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VELVYSLANECTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Nur‐Sultanu dne 27. září 2019
Embargo do 13:30 SEČ

Tisková zpráva
V Národním Muzeu hlavního města Kazachstánu slavnostně zahájena výstava moderního skla
předního českého výtvarníka Jiřího Pačinka.

Velvyslanectví České republiky v hlavním městě Nur‐Sultanu zahájilo slavnostní vernisáží dne 27.
září 2019 v Národním muzeu Kazachstánu třítýdenní výstavu předního českého uměleckého
skláře Jiřího Pačinka, který se zahájení výstavy osobně zúčastnil.
Výstava, která je nazvaná „Skleněná zahrada“ a kterou organizuje Velvyslanectví ČR, představuje
na 30 nejlepších uměleckých děl Jiřího Pačinka a je umístěna v prestižních prostorách hlavního
muzea Kazachstánu ve futuristické budově Nur‐Sultanu.
Mezi vystavovanými uměleckými díly jsou znázorněny především motivy flóry a fauny, přičemž
zahrnují svět podmořský i pozemský.
Velvyslanec ČR v Kazachstánu Rudolf Hykl k výstavě uvedl: „Jedná se o první velký kulturní projekt
českého velvyslanectví v novém Národním muzeu v Kazachstánu, který se snaží o představení
nejen hodnotných a krásných uměleckých předmětů pocházejících z České republiky, ale
především dále posouvá vnímání Kazachstánců o českém sklářském mistrovství, které je jim již
dlouhodobě známo.“
Slavnostního zahájení se zúčastnili významní představitelé politického a kulturního života
Kazachstánu, včetně ředitele Knihovny Prvního prezidenta, kterého Nursultan Nazarbajev pověřil
přijetím uměleckého daru Jiřího Pačinka věnovaného prvnímu prezidentovi Nursultanu
Nazarbajevovi a národu Kazachstánu.
„Jedná se o dva jednorožce nesoucí mezi svými zlatými křídly kulaté slunce. Je to vlastně
umělecké zpracování námětu kazašského státního znaku. Chtěl jsem tím projevit úctu
kazašskému národu a věnovat jej jejich Prvnímu prezidentovi Nursultanu Nazarbajevovi, který se
zasloužil o rozvoj novodobého Kazachstánu.“, vysvětlil Jiří Pačinek. Pak dodal: „Sklo je materiál,
který obdivují lidé z celého světa. Jsem hrdý, že ho můžu představit právě v Kazachstánu. Věřím,
že se to lidem bude líbit.“
Pro bližší informace kontaktujte velvyslance ČR Rudolfa Hykla
NurSultan@embassy.mzv.cz) či autora Jiřího Pačinka (+420 774 636 376).
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