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Non-Fungible Castle 2022: Boření bariér mezi 
uměním a blockchainem 

Druhý ročník akce Non-Fungible Castle, která propojuje svět umění s technologii 

blockchain, se uskuteční na přelomu října a listopadu v Praze a v Nelahozevsi. 

Součástí akce je exkluzivní výstava, jedinečný celodenní kulturní program a 

mezinárodní konference za účasti předních odborníků na problematiku krypta, 

digitálního umění či legislativy a také zástupců světových muzeí a galerií.  

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 27. října 2022 v Lobkowiczkém paláci na Pražském 

hradě. Tematicky je věnována životnímu příběhu slavného českého skladatele 

Antonína Dvořáka. Ten byl zdrojem inspirace pro pozvané umělce, jejichž autorská 

tvorba v různých uměleckých formách bude prezentována. Výstavu doplní také díla 

od renomovaných světových osobností současného umění, jakými jsou Banksy, 

Daniel Arsham, Zhang Huan, Jonathan Monaghan a CROSSLUCID. Tuzemská 

umělecká scéna bude zastoupena významnými osobnostmi minulosti i současnosti - 

Toyen, Míla Fürstová (autorka obalu oceňovaného alba Coldplay Ghost Stories) či 

choreograf Kanye Westa Yemi A.D. Výstava je pro veřejnost otevřena zdarma a potrvá 

do 13. listopadu 2022. Vybraná díla ve formě NFTs (Non-Fungible Tokens – 

nezaměnitelné tokeny) budou během akce prodána v internetové aukci. Získané 

finanční prostředky použije společnost Lobkowicz Collections, o.p.s. na projekt 

komplexní revitalizaci rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi, ve kterém 

bude vytvořeno moderní muzeum světové úrovně.  

Právě v Nelahozevsi bude v pátek 4. listopadu 2022 uspořádán v rámci Non-Fungible 

Castle 2022 jedinečný kulturní zážitek zaměřený na propojování moderních 

technologií a světového kulturního dědictví. Celodenní program začíná již na 

Masarykově nádraží v Praze, odkud bude vypraven do Nelahozevsi historický vlak. 

V malé středočeské obci pak bude v Dvořákově rodném domě, a také na zdejším 

zámku, připravena celá řada aktivit poskládaných v mozaice, která spojí zdánlivě 

nespojitelné - od virtuální reality až po folklorní tance. Celý program bude mít formu 

„honby za pokladem“ a to za využití technologie blockchain.  



 

 

Vrcholem letošního ročníku Non-Fungible Castle bude v sobotu 5. listopadu 

mezinárodní konference, konaná opět v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. 

V rámci panelových diskusí budou odborníci z celého světa diskutovat o možnostech, 

výzvách a legálních aspektech, které propojování světa blockchainu a tradičního 

umění v zájmu sdílení a zachování kulturní identity přináší. Jeden z těchto panelů 

bude pořádán ve spolupráci s Evropskou komisí a mezi diskutujícími budou mimo 

jinými Johann König, Artur Sychov, Sara Polak, Pavel Telička, Lubo Šmíd a další. 

Konference bude zakončená gala večeří. 

Vstupenky na Non-Fungible Castle 2022 jsou prodávány ve formě NFTs a přístup na 

akci bude prostřednictvím takzvané „tokenové brány“. Ve světě kulturních institucí se 

jedná o jedinečný model, reprezentující zcela nový koncept prodeje vstupenek. 

„Token gating“ je nástroj Web3, který poskytuje přístup k unikátnímu obsahu. Na 

přípravě tokenů pro akci Non-Fungible Castle 2022 spolupracoval House of 

Lobkowicz s českou technologickou firmou STRV.  

Non-Fungible Castle 2022 bude zahájen ve čtvrtek 27. října 2022 v 11:00 tiskovou 

konferencí. V případě zájmu o akreditaci kontaktujte prosím Jana Pavelku, ředitele 

komunikace House of Lobkowicz, případně vyplňte online formulář na webu: 

https://www.nfcastle.com/media.  

 

Další informace o Non-Fungible Castle 2022 naleznete na: https://www.nfcastle.com 
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