

The Show Must Go ON/OFF-line: Green Deal pro scénická
umění (díl II.) Třetí divadelní reforma? Cyklus mezinárodních on-
line diskusí Zelené čtvrtky, díl II. zde. 
 
Vizuální smog je téma, které v posledních letech řeší mnoho
našich měst. Ani Praha nezůstala pozadu. Odborná i laická
veřejnost v červnu s povděkem kvitovala vznik Manuálu pro
kultivovanou Prahu, na kterém v posledních letech pracoval
pražský magistrát. Jak manuál vznikal, s čím se museli autoři
potýkat a o čem je nový dotační Program pro označování
provozoven v Praze? Zeptali jsme se koordinátorky a autorky
dokumentu Kristýny Drápalové. 
 

https://www.pametnaroda.cz/cs/dusek-ladislav-1943
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/vlastnici-pamatek-mohou-zadat-prispevek-2.html
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/pomnik-pamatnik-adolfa-loose-liberec-tul-univerzita-adolf-loos-architekt.A201016_142033_liberec-zpravy_jape?
https://www.culturenet.cz/akce/the-show-must-go-on-off-line-green-deal-pro-scenicka-umeni-dil-ii/
https://www.kreativnicesko.cz/clanky/i-praha-uz-umi-celit-vizualnimu-smogu


Interaktivní mapa zachycuje kulturní historii Londýna. Nová
interaktivní mapa umožňuje poznat historii Londýna
prostřednictvím tvorby a života předních evropských intelektuálů a
umělců. Mapa je zde. 
 
Novým podcastem Su�ér IDU navazuje na témata mimořádného
zpravodaje. Jana Návratová a Veronika Černohous a jejich hosté se
zamýšlí nad potřebami, vizemi a strategiemi v kultuře a umění zde. 
 
Online konference ICRRA zkoumá stav a roli mezinárodních
kulturních vztahů v době globální krize. Pandemie covid-19 a další
dlouhodobé globální výzvy a krize – včetně klimatické krize,
rostoucího geopolitického napětí, migrace a přetrvávající sociální
nespravedlnosti a nerovnosti – mají zásadní dopad na úsilí
o vybudování důvěry, posílení spolupráce a porozumění
přesahující státní hranice a na rozvoj mezikulturního dialogu. 
 
Platforma ECHOES pořádá ve dnech 21. až 24. října 2020 online
konferenci na téma dekolonizace muzejních strategií a sbírek ve
středovýchodní Evropě. Konference se zaměří na mapování
možných přístupů k dekolonizaci aktivit muzeí, jež operují
v historickém kontextu středovýchodní Evropy. Událost bude
probíhat prostřednictvím platformy Zoom každý den od 13:00 do
21:00 středoevropského času.

Magistrát města^Liberec          Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, +420 485 243 175, info@kultura.liberec.cz

 
Chcete změnit nastavení přijímání našeho newsletteru? Napište nám na info@kultura.liberec.cz 
 

https://www.inspiring-minds-map.org/
https://open.spotify.com/show/00thfKblbm4ZFRcRpwcScb?si=rNBRooRxQ3aRQeMBny4QvA)&utm_source=Kultura+v+karant%C3%A9n%C4%9B&utm_campaign=c3c15e68f0-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_20_03_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f4eb888a6e-c3c15e68f0-198650546
https://www.ifa.de/en/conference/cultural-relations-and-crisis/
https://decolonizingmuseums.pl/registration/
https://decolonizingmuseums.pl/registration/

