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Výstava reformace v Českých zemích – nabídka zapůjčení v červenci a srpnu 2017

Milé sestry, milí bratři,
Německé kulturní fórum střední a východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa,
http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/1000057-ueber-uns), které je organizátorem mnoha
výstav, publikací a akcí vztahujících se ke středo-východoevropskému kulturnímu regionu, se na
Českobratrskou církev evangelickou v minulém roce obrátilo s prosbou o pomoc a spolupráci ve věci
vytvoření výstavy o dějinách reformace v Českých zemích se zaměřením na luterství. Výstava je
dvojjazyčná – česky a německy, a bude sestávat z deseti rollupů formátu 150 x 220 cm.
Výstava bude vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž jedno zůstane v Německu a bude tam
putovat po kostelích (např. původně „českobratrské“ sbory v Berlíně-Rixdorfu, Ochranově a Nízkém)
a kulturních akcích, druhá sada pak bude plně dána k dispozici ČCE.
Předpokládáme, že na jaře bude výstava přítomna v části měst, v nichž bude tou dobou probíhat
Česko-německé kulturní jaro (viz www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/the/fru.html).
Co se týče dvou letních měsíců – července a srpna – nabízíme Vám, abyste se v případě zájmu
přihlásili a sdělili nám, kdy a na jak dlouhou dobu byste si výstavu chtěli půjčit. My pak sestavíme
itinerář, vše s Vámi doladíme a výstavu Vám zapůjčíme. Pokud byste k ní chtěli uspořádat vernisáž
s kulturním programem, jsme připraveni Vám na to finančně přispět.
V září pak – okolo Týdne Martina Luthera – bude po několik týdnů vystavena v kostele sv. Martina
ve zdi. Ve dnech 6. až 8. října 2017 ji plánujeme přemístit na Sjezd (nejen) evangelické mládeže
v Jablonci nad Nisou.
Témata rullupů jsou následující:
1: Jan Hus
2: husité a husitské války
3: Evangelické proudy v Čechách (přeložena)
4: Jan Hus a Martin Luther (přeložena)
5: Čeští bratří
6: Luterská centra v Čechách
7: Rozmanitost víry na Moravě
8: Protireformace
9: Od tolerančního patentu (1781) k založení ČSR 1918
10: Protestantismus v ČR dnes
Srdečně Vás zdravíme a těšíme se na případnou spolupráci!
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