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Performativní umění – A1
Instrukce k testu:
Vyberte nejvhodnější možnost. (Správná je právě jedna z uvedených možností.)
1. Jedna ze symfonických básní Smetanova cyklu ”Má vlast” se jmenuje
a) Z českých
b) Z českých luhů a hájů
c) Z českých luhů
d) Z hájů českých
a moravských luhů
a pastvin
a slezských
2. Antonín Dvořák často psal orchestrální hudbu. Je mimo jiné autorem několika symfonií. Kolik jich napsal?
a) deset
b) devět
c) osm
d) sedm
3. Slavný smyčcový kvartet Leoše Janáčka nese podtitul
a) Listy důvěrné
b) Listy intimní
c) Listy milostné
d) Listy podzimní
4. V celém světě se hraje jedno Janáčkovo mešní dílo. Je to
a) Glagolská mše
b) Hlohovská mše
c) Hlučínská mše
d) Klokotská mše
5. Za datum počátku existence orchestru Česká filharmonie se považuje první veřejný koncert tohoto tělesa v pražském
Rudolfinu, který řídil Antonín Dvořák. Bylo to 4. ledna roku
a) 1876
b) 1886
c) 1896
d) 1906
6. Který z uvedených hudebníků nemohl řídit Českou filharmonii?
a) Antonín Dvořák
b) Bedřich Smetana
c) Karel Kovařovic
d) Otakar Ostrčil
7. Giuseppe Verdi je autorem mnoha oper, dodnes uváděných na světových jevištích. Mezi jeho nejslavnější patří zpracování námětu o hrbáčovi, podle nějž se dílo jmenuje. Je to
a) Don Carlos
b) Ernani
c) Falstaff
d) Rigoletto
8. Vídeňská opereta je dodnes pojem. Který z uvedených skladatelů nikdy žádnou nenapsal?
a) Franz Lehár
b) Franz von Suppé
c) Gustav Mahler
d) Johann Strauss
9. Kdy bylo po požáru znovu otevřeno Národní divadlo v Praze?
a) 1863
b) 1873
c) 1883
d) 1893
10. Který z uvedených názvů označuje českého filmového producenta
a) DAFilms
b) Falcon
c) Negative Film
d) Skillset
Productions
11. Co se rozumí pod pojmem ”žďáření”?
d) Zlatnická technika
c) Vypalování lesa, dřeva
b) Spalování zemřelých
a) Několikrát opakované
barevné výzdoby kovu
a klestí ze stromů
a ukládání popele do
vypalování tzv.
roztavenou sklovitou
uren v období kultury
a křovin ke zúrodnění
zakuřované keramiky.
pastou, známá od
půdy pro přípravu
lidu popelnicových polí
pravěku.
pozemku pro
v pravěku.
zemědělskou produkci.
12. Ústavní pořádek je tvořen
b) souborem zákonů
c) Ústavou a Lisabonskou
d) Ústavou, Listinou
a) souborem
a vyhlášek
smlouvou
základních práv
legislativních
rozhodnutí vlády
a svobod a ústavními
zákony
13. Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla založena
a) 1. ledna 1950 v New
b) 1. ledna 1968 v Paříži
c) 1. ledna 1993 v Ženevě
d) 16. listopadu 1945
Yorku
v Londýně
14. Tělocvičná organizace Sokol byla založena
a) 1848
b) 1862
c) 1880
d) 1918
15. Co znamená slovo mandala v lamaismu?
a) Kniha obsahující
b) Mystický obraz
c) Pruh látky, ze kterého
d) Rituální zpěv
náboženské texty
vytvářený z barevného
mniši ovíjením
písku sypáním
vytvářejí oděv
16. Máte za úkol vytvořit logo města Kutná Hora, které by co nejlépe vystihovalo místní tradici a kulturní svébytnost města.
Který symbol byste nejspíše zvolili?
a) černého koně
b) stříbrnou minci
c) zlatý kolovrat
d) železnou podkovu
17. Nejstarší meteorologickou stanicí, která od roku 1752 zaznamenává základní údaje o počasí, najdeme
a) na Kleti u Českých
b) v areálu zámku
c) v Ondřejově
d) v pražském Klementinu
Budějovic
v Komořanech
u Senohrab
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18. S postavou katolického vydavatele a literáta Josefa Floriana, a také básníka Ivana Martina Jirouse, je spojena obec:
a) Stará Říše
b) Kostelec nad Černými
c) Kersko
d) Jabkenice
lesy
19. Který z následujících českých hudebních festivalů neexistuje?
a) Benátská noc
b) Dvořákova Litomyšl
c) Hip Hop Kemp
d) Pražské jaro
20. Slovanská epopej je v současnosti:
d) v Praze
a) v Brně
b) v Českém Krumlově
c) v Moravském
Krumlově
21. Vila Tugendhat
a) byla opět zpřístupněna
b) byla opět zpřístupněna
c) je trvale uzavřena
d) je zpřístupněna trvale
v březnu 2012
v roce 2011
od roku 2002
22. V roce 2011 zemřel jeden ze světově nejznámějších českých spisovatelů
a) Arnošt Lustig
b) Milan Kundera
c) Patrik Ouředník
d) Pavel Kohout
23. Jak kauza Diag Human souvisí s českou kulturou:
a) David Koller nedostal
b) Mobiliář zámku
c) Mobiliář Karlštejna
d) Několik uměleckých
zaplaceno za mediální
Sychrov byl exekučně
musel být státem znovu
děl ze sbírek Moravské
kampaň.
zabaven.
z části odkoupen.
a Národní galerie bylo
ve Vídni exekučně
zabaveno.
24. O této galerii se mluví jako o jediné skutečné ”Kunsthalle” v České republice. Zaměřuje se především na současnou
malbu a fotografii. Tamní poslední výstavy nesly název Motýlí efekt a Nightfall. Jedná se o galerii:
a) Jízdárna Pražského
b) Dox
c) Galerie Václava Špály
d) Rudolfinum
hradu
25. Písničkář Tomáš Klus se hlásí k odkazu:
a) Jaromíra Nohavici
b) Xindla X
c) Richarda Krajčo
d) Jaroslava Hutky
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