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Příběh Non-Fungible Castle: Jak krypto a NFTs 
pomáhají restaurovat umění  

 

Na konci června 2022 odevzdali restaurátoři organizaci Lobkowicz Collections, o.p.s. 

zpět vybraná zrestaurovaná umělecká díla. Mezi jinými například obraz Divoké prase 

v krajině ze 17. století, který se objevil v oceňovaném filmu Wese Andersona 

Grandhotel Budapešť, anebo Portrét Doñi Margarity Terezy, infantky španělské, 

arcivévodkyně rakouské a císařovny, rovněž ze 17. století.  

Na tom by nebylo nic zvláštního, vždyť díla patřící Lobkowiczkým sbírkám jsou 

restaurována průběžně a každoročně. Mimořádný a inovativní byl tentokrát zdroj 

financování, neboť peníze na celkem 52 restaurátorských projektů byly získány 

z aukčního prodeje NFTs. Ten se uskutečnil během prvního ročníku Non-Fungible 

Castle (NFC) – jedinečné akce, zaměřené na hledání nových možností kulturní 

filantropie. Hostil ji loni v říjnu Lobkowiczký palác na Pražském hradě a jednalo se 

o svého druhu experiment, jenž si kladl za cíl zjistit, zdali je možné propojit tradiční 

umělecký svět se světem krypta a blockchainu. Mohou se tyto sféry navzájem 

doplňovat a obohacovat? Mohou spolu koexistovat a čerpat jedna z druhé? Takové 

byly hlavní otázky, na které NFC 2021 hledal odpovědi.  

Jak se ukázalo, díky moderním technologiím je skutečně možné zvýšit dostupnost 

kultury, prohloubit vztahy mezi podporovateli umění a umělci a vytvořit platformu 

pro získávání finančních prostředků na obnovu a restaurování. NFC 2021 posloužil 

také jako model, který mohou replikovat i další kulturní instituce, se kterými byly 

zkušenosti po skončení akce sdíleny prostřednictvím online semináře. 

Vzhledem k tomu, že loňská akce skončila jednoznačným úspěchem, rozhodla se ji 

rodina Lobkowiczů zopakovat i v letošním roce. Součástí programu bude opět výstava 

vybraných populárních NFTs a také NFTs vytvořených či inspirovaných 

Lobkowiczkými sbírkami. Dále bude pro hosty akce uspořádán působivý interaktivní 

kulturní program na zámku v Nelahozevsi a vrcholem akce se stane další celodenní 

konference v Lobkowiczkém paláci. Té se znovu zúčastní špičkoví odborníci z celého 

světa. Budou zde zastoupeni jak experti přes kryptoměny, moderní technologie a 
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digitální umění, tak také zástupci světa tradičního umění, galeristé a profesionálové 

z oblasti muzejnictví. Konkrétní data konání budou upřesněna v průběhu srpna 2022. 
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