Kulturní kalendárium (16.–22. 1. 2012)
15. 1. Praha – Mezinárodní týdny tance v Praze (od 15. 1.)
Nejstarší festival současného tance, pořádaný konzervatoří Taneční centrum Praha, je dnes převážně
přehlídkou mimořádných domácích aktivit ozdobených vystoupeními českých tanečníků pracujících v
cizině i zahraničních hostů. Tvůrci a interpreti v pražském Stavovském divadle představí fragmenty
nejlepších komorních prací, které charakterizují „současné taneční divadlo“.
17. 1. Praha – Czech Art – práce 20 českých autorů z let 1989–2009
Výstavu můžete shlédnout od 17. 1. 2012 do 12. 2. 2012 v Galerii Millennium.
18. 1. Praha – Josef Sudek – kouzelné vidění fotografa
Kolínský rodák, významný český fotograf pražských motivů, ateliérových aranžmá, zátiší, krajiny
i reklamy. Spoluzakladatel České fotografické společnosti. Přednáška je doplněna audiovizuální
projekcí. Uvádí a moderuje PhDr. Jana Jebavá. Pořad se koná ve středu 18. ledna od 17:00 hodin
v malém sále Ústřední knihovny.
19. 1. Praha – Karel Valter: „V zahradě“
Mezi nejvýznamnější představitele imaginativních tendencí v současné české „krajinomalbě“ patří
bezesporu malíř a grafik Karel Valter (1909–2006). Galerie Moderna zařadila do svého lednového
programu výstavu, která nám představuje tvorbu tohoto významného malíře z let 1964–1994. Kromě
připomenutí propojení Karla Valtera s českobudějovickou skupinou Linie, můžete na výstavě
obdivovat téměř 50 prací – olejů, kreseb a papírotisků – jednoho z našich nejoriginálnějších
avantgardních umělců. Výstava potrvá od 19. 1. 2012 do 19. 2. 2012 .
20. 1. Praha – Rudolf II. – král je mrtev!
Výstava připomínající 400. výročí úmrtí českého krále a římského císaře Rudolfa II. proběhne v
autentických prostorách spojených s Rudolfem II. – na Široké chodbě a Rudolfově galerii v Novém
paláci Pražského hradu. Návštěvníci se tam seznámí formou textových panelů s průběhem závěrečné
životní etapy panovníka na Pražském hradě, dvorním pohřebním ceremoniálem a antropologickými
průzkumy Rudolfových pozůstatků prováděných v minulém století. Výjimečné a unikátní artefakty
spojené s vlastní osobou Rudolfa II. a jeho poslední dny – kopie rakve, pohřební oděv, viscerální
nádoby, pohřební insignie apod. – budou vystaveny v Široké chodbě, v sousední Rudolfově galerii pak
bude probíhat doprovodný program složený z promítání dokumentárních filmů o Rudolfovi II., jeho
době, alchymii a umění. Filmová projekce bude doplněna přednáškami předních odborníků z řad
historiků a kunsthistoriků zabývajících se rudolfínskou tematikou – Dr. E. Fučíková, Dr. B.
Bukovinská, prof. P. Kalina ad. Akce potrvá 20. 1. 2012 – 27. 1. 2012.
20. 1. Praha – Festival Eiga-Sai 2012 v Praze
Letos již 5. ročník velmi úspěšného projektu – přehlídky soudobých japonských filmů – se uskuteční v
pražském kině Lucerna. I tentokrát nabízí jedinečnou šanci zhlédnout vynikající snímky, které se
zřejmě ani nedostanou do komerční distribuce. Festival pořádají The Japan Foundation,
Velvyslanectví Japonska v ČR, Česko-japonská společnost a Palác Lucerna.
20. 1. Plzeň – SIAL – Sdružení inženýrů a architektů Liberec
Zkratka SIAL – Sdružení inženýrů a architektů Liberec – je dnes pojmem nejen české, ale i evropské
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architektury. Právě v této architektonické kanceláři vznikl projekt televizní věže s hotelem na
Ještědu, která se v roce 2000 stala v hlasování odborníků nejvýznamnějším architektonickým
počinem 20. století u nás. Architekt Karel Hubáček a statik Zdeněk Patrman za ni v roce 1969 získali
prestižní cenu Augusta Perreta, udělovanou jednou za dva nebo tři roky stavbě s mimořádným
technickým řešením. Výstava bude k vidění ve Výstavní síni Masné krámy 20. 1. 2012–15. 4. 2012.
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