
 

Jazzman versus špioni: Umění jako tajná zbraň mezinárodní 
politiky 

Společná tisková zpráva Českých center, Institutu mezinárodních studií a Ústavu mezinárodních 
vztahů Praha ze dne 6. 1. 2021

Umění a kultura jsou mocnou zbraní diplomacie – od jazzových turné Louise Armstronga po
novou  pobočku  Louvru  v Abu  Dhabí.  Svou  roli  hrají  i  v české  zahraniční  politice.  Nový
podcast  Jazzman versus špioni. Umění jako tajná zbraň mezinárodní politiky v sérii pěti dílů
odhalí  klíčové momenty, kdy kultura změnila mezinárodní vztahy. Pozve exkluzivní hosty,
kteří okomentují, jak je tomu dnes. Od 12. ledna 2021 nás uslyšíte na všech podcastových
platformách. Na projektu se spolu s Českými centry podílely Institut mezinárodních studií
Univerzity Karlovy a Ústav mezinárodních vztahů. 

Autorkou podcastu je Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra Brusel. Dlouhodobě se zabývá
výzkumem kulturní diplomacie, především jejími současnými trendy a popularizací dané oblasti.
Nový podcast tak rozhodně nevznikl náhodou. Měl by ukázat souvislosti mezi zahraniční politikou
a uměním. 

JITKA PÁNEK JURKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA BRUSEL: 
„Kulturní  diplomacie  nás  obklopuje  v běžném životě,  jen  si  toho  možná  nejsme  vědomi.  Státy
používají  kulturu  k  tomu,  aby  vyprávěly  svůj  příběh  zahraničnímu  publiku. Historie  kulturní
diplomacie  je  barvitá,  plná  jazzu  a  konfliktů,  setkávání  ředitelů  galerií  a  špionů.  V podcastu
chceme ukázat, kde se vzalo přesvědčení, že umění může výrazně ovlivnit mezinárodní vztahy, a
proč je důležité o kultuře jako prostředku zahraniční politiky vědět i dnes.“ 

PETR DRULÁK, ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ: 
„Podcast  Jazzman  versus  špioni.  Umění  jako  tajná  zbraň  mezinárodní  politiky je  prvním
komplexním oknem do světa, kde spolu umění a zahraniční politika mohou, pokud jsou správně
uchopeny, v symbióze hrát důležitou roli.“ 

Série se dotkne mimo jiné angažmá americké CIA v propagaci abstraktního expresionismu, ambicí
nastupujících  velmocí  typu  Číny  na  poli  kulturní  diplomacie  nebo  inovativních  trendů
nastolovaných skandinávskými státy. Zaměří se ale i na českou kulturní diplomacii.

ELIŠKA TOMALOVÁ, VEDOUCÍ KATEDRY EVROPSKÝCH STUDIÍ IMS FSV UK:
„Chtěli jsme se posluchačům přiblížit také praktický rozměr kulturní diplomacie: Kdo rozhoduje o
tom, který orchestr bude zemi reprezentovat? Jakou roli přitom hrají sami umělci? Jak kulturní
diplomacii ovlivnila pandemie Covid-19?“

V pěti  dílech,  které  budou  od  12.  1.  2021  do  8.  3.  2021  postupně  publikovány  na  všech
podcastových platformách, se série bude věnovat původu kulturní diplomacie, jejímu praktickému
fungování,  novým  trendům  a  v  detailu  i  České  republice.  V každém  díle  vystoupí  několik
exkluzivních hostů – od diplomatů přes umělce po odborníky na vybraná témata.



ČESKÁ CENTRA

Česká  centra  (ČC),  příspěvková  organizace  Ministerstva  zahraničních  věcí  ČR,  jsou  stěžejním  nástrojem  veřejné
diplomacie zahraniční politiky České republiky a posilují dobré jméno ČR ve světě. Jakožto kulturní institut jsou členem
sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských
oblastí:  od  umění  přes  kreativní  průmysly  až  po  propagaci  úspěchů  české  vědy  a  inovací.  Věnují  se  výuce  češtiny
v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu.
V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům
v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě. www.czechcentres.cz 

INSTITUT MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ

Institut mezinárodních studií (IMS) je součástí Fakulty sociálních věd UK. Institut nabízí bakalářské, magisterské a
doktorské studijní programy zaměřené na teritoriální studia a moderní dějiny. Jeho vědečtí pracovníci a studenti se
zabývají především vnitřním, mezinárodně provázaným kulturněhistorickým, socioekonomickým a politickým vývojem
Severní Ameriky, Evropy (včetně Evropské unie) a postsovětského prostoru/Eurasie. Pozornost je na IMS věnována
moderním dějinám stejně jako aktuálním politickým a společenským otázkám. Institut mezinárodních studií je od svého
založení v roce 1994 významnou součástí mezinárodní akademické obce. IMS byl prvním nositelem Jean Monet Centre
of Excellence v postkomunistické Evropě a v České republice je dosud jediným koordinátorem prestižního programu
Erasmus Mundus (European Poiltics and Society). www.ims.fsv.cuni.cz

ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) je nezávislá výzkumná instituce vytvářející spojnici mezi akademickým světem,
veřejností  a  mezinárodně-politickou  praxí.  ÚMV  zajišťuje  aktivity  spojené  s  výzkumem  mezinárodních  vztahů,
napomáhá při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky a zvyšuje veřejné povědomí o problematice
mezinárodních  vztahů.  Ročně  vydává  desítky  špičkových  vědeckých  publikací,  organizuje  mezinárodní  konference
(např. Czernin Security Forum či Prague European Summit) a jeho výzkumnice a výzkumníci se v médiích pravidelně
vyjadřují k aktuálnímu dění na poli zahraniční politiky, mezinárodních vztahů a bezpečnosti. www.iir.cz
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