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Filosofové zkoumali
severočeské umělce

Krátce
Zítra bude v Chuderově zasedat
zastupitelstvo
Chuderov – Komplexní pozemkovou úpravou a
listopadovými příjmy a výdaji se budou mimo jiné zabývat zastupitelé obce Chuderov na Ústecku.
Zasedání se koná v úterý 10. prosince od 17 hodin
v Chuderově v Kabinách. Jednat se bude celkem o
deseti bodech. (jan)

Odborníci z Akademie věd
se zabývali díly vznikajícími v severních Čechách.
Podle nich jde o evropský
unikát.

Petrovičtí se budou zabývat
používáním pyrotechniky

JAROSLAV BALVÍN

KAPACITY Z AKADEMIE
Na právě vydané knížce je
unikátní, že k sobě litoměřičtí umělci pustili někoho
zvenčí. Šlo přitom o opravdové kapacity: o filosofy svázané s pražskou Akademií
věd. V jejich rozsáhlých textech, které v knize vyšly, popisují specifičnost umění, jež
v návaznosti na Kubinovu
tvoru v Litoměřicích v současnosti vzniká. „Pro mě je
na této spolupráci nesmírně
cenné, že se někdo odjinud

Petrovice – Ve středu 11. prosince bude od 17 hodin zasedat zastupitelstvo Petrovic. V zasedací
místnosti se budou zastupitelé obce vyjadřovat k
celkem deseti bodům. Mezi nimi je například
hospodaření obce v roce 2020 podle rozpočtového provizoria, nakládání s majetkem obce nebo
výběr dodavatele domácích kompostérů. Hovořit
se bude také o návrhu na omezení používání
hlučné pyrotechniky. (jan)

Chabařovice vypsaly výběrové
řízení na pozici referenta

UMĚLEC Zdeněk Květoň pod drobnohledem filosofů Martina Nitscheho a Víta Pokorného. Dole jedno z děl v almanachu od umělce
Marka Rubce. Foto: archiv Radka Květoně

různé obory a ústavy. Má to
být čerstvý vítr ve vědeckém
výzkumu,“ dodal filosof.
Na akademii podobné „terénní výzkumy“ či „aplikovanou filosofii“ nedělali poprvé. Už dřív tu s jinými
umělci podnikli výzkum o
performanci a divadlu.
pokusil reflektovat naši
Kromě Nitscheho zkoutvorbu objektivně,“ dodává
mali tvorbu umělců z LitoRadek Květoň s tím, že to
měřic a okolí další významní
bylo prospěšné pro čtenáře,
humanitní vědci svázaní s
umělce i filosofy.
regionem – Vít PoNetradiční projekt
korný a Ondřej
podpořila AkadeStarší
Dadejík. S umělci
mie věd granvydání almanase scházeli v
tem ve výši
Kulturním
150 tisíc. Pechu najdete na
níze z větší
www.artkubinstadt.cz. centru v Řehlovicích a ve
části pokryly
O nové tištěné číslo si Farmstudiu ve
vydání almůžete napsat na mail Vysoké na Komanachu.
kořínsku. Jak
„Akademie
associacezs@
tvoří,
zkoumali v
nechce být
gmail.com.
rozhovorech.
uzavřenou insti„Nejzajímavější je, jak
tucí, má speciální
prolínají umělecký Kubinprogram Strategie 21, přičemž 21 znamená 21. století,“ stadt s reálnými Litoměřicemi,“ popsal Nitsche. „Odkrývysvětlil Martin Nitsche z Fivají nepovšimnuté věci. Tak
losofického ústavu AVČR,
intenzivní umělecký výzkum
který učí i na ústecké unizakořeněný na konkrétním
verzitě. „Tento program jde
místě obohacuje každodenní
za hranice toho, co se běžně
vnímání a život všech, kdo
dělá. Většinou je to aplikotam žijí,“ podotkl filosof.
vaný výzkum propojující

Nitsche strávil nedávno
půl roku na univerzitě v kalifornském Los Angeles, má
tedy velmi dobrý rozhled v
současném umění. „V Americe se setkáte se vším možným. Jsou tam projekty vyrůstající třeba z Mohavské
pouště nebo tamních národních parků. Ale to, co dělají
litoměřičtí umělci, je unikátní v tom, jak hluboko jsou
propojení s místem, kde žijí.
Je to evropský fenomén,“
dodal vědec.

SHÁNĚNÍ PENĚZ
Umělci z Litoměřic připouštějí, že překonat poslední
číslo almanachu vytištěné
díky nemalým prostředkům
od akademie na kvalitním
křídovém papíru s velmi
zdařilou grafickou úpravou
bude těžké. Teď je čeká obvyklé martyrium shánění
peněz na další číslo. Na vydání publikace se jim dosud
nedařilo získat peníze z
grantových peněz města určených na kulturu. Dříve ji
financovali z crowdfundingových sbírek nebo z grantu
od pražské umělecké nadace
Agosto Foundation.

www.ustecky.denik.cz/zpravy

Ústecký kraj – Umění a filosofie, jde to dohromady? O
tom, že ano, svědčí výjimečný počin lidí zabývajících se
tvorbou krásných věcí i
myšlením do hloubky.
Umělci z Litoměřic a okolí
spolu s experty Akademie
věd ČR dali dohromady
knížku plnou zajímavých fotek a ilustrací i podnětných
textů. Zasvětili ji světově
proslulému grafikovi a spisovateli Alfredu Kubinovi,
který strávil první léta života
v Litoměřicích. Letos si připomínáme 60 let od jeho
úmrtí v rakouském Zwickledtu. Vedle Franze Kafky
patří k nejvýznamnějším
představitelům expresionismu.
Kubin je pro bratry Radka
a Zdeňka Květoňovy z Litoměřic uměleckým vzorem.
Městu po něm dokonce přezdívají „Kubinstadt“. Spolu se
spřízněnými umělci, jako
jsou Martina Košařová, Pavel
Groh či Josef Matějka a další,
jeho odkazu skoro každý rok
věnují zvláštní knížku. V
takzvaném Almanachu Kubinstadt se vracejí k umělcově tvorbě i životě. A také
představují svá nová díla v
linii jeho tvorby. Takový je i
poslední almanach, jehož
stránky ještě voní tiskárnou.
„Je to zatím nejlepší číslo,“ je
přesvědčený Zdeněk Květoň.

Chabařovice – Vedení hlavní pokladny města
Chabařovic a zajišťování inventarizace majetku.
To je hlavní náplň pracovní pozice referent/ka
ekonomického odboru. Právě na tento post vypsal Městský úřad Chabařovice výběrové řízení.
Mezi základní požadavky patří ukončené vyšší
odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Předpokládaný termín nástupu je
únor příštího roku. Pokud vás tato nabídka zaujala, více informací najdete na internetových
stránkách Chabařovic. (jan)

Od ledna se v Chlumci konají
taneční kurzy pro dospělé
Chlumec – Celkem deset tanečních večerů plných
pohodové atmosféry nabízí taneční kurzy pro
dospělé v Chlumci. Kurzy tance pořádají manželé
Mackovi v termínu od ledna do února příštího
roku. Kvalitní výuka tancování bude probíhat v
prostorech Kulturního domu Chlumec. Pokud
máte zájem o tento kurz, přihlásit se do něj můžete na internetových stránkách tanecniteplice.cz. (jan)

Tři oříšky pro Popelku, Anděl páně či
S čerty nejsou žerty? Každý z nás má svou
oblíbenou pohádku, bez které si nedovede
vánoční svátky představit. Čtenáři Deníku
o tom hlasovali na našem webu. Která pohádka zvítězila se dočtete v týdeníku Ústecko, který vyjde v úterý 10. prosince. Dozvíte
se, jaké pohádky budou mít o Vánocích premiéru, nebo které jsou oblíbené u dětí v regionu.

INZERCE

Náš tip na dárek
pro celou rodinu

Tato nabídka je kusově omezena.
* Platí pro nákupy zákazníků
zaregistrovaných a současně
přihlášených v online shopu dm.cz.

Balea
Warm & Cosy
sprchový gel 300 ml
+ tělová emulze 200 ml
+ koupelová sůl 80 g

179

certiﬁkovaná
přírodní kosmetika

alverde
Get Cozy
pěna do koupele 250 ml
+ tělové máslo 100 ml

149

Kč

Balea
Shining Star
sprchový gel & šampon 300 ml
+ šampon & balzám na vlasy 200 ml
+ balzám na rty 4,8 g

199

Kč

Kč

?

NEVÍTE SI RADY
S VÝBĚREM
SPRÁVNÉHO DÁRKU?
Díky vyhledávači dárků na www.dm.cz/vanoce
najdete vhodné dárky pro každého.

Balea MEN
Fresh
sprchový gel 300 ml
+ šampon 300 ml
+ deosprej antiperspirant 200 ml

159

Kč
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