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Festival muzejních nocí 2021 
Národní zahájení 

 
Č e s k é  B u d ě j o v i c e ,  p á t e k  1 8 .  č e r v n a  2 0 2 1  

 
 

Tisková zpráva 
 
 

Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (AMG), ve spolupráci s Ministerstvem kultury  
a Národním muzeem od roku 2005. V roce 2021 se uskuteční již XVII. ročník festivalu, který bude probíhat ve dnech  
18. června – 19. září 2021, a na němž se bude podílet celkem 337 institucí z 99 měst.  

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí se zrodilo na přelomu let 2007 a 2008 ve snaze zviditelnit a přiblížit 
veřejnosti obor muzejnictví. Tradičně se tato slavnost koná pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů 
České republiky, která se stala partnerem akce.  

Letos Festival muzejních nocí zahájíme v pátek 18. června 2021 od 14.00 hodin v prostorách Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích. Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje a předsedy Asociace krajů 
České republiky Martina Kuby a primátora Statutárního města České Budějovice Jiřího Svobody. 

Slavnostního zahájení festivalu se zúčastní zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Českého 
výboru ICOM, z. s., Ministerstva kultury, krajů a krajských úřadů a další hosté, včetně zástupců členských institucí AMG,  
a zejména těch, kteří dne 17. června 2021 převzali ve Smetanově síni Obecního domu ocenění v XIX. ročníku Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí je pro ně příležitostí prezentovat výsledky své 
práce, a také prostorem pro setkání se širokou veřejností, pro niž jsou aktivity sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – 
určeny především. 

Na Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2021 naváže Budějovická muzejní noc od 16.00 hodin. 
Instituce v Českých Budějovicích si pro své návštěvníky připravily pestrou nabídku doprovodných programů. 

O tom, kdy se jednotlivé Muzejní noci konají a jaké jsou v rámci nich připraveny pro návštěvníky zajímavé aktivity, 
informuje web Festivalu muzejních nocí na adrese http://www.muzejninoc.cz. Vzhledem k protiepidemickým opatřením 
bylo konání letošního ročníku festivalu posunuto a samotné jeho trvání prodlouženo až do poloviny září. 

Vzhledem k postupnému rozvolňování vládních opatření souvisejících se zabráněním šíření nákazy covid-19 lze 
očekávat, že program Festivalu muzejních nocí se bude ještě měnit. Doporučujeme proto všem návštěvníkům sledovat  
i webové stránky jednotlivých muzeí a galerií nebo jejich profily na sociálních sítích, kde naleznou aktualizované 
informace k organizaci Muzejní noci v dané instituci či regionu.  

 
Více na http://www.muzejninoc.cz  
 
Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.: 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG 
Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: amg@cz-museums.cz 
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, správce oborových databází/webových prezentací AMG 
Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: kalendarium@cz-museums.cz 
 
Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně AMG 
Tel.: +420 518 355 735 / Mobil: +420 724 986 070 / E-mail: i.chovancikova@masaryk.info 
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Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2021 
 
Národní zahájení festivalu v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích (vstup pouze pro zvané hosty) 
14.00 Slavností zahájení XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí: 
 (moderátor akce – Miroslav Mareš) 

• Přivítání hostů zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Českého výboru ICOM, z. s., 
Ministerstva kultury, Asociace krajů ČR, Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice 

• Kulturní program  
• Představení významných hostů a partnerů akce 
• Prezentace vítězných projektů XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 

 
Po ukončení programu Národního zahájení festivalu začne Budějovická muzejní noc. 
 
 

Program Budějovické muzejní noci 
Pátek 18. června 2021 
 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích / 18.00–22.00 hodin 
 
Zahájení Muzejní noci proběhne v 18.00 hodin před hlavním vchodem do budovy Jihočeského muzea v Českých 
Budějovicích. Show odstartují kejklíři a akrobati (Bude cirkus, Chůdadlo) a následovat budou ukázky dělostřelby (Batalion 
France Jabůrka aneb Artilerie do kapsy). Venkovní prostranství nabídne hry pro děti nebo výrobu dřevěných a cínových 
vojáčků a hraček. V přednáškovém sále v přízemí si návštěvníci mohou pořídit snímek na památku v oblíbeném fotokoutku 
nebo vyrobit odznak (placku). Edukační sály zaujmou hlavně rodiny s dětmi: Zahrát si zde mohou stolní  
a deskové hry nebo se zapojit do tvořivých dílen. Barokní sál v prvním patře nabídne akrobacii a žonglování (Bude cirkus, 
Chůdadlo). Následovat bude divadelní pohádka „Princ Jaromil” v režii Divadla Studna. Budou připraveny  
i komentované prohlídky výstavy „Co přinesla dálnice: Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10  
v Horním Rakousku“ (18.30–19.00 a 19.15–19.45 hodin). Ostatní expozice a výstavy budou volně přístupné. Návštěvníci se 
mohou těšit i na živou hudbu. Na terase muzea vystoupí swingová kapela Jazzika a na venkovním pódiu u KD Slavie folková 
skupina Bonsai č. 3 či středověká kapela Dei Gratia. Muzejní noc zakončí ohňová show (Chůdadlo). Možné bude i zakoupit 
si občerstvení (před hlavním vchodem a v Kavárně Matice na druhé terase muzea). 
 
Hvězdárna a planetárium České Budějovice / 16.00–22.00 hodin 
 
Hvězdná obloha a kouzla digitální projekce / Scenérie z vesmíru s hudebním doprovodem – program v rámci Muzejní noci 
začíná každou celou hodinu a trvá cca 45 minut. Vstup do planetária je možný pouze před začátkem projekce. Návštěva 
planetária je vhodná pro děti od 5 let, program (bez komentáře) bude koncipovaný spíše pro dospělejší diváky.  
 
Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům / 16.00–20.00 hodin 
 
Galerijní noc „Na osamělé planetě“ – symbolika, poetika a fantastika. K výstavám „Severní vítr je krutý“ a „Ozvěny“ budou 
připraveny výtvarné dílny, komentovaná prohlídka a doprovodný program. Přijďte okusit tajemno a fantazii malíře Jaroslava 
Valečky a jeho inspirací. V 16.30 hodin provede výstavou „Ozvěny“ kurátor David Kubec. Od 16.00 do 18.45 hodin proběhne 
pod vedením lektorek AJG výtvarný workshop s názvem „Znáte kopírák?“ Dílem náhody i promyšlené kompozice vzniknou 
kontrastní tisky. V 19.00 hodin se uskuteční představení „Malý princ“ v podání Divadla já to jsem. 
 
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích / 16.00–22.00 hodin 
 
„Dotkněte se historie“ – návštěvníci budou mít ojedinělou příležitost spatřit některé ze vzácných tisků, které knihovna 
uchovává ve svých historických fondech ve Zlaté Koruně (např. The birds of America, Korán, Codex Atlanticus Leonarda da 
Vinci, Mapa kraje Bechyňského z roku 1773, Praxis pietatis). 
 
Jihočeská filharmonie a Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini) / 17.00–21.00 hodin 
 
Návštěvníky čekají komentované prohlídky kláštera, včetně prozkoumání kostelních varhan (v 17.00 hodin) a kostela Panny 
Marie Růžencové při svíčkách (ve 21.00 hodin). V 18.00 a 19.30 hodin zazní komorní hudba napříč staletími v podání 
kvarteta Jihočeské filharmonie (45 minut). 
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Statutární město České Budějovice 
 
Umění ve městě / červen–září 2021 
 
CITY – téma města jako živého organismu, rostoucího z potřeb komunikačních, rezidentních, obchodních a depozitních. 
Festival „Umění ve městě“ je výstavní projekt ve veřejném prostoru Českých Budějovic a dalších měst a obcí Jihočeského 
kraje. V rámci Muzejní noci bude možné navštívit i tato kulturní místa: Rabenštejnská věž, Galerie R2020, ateliéry, grafickou, 
keramickou a kožedělnou dílnu, Ateliér 3D tisku a jiné. Více na www.umenivemeste.cz. 
 
Náměstí Přemysla Otakara II. – veřejný prostor u Samsonovy kašny / 18.00 hodin 
 
Vernisáž výstavy „Milan Binder: Když století městem proletí – Voda v krajině jižních Čech“. Voda jako živel a životodárná 
tekutina provází člověka od nepaměti. Naučili jsme se ji spoutat a využít, ale jen částečně. Instalace ukáže, jakých pestrých 
podob nabývá vztah lidí a vody. 
 
Dům umění České Budějovice – Galerie moderního umění a architektury / 16.00–22.00 hodin 
 
Výstava „Petr Stolín: Architekt“. Se svým bratrem sochařem Janem Stolínem jsou výraznými tvůrčími osobnostmi severu. 
Pro českobudějovický Dům umění připravili prostorový projekt sestávající z video instalací, kterými přibližují nejen svoji 
tvorbu, ale i způsob uvažování a přístup k architektuře jako takové. 
 
Polygonální bašta / 16.00–21.00 hodin 
 
Objekt je součástí památkově chráněného městského opevnění. Bašta pochází asi z roku 1556, horní nástavba je ze 16. 
století, krovy jsou renesanční. Ve druhém patře budovy se dochovaly původní klíčové střílny. Od roku 1995 zde působí 
Galerie Pod kamennou žábou. 
 
 
Světový svátek hudby v Českých Budějovicích – veřejná prostranství města 
 
18.–21. června 2021. Více na www.alliancefrancaise.cz/jiznicechy/-Svatek-hudby 
 
 
 
Změna programu vyhrazena. 
 
 
Pořadatelé a partneři akce: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (AMG), Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury, Jihočeský 
kraj, Statutární město České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Festival muzejních nocí 2021 
pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. 


