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> > > LUGHNASADH 2012 – tematická výstava v muzeích v Berouně a v Teplicích < < < 
 
Od roku 1997, tedy již plných patnáct let probíhá pozoruhodný projekt tematických výstav 
zaměřených na zkoumání dávného (prehistorického a raně historického) i trvajícího (současného) 
evropského kontextu našich dějin a hledání souvislostí v našem národním i individuálním vědomí (se 
zvláštním zaměřením zejména na keltský svět). Umělecké ztvárnění je vedle bádání archeologického a 
bádání historického třetí možností, jak toho složité téma reflektovat.  
 
Pětadvaceti dosud uskutečněných výstav, původně situovaných do prostoru Národní kulturní památky 
Vyšehrad, se zúčastnilo na 300 umělců, z nichž asi dvacet tvoří trvalé jádro nositelů projektu, 
prezentovaného pod souhrnným názvem Lughnasadh (keltský svátek sklizně, 1. srpna). 
Každá výstava byla tematicky vymezena, a tak se projekt vyhýbá opakování a pro jeho účastníky je to 
výzva k nové tvorbě. 
 
Pro letošní LUGHNASADH 2012 jsou zajištěny výstavní prostory v muzeu v Berouně (28.8. až 9.9.) a 
pak v muzeu v Teplicích (od 12.9.), kde bude výstava doplněna o část prezentující místní 
archeologické nálezy na území Teplicka. 
Pořadatelé uvítají vážný zájem umělců, kteří se dosud projektu nezúčastnili. Pro ty, kdo se chtějí 
zamyslet nad tím, zda se k projektu přihlásit, je zpracována podrobná informace, kterou naleznete na 
http://www.uvucr.cz/oznameni/lughnasadh_2012.pdf.  
 
Zájem o účast na letošním výstavním projektu je třeba projevit do konce března 2012. 
Kontakt: Občanské sdružení LUGH, Josef Ryzec, předseda, Chelčického 2178, 252 63 Roztoky u Prahy, 
tel. 606 960 211, josef.ryzec@volny.cz, www.lugh.cz 
 
Zdroj: Sdružení LUGH, Josef Ryzec, tel. 606 960 211, josef.ryzec@volny.cz; redakce: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  

Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, 
uvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  
> Aktuální verze Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR - 29.02.2012 -
 www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik.htm; další verze zveřejní stav k 31.03.2012; obnova zápisu na období 2012 nebo 2012/2013 
nebo 2012/2014 je vázána na úhradu členského příspěvku; umělci, kteří členství v profesní organizací přerušili, nás mohou 
kontaktovat a bez problémů zápis obnovit.< 
Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, sdělte nám to, prosím, na info@uvucr.cz  
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