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PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL (PAM) 
Stezky po architektuře let 1914 – 1950

Plzeňský architektonický manuál (PAM) je odborně popularizační projekt, který 
v právě představované první fázi mapuje architekturu období 1914–1950 v Plzni. 
Předmětem zájmu autorů projektu jsou především stavby rané moderny včetně je-
jích historizujících, klasicizujících i kubizujících odstínů, objekty vyznávající národní 
styl, dekorativismus, purismus i různé polohy funkcionalismu. Výjimku z vytyče-
ného období představují dvě moderní interiérové realizace, jimiž v letech 1907–1910 
do plzeňského prostoru vstoupil Adolf Loos, případně budovy, dokumentující 
postupnou proměnu architektury vyznávající tradiční tvarosloví v architekturu 
modernistickou. V této fázi jsou stavby navázány na trasy pěti stezek, které zájem-
ce provádějí centrem města a Jižním Předměstím včetně Bezovky a Doudlevecké 
čtvrti. Páteří projektu a zároveň šestou stezkou, protínající čtyři z pěti tras, je loo-
sovská linka spojující místa realizací Adolfa Loose a jeho spolupracovníků. Do konce 
letošního roku budou ve druhé fázi projektu zpracovány další čtyři stezky v blízkých 
částech města. Do budoucna se pak předpokládá rozšíření projektu o zbývající 
části města i další časová období. Záměrem projektu, inspirovaného úspěšným 
Brněnským architektonickým manuálem (BAM), je představit jednotlivé budovy, 
architekty, stavitele, vybraná veřejná prostranství a městské části široké i odborné 
veřejnosti pomocí online databáze a mapových brožur, a následně i audionahrá-
vek a orientačního značení ve veřejném prostoru (to vše v české i anglické verzi). 
Právě zprostředkování zkušenosti s architekturou vystavenou in situ, architekturou 
„o sobě“, je hlavním cílem projektu. Databáze je od 16. dubna 2015 volně přístupná 
na webu pam.plzne.cz a v současnosti obsahuje více než 170 objektů dokumento-
vaných texty, 850 současnými fotografiemi, 1 700 reprodukcemi původních výkresů 
a stovkami dalších archiválií. Součástí databáze je i přehled 70 architektů, 50 sta-
vitelů a 25 veřejných prostranství. Tento výběr však není konečný – živá databáze 
bude i nadále doplňována o další stavby a informace. 

PILSEN ARCHITECTURE MANUAL (PAM) 
Paths along 1914 – 1950 architecture

Pilsen Architecture Manual (PAM) is an expert/popularisation project that in the 
currently presented first stage maps the architecture of the period of 1914–1950 
in Pilsen. The project’s authors’ primary subject of interest is buildings of early 
Modernism including their historicist, classicist and cubist nuances, objects fol-
lowing the national style, decorativism and purism as well as various attitudes 
to functionalism. An exception to the thus laid-out period can be found in two 
modern interior realisations with which Adolf Loos entered the space of Pilsen in 
the years 1907–1910, and buildings documenting a gradual change in architecture 
endorsing traditional morphology in modernist architecture. At this stage, the 
buildings are connected to the routes of five paths taking those interested round 
the city centre and the Southern Suburb including the Bezovka villa neighbourhood 
and the Doudlevce district. The backbone of the project, as well as the sixth path 
intersecting four of the five routes, is the Loos line connecting places displaying 
Adolf Loos and his collaborators’ realisations. By the end of this year, four more 
paths will be prepared in the second stage of the project. In the future we expect 
to extend the project to the remaining city districts and time periods. The project, 
inspired by the successful Brno Architecture Manual (BAM), aims to present 
individual buildings, architects, builders, selected public spaces and city districts 
to the general public as well as experts, with an on-line database and map bro-
chures, and subsequently also with audio recordings and orientation signage in the 
public space (all of this in both Czech and English versions). It is the mediation of 
experience with architecture exhibited in situ, architecture “on itself”. This is the 
main goal of the project. The database has been freely available on the website  
pam.plzne.cz since the 16th of April 2015 and at the moment contains more than 
170 objects documented with texts, 850 objects with contemporary photographs, 
1,700 reproductions of the original plans and hundreds of other archival documents. 
The database also includes a survey of 70 architects, 50 builders and 25 public 
spaces. This selection is not final, though – the database is a living thing and thus 
will be completed by further buildings and information.

C0   ADOLF LOOS

3,5 km 

Páteřní stezka, jejíž hlavní část se 
táhne městem podél Klatovské třídy, 
představuje celkem dvanáct plzeň-
ských realizací Adolfa Loose a jeho 
spolupracovníků. Soustředění těchto 
zpravidla interiérových děl v této 
oblasti není náhodné – právě dnešní 
Klatovská, dříve Ferdinandova třída se 
v závěru 19. století stala hlavním pl-
zeňským bulvárem a bydlištěm mnoha 
významných podnikatelů, z jejichž řad 
se rekrutovali Loosovi klienti. Z osmi 
dochovaných interiérů jsou v současné 
době veřejnosti přístupné tři – citlivě 
renovované byty manželů Krausových 
a Voglových a rovněž obnovený byt 
v domě manželů Brummelových.

Výchozí bod
C2–741 / Dům Hedviky Liebsteinové 
a Jana a Jany Brummelových,  
Husova 58, Plzeň /  
GPS 49.7461533N, 13.3642256E

ADOLF LOOS

A backbone path, whose central part 
cuts through the city along Klatovská 
Avenue, introduces the twelve Pilsen 
realisations by Adolf Loos and his col-
laborators. The concentration of these 
mostly interior works in this area is 
not a coincidence – it was the present 
Klatovská, then Ferdinandova Street, 
which became the main boulevard of 
Pilsen and home to many important 
businesspeople in the late 19th century, 
from whose ranks Loos’ clients came. 
From the eight preserved interiors 
three are presently open to the public – 
the sensitively renovated apartments 
of the Kraus and Vogel families as well 
as the renewed apartment in the house 
of the Brummel family. 

Starting point
C2–741 / House of Hedvika Liebstein  
and Jan and Jana Brummel,  
58 Husova St, Pilsen /  
GPS 49.7461533N, 13.3642256E

C1   STARÉ A NOVÉ CENTRUM

4,5 km 

Stezka procházející středověkým já-
drem města a částí jeho širšího centra 
nabídne zájemcům pohled na to, jak 
moderní architektura vstupovala 
do exponovaného historického pro-
středí (například několika špičkovými 
funkcionalistickými realizacemi na ná-
městí Republiky a v jeho blízkosti) i jak 
pomáhala utvářet charakter novějších 
území. Transformační a modernizační 
étos meziválečné výstavby se výrazně 
projevuje v jedné z klíčových pasáží 
stezky – na nábřeží řeky Radbuzy, 
lemované významnými veřejnými 
budovami. Podobnou roli sehrála 
modernistická architektura v území 
podél někdejší Jungmannovy, dnešní 
Americké třídy, zejména v prostorech 
navazujících na Wilsonův most.

Výchozí bod
C1–136 / Obchodní a činžovní dům 
Weiner se zubní ordinací Samuela 
Teichnera a bytem Pavla a Lili 
Weinerových / náměstí Republiky 22, 
Plzeň / GPS 49.7463083N, 13.3770569E

OLD AND NEW CENTRE

The path leading through the medieval 
heart of the city and part of its greater 
centre will offer visitors an insight into 
how modern architecture was entering 
the prominent historical environment 
(for example with several brilliant 
functionalist realisations in Republic 
Square and its vicinity) as well as how it 
helped form the character of the newer 
areas. The transformational and mo-
dernising ethos of the interwar building 
development is distinctly manifested 
in one of the key sections of the path 
– at the Radbuza River quay lined with 
prominent public buildings. Modernist 
architecture played a similar role in the 
area along the former Jungmannova, 
nowadays Americká Avenue, in particu-
lar in the spaces connected with the 
Wilson Bridge. 

Starting point
C1–136 / Shopping and Apartment 
House Weiner with Samuel 
Teichner’s Dentist’s Surgery and the 
Apartment of Pavel and Lili Weiner /  
22 Republic Sq, Pilsen /  
GPS 49.7463083N, 13.3770569E

C2 NOVÉ CENTRUM – VÝROBNÍ 
A REZIDENČNÍ ČTVRŤ

   

3,6 km 

Typologicky i architektonicky pestrou 
náplní disponuje stezka procházející 
územím v severozápadní části někdej-
šího Říšského Předměstí. Tato část 
města, vymezená Klatovskou třídou, 
zářezem železnice, areálem Škodovky 
a novodobými silničními tahy, resp. 
řekou Mží, se urbanisticky utvářela již 
v druhé polovině 19. století. Rozmanitý 
charakter čtvrti, v jejíž zástavbě se mísí 
industriální i měšťanský duch Plzně, se 
pokouší zachytit prezentovaný soubor 
objektů. V něm kromě několika cenných 
realizací Adolfa Loose vyniká kance-
lářská budova někdejších Škodových 
závodů, dnešní kulturní dům Peklo, již 
neexistující areál městského výstaviště 
či soubor obecních činžovních domů se 
sociálními byty.

Výchozí bod
C2–1107 / Byt Willyho a Gertrudy  
Krausových / Bendova 10, Plzeň /  
GPS 49.7411889N, 13.3702603E

NEW CENTRE – PRODUCTION AND 
RESIDENTIAL DISTRICT

The path leading through the area 
in the north-west part of the former 
Říšské Předměstí (Imperial Suburb) 
offers colourful content in both typo-
logy and architecture. The urbanism 
of this part of the city, delineated by 
Klatovská Avenue, the railway line, 
the Škoda factory premises, modern 
roadways and the Mže River, was be-
ing formed as early as the 2nd half of 
the 19th century. The presented set of 
objects attempts to capture the diverse 
character of the district, in whose 
built-up area the industrial and city 
spirit of Pilsen were blended. Standing 
out among them, apart from several 
valuable realisations by Adolf Loos, are 
the office building of the former Škoda 
Works, the Peklo culture house, the no-
longer existing premises of the City Fair 
Ground and the set of municipal tene-
ment houses with social housing flats. 

Starting point
C2–1107 / Apartment of Willy and 
Gertruda Kraus / 10 Bendova St, Pilsen / 
GPS 49.7411889N, 13.3702603E

C4   BEZOVKA 

2,9 km 

Rezidenční čtvrť Bezovka, vznika-
jící od konce 19. století západně 
od Klatovské třídy, je cenným urbani-
stickým souborem blízkým konceptu 
zahradních měst. V postupně realizova-
ném území, jehož rozsah jen částečně 
naplnil velkorysé meziválečné vize, je 
zastoupena individuální zástavba ze 
závěru 19. a prvních dekád 20. století 
i bytová výstavba z období po druhé 
světové válce. Ke smíšenému charak-
teru dnešní památkové zóny zásadně 
přispěla intenzivní aktivita prvorepubli-
kových stavebních družstev. Uchovaný 
půvab čtvrti s paprsčitě uspořádanou 
uliční sítí, jejímiž ohnisky jsou veřejná 
prostranství tzv. Velké a Malé Hvězdy, 
umocňuje kultivované řešení veřejného 
prostoru včetně zeleně.

Výchozí bod
C3–721 / Činžovní dům s vestavbou bytu 
Oskara a Jany Semlerových /  
Klatovská třída 110, Plzeň /  
GPS 49.7332139N, 13.3698867E

BEZOVKA 

The residential district Bezovka, taking 
shape from the late 19th century west of 
Klatovská Avenue, is a valuable urban-
ism set close to the concept of garden 
towns. In the gradually realised area, 
the extent of which only partly met the 
ambitious interwar visions, both indi-
vidual buildings from the late 19th and 
the first decades of the 20th century 
as well as apartment building develop-
ments from the period after WWII are 
represented. A major contribution to 
the mixed character of the present-
day conservation area was the intense 
activity of the First Republic building 
cooperatives. The well preserved charm 
of the neighbourhood with its radially 
set up street network, the foci of which 
are the public spaces known as the Big 
Star and Small Star, is amplified by the 
cultivated arrangement of the public 
space, including the greenery.  

Starting point
C3–721 / Apartment House with 
the Maisonette Conversion Apartment 
of Oskar and Jana Semler /  
110 Klatovská Ave, Pilsen /  
GPS 49.7332139N, 13.3698867E

C3   JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ

4,5 km 

Stezka vinoucí se Jižním Předměstím 
vypráví příběh nového městského území, 
které se v první polovině 20. století 
formovalo v okolí Klatovské třídy na jih 
od chebsko-domažlické větve želez-
niční trati. Výchozím bodem této trasy 
je prostranství před nejvýznamnější 
plzeňskou realizací loosovského typu  – 
vestavbou mezonetového bytu manželů 
Semlerových do vlastního činžovního 
domu. Spolupracovník Adolfa Loose 
Heinrich Kulka zde uplatnil Loosův kon-
cept tzv. raumplanu. Stezka pak protne 
několik důležitých území soustřeďujících 
řadu moderních veřejných budov i sou-
bory kvalitních, zpravidla funkcionalis-
tických bytových domů: náměstí Míru, 
areál městské nemocnice, tzv. Belánku 
i Klatovskou třídu samu.

Výchozí bod
C3–721 / Činžovní dům s vestavbou bytu 
Oskara a Jany Semlerových /  
Klatovská třída 110, Plzeň / 
GPS 49.7332139N, 13.3698867E

SOUTHERN SUBURB

The path winding through the Southern 
Suburb tells the story of a new city 
area which was formed in the first half 
of the 20th century around Klatovská 
Avenue (south of the Pilsen-Cheb 
rail line). The starting point of this 
route is the space in front of the most 
significant Pilsen realisation of the 
Loos type – a maisonette apartment 
conversion of the Semler family in 
their own apartment house. Heinrich 
Kulka, one of Adolf Loos’ collabora-
tors, applied Adolf Loos’ concept of 
the so-called raumplan here. The path 
will then intersect several important 
areas concentrating on a great number 
of modern public buildings as well as 
sets of quality, mostly functional-
ist apartment houses: Náměstí Míru 
(Peace Square), the Municipal Hospital 
premises, the so-called Belánka, and 
Klatovská Avenue itself. 

Starting point
C3–721 / Apartment House with 
the Maisonette Conversion Apartment 
of Oskar and Jana Semler /  
110 Klatovská Ave, Pilsen /  
GPS 49.7332139N, 13.3698867E

C5   DOUDLEVECKÁ ČTVRŤ

2,5 km 

Nejkratší z architektonických stezek 
představuje Doudleveckou čtvrť – 
území sevřené obloukem železniční 
trati Plzeň-Klatovy a meandrem řeky 
Radbuzy, které si dodnes zachovalo 
mnohé ze svého původního charakteru. 
Symbolem genia loci industriálního 
a místy stále periferně působícího úze-
mí je areál někdejšího depa plzeňských 
dopravních podniků, který se v letošním 
roce již coby kreativní zóna DEPO2015 
stává ohniskem aktivit programu 
Evropského hlavního města kultury. 
Kromě komplexu depa obsáhne trasa 
stezky několik dalších technických 
a veřejných budov, raně moderní druž-
stevní výstavbu, několik ulic menších 
řadových domů i jeden modernistický 
akupunkturní zásah.

Výchozí bod
C5–395 / Vozovna a dílny Elektrických 
podniků města Plzně (kreativní zóna 
DEPO2015) / Presslova 14, Plzeň / 
GPS: 49.738515N, 13.381453E

DOUDLEVCE DISTRICT

The shortest of the architecture paths 
presents the Doudlevce district – an 
area surrounded by the arc of the 
Pilsen–Klatovy railway and a mean-
der of the Radbuza River which has 
preserved a great deal of its original 
character until the present day. The 
symbol of the industrial, and in places 
still somewhat peripheral, genius loci of 
the area is the premises of the former 
Pilsen City Transportation depot, which 
has become one of the hotspots of the 
ECoC programme activities this year as 
the DEPO2015 Creative Zone. Besides 
the depot premises, the route encom-
passes several more technical and 
public buildings, early modern coopera-
tive development and several streets of 
smaller terraced houses as well as one 
modernist acupuncture intervention. 

Starting point
C5–395 / Depot and Workshops of 
the City of Pilsen Electrical Company 
(DEPO2015 Creative Zone) / 
14 Presslova St, Pilsen /  
GPS: 49.738515N, 13.381453E

pam.plzne.cz

První fáze projektu je realizována péčí společnosti 
Plzeň 2015, o. p. s. v rámci programu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015 za laskavé podpory 
Plzeňského kraje a Státního fondu kultury ČR.

This project is realised care of the Pilsen 2015 public 
benefit organisation, within the Pilsen – European 
Capital of Culture 2015 programme with the kind 
support of the Pilsen Region and the State Fund for 
Culture of the Czech Republic

pam.plzne.cz
www.plzen2015.cz
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Plzeň 07–09 2015

Současné umění
v plzeňských galeriích

Contemporary Art 
in Plzeň Galleries



k / c = kurátor/ka / curator

DEPO2015
Presslova 14 
denně / daily 11.00-19.00

Plzeňské rodinné fotoalbum: Ráj mezi 
čtyřmi řekami / Pilsen Family Photo 
Album: A Paradise between Four Rivers
16. 4.–17. 7.
Jaký byl každodenní život Plzeňanů? 
Jak trávili volný čas či kam jezdívali na 
víkendy? A kde se v Plzni lidé nejraději 
setkávají dnes? Díky projektu Plzeň-
ské rodinné fotoalbum vzniká unikátní 
společné album plzeňských obyvatel, 
společný obrázek města Plzně poskláda-
ný z více než 2000 starých i nových foto-
grafií. EN: What did the everyday lives of 
Pilsen’s inhabitants used to be like? How 
would they spend their free time, where 
would they go to enjoy their weekends? 
And which is their favourite Pilsen haunt 
to meet at today? A unique collective 
album of Pilsen inhabitants is emerging 
thanks to the Pilsen Family Photo Album 
project, offering a collective picture of 
the city of Pilsen assembled from more 
than 2,000 photos, old and new.
Tvář Plzně / The Face of Pilsen
18. 6.–18. 9.
Výstava portrétů Plzeňanů od mladých 
realistických malířů přibližuje typický, 
zároveň však co nejpestřejší obrázek 
Plzně prostřednictvím portrétů lidí 
v prostředí a čase, které jsou pro ně 
charakteristické. Obrazy od osmi umělců 
– Jana Mikulky, Jana Uldrycha, Alžběty 
Josefy, Zdeňka Trse, Aleše Brázdila, Jiří-
ho Boumy, Martina Herolda a Václava Siky 
– jsou doplněny fotografiemi a texty, kte-
ré se týkají příběhů portrétovaných osob 
a osobností malířů. EN: This exhibition 
showcasing portraits of Pilsen's inhabit-
ants painted by young realist painters will 
offer an outline of the typical Pilsen, in 
its most varied form, though, using por-
traits of people in settings and moments 
characteristic of them. Paintings by six 
artists–Jan Mikulka, Jan Uldrych, Alžběta 
Josefy, Zdeněk Trs, Tomáš Němec and 
Aleš Brázdil–will be accompanied by 
photographs and texts related to the 
stories of the people portrayed and the 
personalities of the artists.
DOMUS – poutní místo současného 
designu / DOMUS–the Pilgrimage Site 
of Contemporary Design
24. 4.–31. 12.
Tzv. hala těžkých oprav se změnila v DO-
MUS - poutní místo současného designu. 
V tajemné zahradě Alenku v říši divů nena-
jdete, ale budete si tak alespoň na chvíli 
připadat, do laboratoře zázraků totiž 
přispěla stovka evropských designérů! 
Překrásný kabinet budoucnosti vyšperko-
vala desítkami originálních designérských 
kousků s velkým množstvím květin, které 
jej odlehčují a probouzí v něm život. 
Německý designér Werner Aisslinger 
pracoval s návrhem uzavřeného medi-
tativního prostoru a do industriální haly 
umístil vnitřní transparentní pavilon. Jiří 
Příhoda změnil perspektivu pohledu na 
prostor i samotnou instalaci výstavy, další 
velké originální objekty připravili Henry 
Wielgus s Janem Plecháčem a Maximem 
Velčovským, který je zároveň autorem 
plzeňského erbu umístěného na jedné ze 
zdí v magickém prostoru prosklené haly. 
EN: The former hall for heavy equipment 
repairs has been transformed into DO-
MUS–the Pilgrimage Site of Contemporary 
Design. Though Alice in Wonderland is not 
among those you can find in the mysteri-
ous garden, you will certainly get a tem-
porary Wonderland feel: one hundred 
European designers have contributed 
to this laboratory of miracles! They have 
embellished the gorgeous futuristic study 
with dozens of novel designer pieces and 
an abundance of flowers which infuse it 
with lightness and bring it to life. Working 
with a plan for an enclosed meditation 
space, the German designer Werner 
Aisslinger has embedded a transparent 
interior pavilion in the industrial hall. Jiří 
Příhoda has changed the perspective 
from which the space and the entire exhi-
bition installation is viewed; other grand 
inventive objects have been prepared 
by Henry Wielgus with Jan Plecháč and 
Maxim Velčovský, who is also the author 
of the Pilsen coat of arms attached to one 
of the walls in the magical setting of the 
glass-walled hall.
Čestmír Suška: RESTART
25. 4.–31. 12.
Bývalé depo dopravních podniků má nový 
důvod své existence. A právě s oka-
mžikem nového startu, vzniku kreativní 
zóny DEPO2015, rezonují díla světově 
uznávaného sochaře Čestmíra Sušky 
s příznačným názvem RESTART. Suškovy 
neobyčejné "krajkové" sochy z vyřazených 
kovových objektů se rozkutálely do dvora 
bývalé vozovny a staly se tak součástí 
dalších plánovaných akcí i „ukazatelem“, 
díky němuž DEPO2015 prostě nemůžete 
minout - nové plzeňské rozhledny se 
rozhlíží po kraji! Interiérová část expozice, 
která osvětluje pozadí celého projektu, 
se soustřeďuje na menší objekty v jedné 
z hal DEPO2015. Tři, dva, jedna, (re)START 
směr DEPO2015! EN: The former depot of 
the City Transport Company on Presslova 
Street got a new purpose for its existence 
in 2015. The work of Čestmír Suška, aptly 
named RESTART, is resonating with the 
moment of this new start, the inception 
of the creative zone of DEPO2015. This 
sculptor who has achieved global renown 
has in recent years been engaged in the 
creation of unusual sculptures made from 
discarded metal objects. The exhibition 
for the general public has two parts–an 
exterior and an interior one. The objects 
meant for the outdoor exhibition will roll 
in all directions around the depot yard, 
becoming part of the other events on the 
schedule. The indoor part will shed light 
on the background of the entire project, 
focusing on smaller objects. There is 
a programme of side events to accom-

pany the exhibition, courses and guided 
tours. Three, two, one, (re)START towards 
DEPO2015!
KinocirKus: Continuum
11.-31. 7.
Interaktivní audiovizuální instalace 
Continuum, kterou má na svědomí mezi-
národní VJský spolek KinocirKus, využívá 
kontrastu mezi použitým materiálem 
a krajinou a návštěvníkům umožňuje 
zažít jedinečný pocit z místa tak blízkého 
i vzdáleného zároveň. EN: The interactive 
audio-visual installation Continuum 
by the international VJ association 
KinocirKus based in Prague uses the 
contrast between the material used and 
the landscape which the shaped material 
represents. Every visitor has their own 
unique experience of a place which is 
close and far away at the same time.
Beyond the Naked Eye
12.–30. 8.
Tři rumunští umělci Alexandra Mureșan, 
Dan Istrate a Gyori Csaba zkoumají to, 
co je za hranicí viditelného. Ptají se, co 
skrze naše smysly můžeme objevit v umě-
leckých dílech. Jejich objekty a struktury 
ze skla, mramoru a kovu vytvářejí snovou 
krajinu, která dává divákovi možnost po-
pustit uzdu fantazie a navštívit nový svět. 
EN: Three Romanian artists–Alexandra 
Mureșan, Dan Istrate and Gyori Csaba–
explore what is beyond the visible. They 
ask what we can discover in artistic 
work with our senses. Their objects and 
structures from glass, marble and metal 
create a dreamy landscape which gives 
the viewer the chance to free the imagi-
nation and to visit a new world.
Stroj času: Historie Evropy / The Time 
Machine: The History of Europe
13. 8.–9. 10.
Ulovit mamuta nebo zachránit princeznu 
není snadná věc. Kdo to nezkusil, ten to 
neví. Jít zážitkům naproti je skvělá věc, 
ale putovat časem v protisměru je ještě 
lepší! Nastupte do stroje času, který vás 
teleportuje do historie dávné i nedávné. 
Naprogramován je na cesty do pravěku, 
za Kelty, do antického Říma, středověku, 
renesance i do 19. a 20. století. Létat 
časem můžete libovolně, a to prostřed-
nictvím interaktivní výstavy pro děti 
na motivy knihy Historie Evropy české 
ilustrátorky Renáty Fučíkové. EN: To hunt 
down a mammoth or to save a princess is 
not an easy task. You won't know unless 
you try. It is great to encourage experi-
ence but travelling backwards in time 
is even better! Enter the time machine 
and let yourself be teleported to ancient 
or recent history. It is programmed for 
journeys to the Primeval Ages, Ancient 
Rome, the Middle Ages, the Renaissance 
and the 19th and 20th centuries. You can 
freely fly back and forth through time in 
the interactive exhibition for children 
inspired by Renáta Fučíková's book The 
History of Europe.

GALERIE JIŘÍHO TRNKY
náměstí Republiky 289/40 
út–ne 10.00–12.00; 13.00–17.00

Daniel Šperl: Životní styl Japonska / 
The Lifestyle of Japan
3.–26. 9.
Přední český fotograf Daniel Šperl ba-
lancuje na hranici sociálního a subjektiv-
ního dokumentu. V Galerii Jiřího Trnky 
představí fotografický soubor Životní styl 
Japonska, který svým zaměřením nepřímo 
navazuje na cyklus fotografických haiku 
Jindřicha Štreita Lidé z Akagi, pohlednice 
z Tokia Wiliama Kleina či fotografie Daido 
Moriamy. Výstavu autor vybral a sestavil 
z několika tisíc snímků, které nasnímal bě-
hem pěti fotografických cest a studijních 
pobytů v Japonsku v období mezi lety 
1997 až 2015. Prostřednictvím černobílé 
fotografie zachytil život zdejších obyvatel 
i jejich tradice, historii, kulturu a zvyky. 
EN: Daniel Šperl compiled the exhibition 
from thousands of images he took on five 
photography and study trips to Japan 
between 1997 and 2015. He captures the 
dynamic lives of local people, their tradi-
tions, history, culture and habits through 
the medium of black and white photog-
raphy. The Lifestyle of Japan is another 
original and complete Czech insight into 
the distinctive Japanese culture and a so-
ciological study of the everyday lives of 
people in Japanese cities and rural areas.

GALERIE LADISLAVA SUTNARA
Riegrova 11
út-pá 11.00–18.00, so 10.00–15.00 /
Tue-Fri 11 am–6 pm, Sat 10 am–3 pm

Ladislav Sutnar – knižní tvorba / 
Book Design
12. 3.–29. 8.
Výstava zaměřená na přiblížení Sutnarovy 
tvorby v oblasti grafického desig-
nu a knižní kultury Ladislava Sutnara 
představí jako předního představitele 
československé plakátové tvorby dvacá-
tých a třicátých let minulého století, jako 
výtvarného redaktora Družstevní práce 
či jako průkopnickou a zakladatelskou 
osobnost v oblasti vizuálního designu 
a autora knihy Visual Design in Action. 
EN: The exhibition aims to introduce 
the work of Sutnar in the field of graphic 
design and book culture. Ladislav Sutnar 
will be presented as a leading repre-
sentative of the Czechoslovak poster 
designers of the 1920s and 1930s, as an 
art editor of the institution Cooperative 
Work, as a pioneering and founding figure 
in the field of visual design, and as author 
of the book Visual Design in Action.

GALERIE MĚSTA PLZNĚ /
PILSEN MUNICIPAL GALLERY
Dominikánská 2
út–ne 10–12 a 13–18 / Tue–Sun 
10 am–12 am and 1 pm–6 pm 
galerie-plzen.cz

Ladislav Sutnar: Venuše / Venus
21. 5.–6. 8.
Další z výstav designéra Ladislava Sutna-
ra, jehož odkaz překonává hranice evrop-
ského regionu a jehož tvorba přesahuje 

hranice klasického designu a stává se tak 
téměř volným uměním. Hlavním těžištěm 
expozice bude kromě několika olejů, na 
nichž autor experimentuje s geometric-
kými znaky v prostoru, Sutnarův slavný 
cyklus ženských aktů, které nazýval Ve-
nuše. Na výstavě bude prezentován výběr 
obrazů a plakátů z veřejných i soukro-
mých sbírek. Dům, v němž dnes funguje 
Galerie města Plzně, je rodným domem 
slavného tvůrce, který se zde narodil 
v roce 1897. EN: Another exhibition of the 
designer Ladislav Sutnar, whose legacy 
crossed the borders of the European 
region – his work reaching across the line 
of classic design and almost becoming 
free art. The main focus of the exhibi-
tion will be, besides a few oil paintings 
in which the author experiments with 
geometric signs in a space, Sutnar’s fa-
mous series of female nudes he called 
Venuses. The exhibition will present 
a selection of pictures and posters from 
both public and private collections. The 
building housing the Gallery of the City 
of Pilsen is the birth house of the famous 
designer, who was born here in 1897.
k / c Tomáš Vlček
Doprovodný program
2. 8. – nedělní výtvarná dílna pro děti 
a rodiče, celodenní akce.
5. 8., 17.00 – křest katalogu k výstavě 
Ladislava Sutnara
Petr Nikl: Časosběry
20. 8.–8. 10. 
� vernisáž / opening: 13. 8., 17.00
Zakládající člen skupiny Tvrdohlaví 
a nositel ceny Jindřicha Chalupeckého 
je všestranným umělcem, který se 
zabývá se malířskou tvorbou, fotografií, 
ale také hudbou či divadlem. Všechny 
tyto estetické formy budou v určitých 
podobách na výstavě zastoupeny. 
Kromě kreseb a rozměrných obrazů, 
která budou představeny v nadzemních 
prostorách, se na výstavě objeví i několik 
autorových projekcí, jímž autor propojí 
různorodý prostor prokomponovanou 
instalaci. Expozici budou během trvání 
výstavy oživovat pravidelná vystoupení 
Petra Nikla s jeho hosty.
Doprovodný program
6. 9. – nedělní výtvarná dílna pro děti 
a rodiče, celodenní akce
4. 10. – nedělní výtvarná dílna pro děti 
a rodiče, celodenní akce

LOOSOVY INTERIÉRY / 
ADOLF LOOS INTERIORS

Komentované prohlídky bytových inte-
riérů od světově proslulého architekta 
Adolfa Loose. Tři z více než desítky uni-
kátních prací, které v Plzni vznikly na zá-
kladě Loosova návrhu, je od dubna mož-
né obdivovat třikrát v týdnu. Prohlídkové 
trasy návštěvníky zavedou do bývalého 
bytu manželů Krausových v Bendově 10, 
salonu a jídelny v někdejším bytě doktora 
Vogla na Klatovské 12 a do prostorného 
dvougeneračního apartmá Brummelova 
domu v Husově 58, jehož rekonstrukce 
byla dokončena před několika týdny. 
EN: Guided tours of the apartment 
interiors which were designed by the 
world-famous architect Adolf Loos. 
Three of more than ten unique pieces 
of his work which were created in Pilsen 
based on his design can be admired 
three times a week since the beginning 
of April. Guided tours will take you to the 
former apartment of the Kraus family 
in 10 Bendova Street, into the salon and 
dining room of the Dr. Vogel´s apartment 
in 12 Klatovska Street and into the spa-
cious two-generation apartment of the 
Brummel house in 58 Husova Street. The 
reconstruction work in this place was 
finished just several weeks ago.
Prohlídková trasa po třech nově zre-
konstruovaných interiérech se od 2. 4. 
otvírá i individuálním návštěvníkům a to 
v pravidelném režimu každý čtvrtek, 
sobotu a neděli. Na prohlídku je třeba se 
rezervovat přes systém plzeňské vstu-
penky www.plzenskavstupenka.cz.
Začátky prohlídek v Brummelově domě 
jsou – 10.00, 11.00 (in english), 13.00, 
14.00, 15.00. Pro Loosovy interiéry (Ben-
dova 10 + Klatovská 12) jsou začátky 11.30, 
13.00 (in english), 14.30, 16.00.
Informace o trase naleznete v českém 
jazyce zde http://www.plzen.eu/turista/
uzitecne-informace/aktuality/navstivte-
-nove-otevrenou-prohlidkovou-trasu-
-loosovymi-interiery-1.aspx. EN: Tours 
in English take place every Thursday, Sa-
turday and Sunday, always once per day. 
Tickets can be purchased in the Touristic 
Information Centre on the Republic 
Square or booking here: 
www.plzenskavstupenka.cz. Info in 
english: http://www.pilsen.eu/tourist/
information/news/visit-the-newly- 
opened-tour-of-the-loos-interiors.aspx

MUZEUM LOUTEK / 
PUPPET MUSEUM
nám. Republiky 13
18.00–22.00 / 6–10 p.m 
www.muzeumloutek.cz

Příběh na niti / Story on a String
stálá expozice / permanent exhibition

NOVÉ DIVADLO / NEW THEATRE
Palackého náměstí 30

Ryoji Ikeda: test pattern [n°7]
2. 7.–11. 8. (Black Box, 10.00–20.00)
Audiovizuální instalace předního japon-
ského vizuálního umělce, performera 
a skladatele elekronické hudby, který 
prostřednictvím svých zvukově vizuálních 
instalací a za použití nejmodernějších 
počítačových technologií zkoumá základ-
ní charakteristiky zvuku, především tóny 
a hluk na okrajích frekvencí vnímatelných 
lidským sluchem. EN: Test pattern [n°7] is 
a new audiovisual installation by a pro-
minent Japanese visual artist, performer 
and electronic music composer who has 
been exhibiting his works at the most 
prestigious galleries globally. Through his 

sound and visual installations and the use 
of cutting-edge computer technology, 
Ikeda explores the basic characteristics 
of sound, primarily tones and noise on 
the edge of frequencies still percep-
tible to the human ear. With Black Box 
in mind–the new alternative space at 
the New Theatre–he has developed an 
authentic visual and sound installation, 
and will give you a unique opportunity to 
test the capacity of your ear canals!

RUKÁVY / SLEEVES 
sady 5. Května – Nad Mlýnskou strouhou

1. 5.–31. 10.
Napadlo vás někdy oslovit ve městě něko-
ho jen tak? A ještě k tomu se s ním chytit 
za ruku a nechat se společně vyfotit? 
Rukávy nejsou dílo, na které byste se (s)
měli jen dívat. Můžete se do něj přímo 
obléct a vyfotit se v něm s kýmkoliv 
budete chtít. Třeba s nějakou slečnou, 
kterou se bojíte oslovit s pozváním na 
kávu nebo s milým kolegou, po kterém už 
dlouho pokukujete. Vždyť hlavní myšlen-
kou tohoto uměleckého interaktivního 
díla Šárky Walterové, studentky oboru 
nová média na FDU ZČU, je navazování 
přátelství a vztahů mezi lidmi! A už je 
ruka v rukávu! EN: Has it ever crossed 
your mind that you could approach 
someone in the city with no particular 
reason? And, in addition to that, grab 
their hand and have a picture of the 
two of you taken? Sleeves is not a work 
intended for your eyes (only). You can put 
it on and have a picture of yourself taken 
with whomever you want. Maybe with 
a certain someone you have been too 
shy to ask out for a coffee, or a nice col-
league of yours you have been eyeing for 
some time. But the primary point of this 
interactive artwork by Šárka Walterová, 
a student of new media at the Faculty 
of Design and Art of the University of 
West Bohemia, is making friendships and 
building up a rapport. Signed, sealed and 
delivered!

VELKÁ SYNAGOGA
Sady Pětatřicátníků 35/11 
Otevřeno denně kromě sobot 
a židovských svátků 10.00–18.00

Osvobození 1945 ve fotografiích / 
1945 Liberation in Pictures
1. 5.–31. 10.
Rozsáhlý výstavní projekt tvoří dva 
samostatné fotografické soubory. Výběr 
válečných fotografií Ladislava Sitenského, 
předního československého umělec-
kého, dokumentárního a reportážního 
fotografa, který se osobně účastnil bojů 
o Británii, vylodění v Normandii i bojů 
o Dunquerke, představí dosud nepubli-
kované a neznámé snímky, které budou 
vyvolané přímo z negativů z pozůstalosti 
autora. Druhá část výstavy se týká osvo-
bozování Plzně, resp. území dnešního 
Plzeňského kraje. EN: The wide-ranging 
exhibition project comprises two sepa-
rate sets of photographs. The selection 
of wartime photographs by Ladislav 
Sitenský, a prominent Czechoslovak art, 
documentary and reportage photogra-
pher who participated personally in the 
Battle of Britain, in Operation Overlord 
as well as the battles for Dunkirk, will 
present pictures developed directly from 
the negatives from the author’s estate, 
unpublished and unknown until now. The 
second part of the exhibition concerns 
the liberation of Pilsen and the territory 
of the present Pilsen Region.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE / 
THE GALLERY OF WEST BOHEMIA 
IN PILSEN
– VÝSTAVNÍ SÍŇ „13“
Pražská 13 
út–ne 10.00–18.00 / Tue–Sun 
10 am–6 pm 
www.zpc-galerie.cz

Rembrandtova tramvaj. Kubismus, 
tradice a „jiné“ umění / 
Rembrandt’s Tram. Cubism, Tradition 
and "Other" Arts
10. 6.–13. 9.
Výstava bude sledovat zdroje, které 
pomáhaly průkopníkům tohoto stylu 
v Čechách v hledání vlastního výrazu. Šlo 
o širokou škálu nejrůznějších projevů ev-
ropské i mimoevropské tvorby z odlišných 
časových období: od starověkých kultur 
přes středověka novověk až k moder-
nímu francouzskému umění (Cézanne, 
Derain, Picasso ad.). Jednotlivé příklady 
podporovaly nejen řešení určitých 
konkrétních problémů, spjatých zejména 
s otázkou formy, ale posilovaly i legitimitu 
moderního výrazu, jelikož ho pevně sva-
zovaly s historickou tradicí. Tato strategie 
v jistých bodech navazovala na raný 
modernismus poloviny 19. století.

– MASNÉ KRÁMY, VÝSTAVNÍ SÍŇ
Pražská 18 
út–ne 10.00–18.00 / Tue–Sun 
10 am–6 pm

Gottfried Lindauer, plzeňský malíř 
novozélandských Maorů / Pilsen 
Painter of the New Zealand Māori
6. 5.–20. 9.
Gottfried Lindauer je umělec s pozoru-
hodným životním osudem, který až dosud 
čekal na plnohodnotné zhodnocení své 
tvorby. Západočeská galerie v Plzni se 
snaží tento dluh splatit první retrospek-
tivní výstavou tohoto plzeňského rodáka, 
který odešel v roce 1874 na Nový Zéland, 
kde vytvořil unikátní kolekci portrétů 
maorských obyvatel. Tato kolekce je od 
té doby považována za součást tamního 
národního kulturního dědictví a Lin-
dauer za jednoho z nejpopulárnějších 
malířů koloniálního období. Západočeská 
galerie bude na výstavě prezentovat 44 
portrétů Maorů exkluzivně zapůjčených 
z Auckland Art Gallery a také díla vzniklá 
na našem území před malířovým odcho-
dem do zámoří. EN: Gottfried Lindauer, 
a Pilsen painter of New Zealand Maori, 
is an artist with an extraordinary destiny 
who has been waiting till the present for 

his work to be adequately acknowledged. 
The Gallery of West Bohemia in Pilsen 
is working to repay the debt by hosting 
the first retrospective exhibition of the 
artist who in 1874 left for New Zealand, 
where he created a unique collection of 
portraits of the Maori population. This 
collection has been considered since to 
be part of the local national heritage of 
New Zealand, with Lindauer having the 
reputation of one of the most popular 
painters of the colonial era. The Gallery of 
West Bohemia will display more than forty 
Maori portraits at the exhibition, loaned 
exclusively from the Auckland Art Gallery.
Doprovodný program
15. 7. v 17.00, Masné krámy – komentovaná 
prohlídka výstavy Gottfried 
Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř 
novozélandských Maorů. Výstavou provází 
lektor Jiří Hlobil.
16. 7. v 17.00, přednáškový sál, Pražská 
13 – Odpolední čaj u Loosů, divadelní hra 
Mileny Štráfeldové inspirovaná životem 
architekta Adolfa Loose. Účinkuje 
Poetické divadlo.
19. 7. v 17.00, Masné krámy – komentovaná 
prohlídka výstavy Gottfried 
Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř 
novozélandských Maorů. Výstavou provází 
lektorka Iveta Řežábková.
22. 7. v 17.00, Masné krámy – 
komentovaná prohlídka výstavy Gottfried 
Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř 
novozélandských Maorů. Výstavou provází 
lektorka Iveta Řežábková.
28. 7. v 17.00, výstavní síň „13“ – 
Rembrandtova tramvaj. kubismus, tradice 
a „jiné“ umění. Komentovaná prohlídka 
výstavy. Výstavou provází její autorka 
Taťána Petrasová (Ústav dějin umění 
Akademie věd ČR).
28. 7. v 18.00, dvorek, Pražská 13 – 
Za křídlo ho nechytíš aneb pořad plný 
humoru pro letní podvečer. Účinkuje 
Poetické divadlo a hosté.
29. 7. v 17.00, Masné krámy – 
komentovaná prohlídka výstavy Gottfried 
Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř 
novozélandských Maorů. Výstavou provází 
lektorka Iveta Řežábková.
4. 8. v 17.00, Masné krámy – komentovaná 
prohlídka výstavy Gottfried Lindauer, 
plzeňský malíř novozélandských Maorů. 
Výstavou provází lektor Jiří Hlobil.
11. 8. v 18.00, dvorek, Pražská 13 – 
Letní nebe na zemi. Humor a písně 
Osvobozeného divadla. Účinkuje Poetické 
divadlo, Jana Hoffmannová a Hana 
Bezděková.
12. 8. v 17.00, Masné krámy – komentovaná 
prohlídka výstavy Gottfried Lindauer, 
plzeňský malíř novozélandských Maorů. 
Výstavou provází lektor Jiří Hlobil.
13. 8. v 18.00, přednáškový sál, „13“ – 
Odpolední čaj u Loosů – Divadelní hra 
Mileny Štráfeldové inspirovaná životem 
architekta Adolfa Loose. Účinkuje 
Poetické divadlo.
16. 8. v 17.00, Masné krámy – 
komentovaná prohlídka výstavy Gottfried 
Lindauer. plzeňský malíř novozélandských 
Maorů. Výstavou provází lektorka Iveta 
Řežábková.
19. 8. v 17.00, Masné krámy – komentovaná 
prohlídka výstavy Gottfried Lindauer, 
plzeňský malíř novozélandských 
Maorů. Výstavou provází lektorka Iveta 
Řežábková.
20. 8. v 18.00, dvorek, Pražská 13 h – 
šansony pod letním nebem. Pořad plný 
poezie a šansonů. Účinkuje Poetické 
divadlo a Duo Musette.
26. 8. v 17.00, Masné krámy – 
komentovaná prohlídka výstavy Gottfried 
Lindauer, plzeňský malíř novozélandských 
Maorů. Výstavou provází lektorka Iveta 
Řežábková.
30. 8. v 17.00, Masné krámy – 
komentovaná prohlídka výstavy Gottfried 
Lindauer, plzeňský malíř novozélandských 
Maorů. Výstavou provází lektorka Iveta 
Řežábková.
8. 9. v 17.00, Masné krámy – Od Owena 
Jonese po Adolfa Loose. Evropská 
teorie ornamentu a maorské tetování. 
Přednáší Lada Hubatová-Vacková (Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová v Praze). 
Doprovodný pořad k výstavě Gottfried 
Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř 
novozélandských Maorů.
20. 9. v 17.00, Masné krámy – 
komentovaná prohlídka výstavy Gottfried 
Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř 
novozélandských Maorů. Výstavou 
provázejí její autoři Aleš Filip a Roman 
Musil. Poslední den výstavy!
Guided tours in English:
23. 8. at 17:00, Masné krámy – guided 
tour of the exhibition Gottfried Lindauer. 
Pilsen Painter of the New Zeland Māori. 
The guided tour will be led by Eva 
Reitspiesová, curator of the exhibition.
Kommentierte Führung durch die 
Ausstellung. Auf Deutsch:
9. 8. um 17:00, Masné krámy – kommen-
tierte Führung durch die Ausstellung 
Gottfried Lindauer (1839–1926). Pilsner 
Maler. Der Kommentar zur Austellung 
wird von Markéta Desortová gehalten.
14. 7. um 17:00, Masné krámy kommen-
tierte Führung durch die Ausstellung 
Gottfried Lindauer (1839–1926). Pilsner 
Maler der neuseeländischen Maori. Der 
Kommentar zur Austellung wird von 
Markéta Desortová gehalten.

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
V PLZNI / THE MUSEUM OF WEST 
BOHEMIA IN PILSEN
Kopeckého sady 2
út–ne 10.00–18.00 / 
Tue–Sun 10 am–6 pm 
www.zcm.cz

Shōko Kanazawa a její svět 
a Karen LaMonte – Floating World / 

Shōko Kanazawa and her world and 
Karen LaMonte–Floating World
11. 9.–11. 10.
Shōko Kanazawa je světově proslulá 
japonská kaligrafka, která je od narození 
postižena Downovým syndromem. Na 
rozdíl od „zdravých“ umělců se jí však svět 
kaligrafie stal výhradním životním prosto-
rem, ve kterém dosáhla naprosto nepo-
chopitelné a nenapodobitelné svobody. 
V současné době jsou Shōko věnovány tři 
samostatné galerie a bezpočet publikací 
i televizních dokumentů; její díla zaujímají 
čelní místa v nejvýznamnějších japon-
ských zenových chrámech a svatyních.

Do Západočeského muzea z New Yorku 
připluje také Karen LaMonte a její Floating 
World. Přední newyorská sochařka a vý-
tvarnice představí unikátní kolekci litých 
keramických, bronzových a skleněných 
plastik kimon v dialogu s velkoformátovými 
kaligrafiemi Shōko Kanazawy. EN: Shōko 
Kanazawa is a world-famous Japanese 
calligrapher who was born with Down 
syndrome. In contrast to “healthy” artists, 
the world of calligraphy has become her 
exclusive living space in which she has 
gained incomprehensible and inimitable 
freedom. She had her first solo exhibition 
in the Tokyo suburb of Ginza when she 
was twenty, and over a decade she has 
become the most exhibited calligraphy 
artist in Japan. Shōko Kanazawa will intro-
duce her exhibition in person and she will 
demonstrate how she creates her works at 
the Faculty of Design and Art in Pilsen. The 
Pilsen exhibition of Shōko Kanazawa and 
Her World is her European premiere.

The museum will display also a unique 
collection of cast ceramic, bronze and 
glass kimonos by the leading New York 
sculptor and artist Karen LaMonte in 
a dialogue with large-format calligraphy 
by Shōko Kanazawa. The calligraphies by 
Shōko Kanazawa and sculptures by Karen 
LaMonte create a precious aesthetic and 
inter-cultural vibration.
Ladislav Sutnar: Užitá tvorba / 
Applied art
14. 5.–8. 11.
Výstava je jednou ze součástí projektu 
Ladislav Sutnar – návrat a věnuje se životu 
a dílu tohoto světově proslulého plzeň-
ského rodáka, který svým dílem zasáhl 
do celosvětového kulturního dění a jako 
jeden z mála českých tvůrců se úspěšně 
uplatnil i v USA. Expozice představí počát-
ky Sutnarovy umělecké tvorby a jeho 
designérskou činnost v různých oborech 
užitého umění, zejména porcelán, sklo 
a předměty z kovu. Výstava připomene 
Sutnarův přínos k rozvoji funkcionalistické 
bytové kultury a cílevědomému prosazo-
vání moderního životního stylu. EN: This 
exhibition is one of the components of 
the Ladislav Sutnar – Return project. It 
is dedicated to the life and work of the 
world-renowned native of Pilsen whose 
creations have left their mark in global 
cultural history and who is one of few 
Czech artists to have also earned rec-
ognition in the U.S.A. The exhibition will 
present the beginnings of Sutnar’s artistic 
works and his design creations in differ-
ent fields of applied arts, in particular 
porcelain, glass and metal objects. It will 
highlight Sutnar’s contribution to the 
development of functionalist housing 
culture and the purposeful promotion of 
a modern lifestyle.

ZEN PLZEŇ
Soubor uměleckých intervencí pojme-
novaný Zen Plzeň – město jako výstava je 
součástí akcí a událostí, které připravila 
Plzeň 2015 ve veřejném prostoru a jejichž 
záměrem je rozvíjet potenciál města 
a podpořit jeho kvalitativní proměnu. 
Zen Plzeň je pomyslnou meditací o městě 
a úvahou, co Plzeň je a čím by mohla být 
do budoucna. K přemýšlení o povaze Plz-
ně byli kurátorem projektu Rostislavem 
Koryčánkem přizváni umělci, kteří mají 
zkušenosti se vstupem do veřejného pro-
storu. EN: The collection of art interven-
tions called Zen Pilsen – City as Exhibit is 
part of a series of events and happenings 
organised by Pilsen 2015 in public space, 
intended to develop the potential of the 
city and drive its qualitative transformati-
on. Zen Pilsen is an imaginary meditation 
over the city and a way to contemplate 
what Pilsen is and what it might become 
in the future. The project curator Rosti-
slav Koryčánek invited artists with experi-
ence in public space interventions whose 
artistic approach includes the ability to 
explore urban issues to contemplate the 
character of Pilsen.

Pavel Karous, Michal Pěchouček: 
Píseň pro Rudolfa

29. 4.–27. 11.
Projekt Zen Plzeň zahájí umělecká 
intervence Pavla Karouse a Michala 
Pěchoučka. Jejich vstup do města je 
reflexí sousoší Rudolfa Svobody, býva-
lého památníku československo-sovět-
ského přátelství, které je na Anglickém 
nábřeží umístěno od 80. let minulého 
století. Umělci Pavel Karous a Michal 
Pěchouček se dekonstrukcí abstrakt-
ní části sousoší a fotodokumentací 
mnohých dalších realizací R. Svobody 
ve veřejném prostoru snaží ukázat, že 
obsah jeho děl skrývá pod propagandis-
tickým zevnějškem barvitý komplikovaný 
obsah a že umělecká kvalita jeho soch 
je nesporná. EN: The Zen Pilsen project 
will open with an artistic intervention 
by Pavel Karous and Michal Pěchouček. 
Their entry into the city is a reflection on 
the sculptural group by Rudolf Svoboda, 
the former Czechoslovak-Soviet Friend-
ship Memorial which has been standing 
on Anglické nábřeží since the 1980s. By 
deconstructing the abstract compo-
nents of the sculpture and using photo-
graphic documentation of many other 
implementations by R. Svoboda in public 
spaces, artists Pavel Karous and Michal 
Pěchouček strive to demonstrate that 
the propagandistic exterior of his works 
hides a vivid, complicated content and 
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that the artistic quality of the sculptures 
is unquestionable.

Budelíp. pedagogové a studenti 
FDULS ZČU – Jiří Beránek, 
Benedikt Tolar a studenti z ateliéru 
socha a prostor
27. 5.–27. 11.

Náměstí Emila Škody v Plzni je obtíž-
ně postižitelný prostor. Po dlouhá léta 
především jako nástupní plocha plzeňské 
Škodovky ztratilo svůj pravidelný sociální 
rytmus daný začátkem a koncem pracovní 
doby, aby tím ještě více vystoupila jeho 
neuspořádanost. Intervence studentů 
ateliéru socha a prostor fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara pod vedením 
Jiřího Beránka a Benedikta Tolara je 
pokusem o nové uchopení tohoto místa. 
Od západní části náměstí budou vybíhat 
soustředné kruhy zvlněných záhonů osá-
zených druhem brambor, který by v době 
slavnostní vernisáže měl právě kvést. 
Intervence bude pokračovat v podchodu 
pod náměstím a vyústí u „sochy Škodovky“ 
v jeho centrální části. EN: Art, or any cul-
tural event, is inevitably a part of what we 
call political or social development. The 
fact that Pilsen has won the European 
Capital of Culture title for this year is 
a proof that the city wants to play a more 
prominent role, not just in the Czech 
Republic but within Europe, too. An of-
ficial statement of this kind is, however, 
no guarantee that the desired plan will 
actually be accomplished. Matěj Al-Ali, 
Petr Dub and Tomáš Moravec will create 
a Statue for Pilsen which they will take to 
one of the European twin cities before 
they unveil the sculpture to Pilsen citi-
zens, as a message that a European-scale 
event is happening in Pilsen. After several 
months of this "diplomatic stimulation" in 
one of the twin cities, the artefact will be 
returned back to Pilsen and local citizens 
will be able to decide where should the 
Statue to Pilsen be installed.

Pavla Sceranková, Dušan 
Záhoranský: Trojmostí / 
Triple Bridge
1. 7.–30. 9.

Spojení řeky, architektury a akce oživí 
břehy řeky Radbuzy v místě zvaném Troj-
mostí. Poetická intervence – „dešťovod“ 
z kapek – obohatí prostor pod mosty 
o hravý a vizuálně přitažlivý prvek, který 
upozorní na přirozený půvab místa.

Zdvojená konstrukce mostu Milenia, 
násobená odrazem na vodní hladině, 
inspirovala Pavlu Scerankovou a Dušana 
Záhoranského k vytvoření interaktivní 
instalace, která umožní kolemjdoucím vy-
tvořit z kapek další atypické přemostění. 
Autoři doplnili velkorysé oblouky mostu 
ještě o jeden oblouk z perforovaného 
potrubí a na obou březích instalovaly 
ruční pumpy. Podle intenzity pumpování 
se vytvoří pod mostem křehká „tekoucí“ 
zeď napříč Radbuzy... a tak přičině-
ním kolemjdoucích voda, která břehy 
odděluje, je zároveň propojí. EN: Brought 
together, the river, the architecture and 
the event will animate the banks of the 
Radbuza River at a spot called the Triple 
Bridge. The poetic intervention–a "rain 
duct" of droplets–will add a playful and 
visually appealing element to the area 
beneath the bridges, underlining the 
natural charm of the place.

The double structure of the Millen-
nium Bridge, multiplied by its reflection 
in the water surface, has inspired Pavla 
Sceranková and Dušan Záhoranský to cre-
ate an interactive installation that enables 
passers-by to create other, quite atypical, 
bridging–from droplets. The authors have 
added an extra arch of perforated piping 
to the monumental curves of the bridge 
and installed manual pumps on both 
banks of the river. Depending on the in-
tensity of pumping, you create a delicate 
"flowing" wall across the Radbuza under 
the bridge. The water that separates the 
banks will thus connect them, too, with 
the contributions of passers-by.

 Michal Šeba a tým autorů: 
ACUO / Michal Šeba and a Team 
of Authors–ACUO 
26. 8–30. 9. 
� vernisáž / opening: 25. 8., 17.00

ACUO (z lat. „bystřit zvuk“) je interaktivní 
audiovizuální instalace, prostřednictvím 
které jsou snímané obrazy a zvuky města 
transformovány do nové městské reality. 
Dění kolem sebe ACUO snímá šesti mik-
rofony a třemi kamerami a takto zachy-
cené prostředí přenáší do svého nitra, 
kde ho systém efektů přetvoří, promítne 
na své vnitřní obvodové stěny a zrepro-
dukuje do šesti audiokanálů. Díky tomu 
návštěvníci v nitru ACUA zažijí své okolí 
ve značně pozměněné formě. EN: ACUO 
(from Latin, meaning "to sharpen sound") 
is an interactive audio-visual installation 
at which recorded images and sounds 
of the city are transformed into a new 
urban reality. The action around ACUO is 
recorded by six microphones and three 
cameras and is then transmitted inwards 
where a system of effects transforms 
it, projects it onto its inner walls and is 
reproduced by six audio channels. Visi-
tors inside ACUO can experience their 
surroundings in quite a changed form.

Michal Moravčík, Martin Zet: Popel, 
ani popel / Dust, No Dust
29. 7.–28. 9. 
� vernisáž / opening: 28. 7., 17.00

Stopař není jen ten, kdo převypráví epi-
zody ze života divoké zvěře podle jejich 
otisků v lesní půdě. Je to také ten, kdo umí 
rozpoznat příběhy a osudy v navrstvených 
stopách dějů v prostoru města. Město je 
záznamem velkých, ale i malých událostí. 
Co se pojí se ztraceným zvonem, dírou ve 
zdi, polehanou trávou, vypálenou skvrnou? 
Na místě zaniklé čtvrti Rychtářka se objeví 
různé objekty, instalace a situace, které 
budou svojí záhadností a naléhavostí 
provokovat k otázkám, co se zde odehrálo 
a z jakého důvodu. EN: A tracker is not just 
someone who can retell stories of the lives 
of wild animals by their footprints on the 

forest floor. It is also someone who can 
find stories and fates in the layered foot-
prints of events in the city space. A city is 
a recording of both big and small events. 
What is connected with a lost bell, a hole 
in a wall, an imprint on the grass, a burn 
stain? The space of the defunct area 
called Rychtářka will be filled with various 
objects, installations and situations which 
will, through their mysteriousness and 
insistence, provoke questions about what 
has happened and why.

Eva Koťátková, Dominik Lang: 
Nádražní nebe
30. 9.–27. 11. 
� vernisáž / opening: 29. 09., 17.00

Plzeňské hlavní nádraží je jedním ze 
symbolů významu Plzně. Je také místem, 
které je nasyceno prožitky z cest, emoce-
mi těch, kteří se tu loučili nebo vítali, 
všedností každodenních cest za prací 
a beznadějí těch, kteří museli odces-
tovat, aniž by si to přáli. V pojetí autorů 
je kupole nádražní haly místem, kde 
jsou emoce a prožitky nashromážděny 
jako horký vzduch v balonu a neslyšně 
ševelí. Prostorová instalace zavěšená 
v prostoru kupole je vyjevením těchto 
emocí a vzpomínek. EN: Threading its 
way through Pilsen is a snarl of trans-
port infrastructure that divides the city 
into several sections which are tricky to 
interconnect. The roads and intersecting 
transport routes, at the same time, carve 
out interesting spatial formations, such as 
the place under the three railway bridges 
by the Radbuza River, the so called Triple 
Bridge. Pavla Sceranková and Dušan Záh-
oranský have added an extra arch to the 
monumental curves of the bridge struc-
tures; with the help of passers-by, the 
additional arch will form another bridging 
from drops. The water which separates 
the banks will also connect them.

AKCE / EVENTS
CIRQUE AÏTAL
Borský park / Bory Park

Pour le meilleur et pour le pire
24.–27. 9., 29. 9.–1. 10., 17.00, 19.00
Francouzsko-finská dvojice Victor Catha-
la a Kati Pikkarainen tvoří soubor Cirque 
Aïtal, jehož název vychází z oksitánštiny 
a překládá se: Je to tak, jak to je. Mladý 
pár, který spolupracuje od roku 2004, 
předvádí dechberoucí představení plné 
propracovaných akrobatických čísel 
okořeněných slušnou dávkou humo-
ru. Typické pro ně je říkat a tvořit věci 
jednoduše, pravdivě a přirozeně a diváky 
pořádně pobavit. EN: The French-Finnish 
duo Victor Cathala and Kati Pikkarainen 
form the Cirque Aïtal ensemble, whose 
name is of Occitan origin and translates 
as: That’s how it is. The young couple, 
working together since 2004, perform 
a breath-taking show full of intricate 
acrobatic numbers peppered with 
humour. It is typical for them to say and 
create things simply, truthfully and natu-
rally, and to entertain audiences.

KULTURNÍ CENTRUM PAPÍRNA /
CULTURAL CENTRE PAPÍRNA
Zahradní 173
Otevřeno denně / Open daily 
papirnaplzen.cz

Vodní hudba: Petr Wajsar – Georg 
Friedrich Händel
18. 9., 20.00
Parafráze na Vodní hudbu G. F. Händela – 
kam se pod vlivem tohoto názvu pohnulo 
umělecké vnímání z doby baroka do 
současnosti? Propojením více uměleckých 
směrů – hudby, mluveného slova, světelné 
produkce, výtvarného umění, videoartu 
a scénografie, vzniká unikátní umělecké 
dílo, které je jakýmsi „mostem“ z baroka 
do současnosti, provedené v netradičním 
prostoru oživené plzeňské Papírny. 
EN: A paraphrase of Water Music by G.F. 
Händel–where has artistic perception 
moved from Baroque to today under the 
influence of this title? Connecting more 
artistic forms–music, spoken word, light 
productions, fine art, video art, and 
stage design–creates a unique artwork 
which is a "bridge" between Baroque and 
the present, produced in the unusual 
premises of the revived Papírna (Paper 
Mill) in Pilsen.

BUILD THE TOWN 
Riegrova ulice – pěší zóna / 
Riegrova Street – pedestrian zone

14. 9., 17.00
Věhlasná Sutnarova stavebnice Postav si 
město – Build the Town se stala inspirací 
pro nový umělecký objekt, který bude 
v rámci projektu Návrat Ladislava Sutnara 
od poloviny září umístěn v pěší zóně 
v Riegrově ulici. Zvětšená stavebnice však 
nebude pouhou sochou či statickým po-
mníkem Sutnarovu géniu. Betonové bloky 
připomínající barevné dílky stavebnice 
v různých kompozicích budou sloužit 
i k posezení či dětské zábavě. EN: Sut-
nar's famous kit Build the Town was the 
inspiration for a new artistic object which 
will be placed close to the Ladislav Sutnar 
Gallery in the pedestrian zone on Riegrova 
Street from mid-September as part the 
Return of Ladislav Sutnar project. The en-
larged kit will not merely be a sculpture or 
a static memorial to Sutnar's genius. Con-
crete blocks looking like building pieces in 
various compositions will serve as a place 
for sitting or for children's fun.

MOVING STATION
Most Ivana Magora Jirouse 1 
www.johancentrum.cz

Hemžící se zastávka
Od roku 2000 se spolek JOHAN snaží 
oživit opuštěnou nádražní budovu. Po 
mnoha úspěšných letech v punkovém 
provozu, který pomohl zachránit výji-
mečnou budovu i vdechnout ji jiný život. 
Za tu dobu se mezi kolejemi představila 
celá plejáda skvělých umělců z oblasti 
tance, divadla výtvarbného umění. V loň-
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ském roce se podařilo i díky evropské 
podpoře zahájit rekonstrukci.

Záměrem probíhající přestavby (rekon-
verze) je vytvoření podmínek pro existenci 
alternativního uměleckého prostoru, který 
by zkvalitnil prostředí pro inovativní umě-
leckou tvorbu. Novým smyslem rekonverze 
prostoru je zároveň jeho otevření dalším 
vzdělávacím a uměleckým organizacím, 
sdružením, spolkům a jejich vzájem-
ná synergie a spolupráce na vytváření 
inspirativního a bezpečného prostředí pro 
nový obsah budovy Jižního nádraží
Rozjezd
11.–18. 9.
Otevírací blok uměleckých akcí domá-
cích i zahraničních umělců (Polsko, Bel-
gie, Slovensko) – V rámci Mezinárodního 
festivalu Divadlo (sekce Johan uvádí ...)
Slam Poetry International
26.–31. 10.
Sympozium o vztazích a přesazích Slam 
Poetry. Diskuse, workshopy i živé akce za 
účasti umělců z Čech, Slovenska, Polska, 
Begie, Maďarska, Německa a Francie

NA VÝLETĚ / 
OUTSIDE PILSEN
GALERIE VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ V CHEBU
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
www.gavu.cz

Karel Souček (1915–1982)
11. 7.–27. 9. (Velká galerie)
Retrospektiva Karla Součka, člena 
Skupiny 42, u příležitosti 100 let od jeho 
narození představuje reprezentativní vý-
běr z jeho celoživotního díla. EN: Retro-
spective exhibition of Karel Souček from 
Skupina 42 to commemorate 100 years 
from his birth.
k / c Pavel Štěpánek
Jiří Kolář, Hommage a Baudelaire. 
Partitura zvukové básně, 1963 / 
Hommage a Baudelaire. The partitura of 
of a sound poem, 1963 
11. 7.–4. 10. (Opus magnum)
V cyklu představujícím vždy jedno 
mimořádné dílo je nyní v Chebu vystaven 
cyklus 23 koláží Jiřího Koláře, založený 
na typografických variacích básníkova 
jména. Jde o jeden z prvních projevů 
vizuální poezie u nás. V roce 1971 byl 
zakoupen do Německa a nyní je od té 
doby poprvé prezentován opět u nás. 
EN: In an exhibiton cycle presenting one 
extraordinary work at time is currently 
being exhibited a series of 23 collages of 
Jiří Kolář. Typographic variations of his 
name are one of the first manifestations 
of visual poetry in Czech lands.
k / c Daniela Uher
Obic + X-DOG, X BOB
27. 6.–23. 8. (Malá galerie)
Výstava, která je součástí šestého roční-
ku festivalu Graffiti BOOM, představuje 
obrazy, grafiku a sochy dvojice autorů, 
jejichž spřízněnost v poslední době 
vyústila v řadu společných realizací, pře-
devším exteriérových velkoformátových 
maleb. EN: In a frame of the sixth year 
of GRAFITI ROOM festival are presented 
paintings and prints of two authors 
collaborating lastly mainly on large-
format exterior paintings.
k / c Jiří Gordon
STARTED 2015: residents of StartPoint 
Prize. Lisa-Marie Vlietstra, Barbora 
Kleinhamplová, Martin Hrubý
27. 8.–4. 10. (Malá galerie)
StartPoint je přehlídka nejlepších 
diplomových prací evropských akademií, 
vybraných na jednotlivých vysokých 
školách. Výstava představuje práce tří 
loňských laureátů, vytvořené v rámci 
rezidenčních pobytů, které byly součástí 
odměny. EN: StartPoint presents the 
best diploma works from European art 
academies.
k / c Marcel Fišer
Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb / 
Václav Špála from collections of GAVU 
Cheb
Výstava z depozitáře
28. 4.–6. 9.
Špálova kolekce patří k nejpočetnějším 
autorským souborům ve sbírkách GAVU 
Cheb a jsou v ní zastoupeny všechny 
zásadní polohy jeho díla. Nyní je většina 
z nich prezentována v rámci výstavy ve 
stálé expozici. EN: An exhibition shows 
a comprehensive view on work of Václav 
Špála. All works are from depositary of 
GAVU Cheb.
k / c Marcel Fišer
Osobní výběr IV / Jiří Hofman – 
matematik / Personal selection IV / 
Jiří Hofman – Matematician
Výstava z depozitáře
10. 9. 2015–3. 1. 2016
V cyklu výstav z depozitáře galerie dává 
čas od času prostor zajímavým lidem, aby 
vytvořili svou vlastní výstavu z galerijních 
sbírek. Výběr dlouholetého člena galerij-
ního klubu Jiřího Hofmana se zaměřuje 
na abstraktní polohy českého poválečné-
ho umění. EN: One of members of gallery 
club presents his personal selection of 
depositary works. Jiří Hofman is focusing 
on abstract art in postwar Czechoslo-
vakia.
David Böhm: Hlava v hlavě / 
Head in head
2. 4.–27. 9. (Museum Café)
David Böhm (1982) je jedním z nejúspěš-
nějších ilustrátorů knih pro děti. Dokládá 
to i kniha Hlava v hlavě, první česká 
„hlavopedie“, která loni ve své kategorii 
posbírala všechna možná ocenění.

GALERIE KLATOVY / KLENOVÁ
www.gkk.cz

Aleš Růžička: Dar splínu / 
A gift of spleen
4. 7.–6. 9. (Galerie u Bílého jednorožce, 
náměstí Míru 149, Klatovy)
Aleš Růžička je příslušník umělecké gene-
race 90. let, která je typická intermediál-

ními přístupy. Růžička je však pravověrný 
vyznavač malby a od tohoto média ve své 
tvorbě neodbočuje. Smyslovostí a mimo-
řádnou citlivostí ke zrakovým a hmatovým 
hodnotám se dotýká barokních principů 
podobně jako materii dokonale vystihu-
jící Karel Purkyně. Užívá si koloristické 
akcenty jako Josef Navrátil na vývěsních 
štítech. Gesto je průvodním jevem jeho 
malby. Osudovým námětem Aleše Růžičky 
jsou květiny. Květina vzchází, jde do kvě-
tu, odkvétá, vydá plod, zvadne. Podobně 
člověk. Proto nás odedávna provází od 
vítání do života, přes svatbu, spoustu 
všedních dní a nakonec až k hrobu. Taková 
se objevuje na Růžičkových velkoformá-
tových zátiších. EN: Exhibition of painter 
Aleš Růžička presents still-lives with 
flowers and invites to contemplation on 
cycle of life.
Mary Duras (1898-1982)
14. 6.–30. 8. (Zámek Klenová) 
Mary Duras můžeme dnes bezpečně 
zařadit mezi nepřehlédnutelné postavy 
sochařské scény období první republiky. 
Společně s Hanou Wichterlovou a Martou 
Jiráskovou patří k prvním ženám, které 
po vniku Československa vstoupily na 
Akademii výtvarných umění v Praze, kde 
studovaly u Jana Štursy. Přestože se Mary 
Duras v meziválečném období dokázala 
výrazně prosadit v domácím i mezinárod-
ním měřítku, vystavovala na pařížských 
salonech, s Berliner Secession a repre-
zentovala ČSR na čtyřech Benátských 
bienále, octila se posléze jako německy 
hovořící umělkyně na dlouhou dobu 
stranou příběhu českých dějin umění. 
Stalo se tak nejen kvůli dlouho podce-
ňované realistické poloze její tvorby, ale 
nepochybně i díky dvojí emigraci, první 
před nacismem, druhé v éře komunismu. 
Jakkoli lze Mary Duras vnímat jako inter-
nacionální umělkyni, která během svého 
života dobrovolně či nuceně pobývala 
v Drážďanech, Paříži, Londýně, Hambur-
ku a Grazu, nejdéle a nejtěsněji byla spja-
tá s Prahou, kde s přestávkami žila více 
než čtyři desetiletí. EN: International art-
ist Mary Dury was one of the first ladies 
accepted to study on Fine Arts Academy 
in Prague. Her sculptures were exhibited 
in Paris, with Berliner Secession and 
on four Venice Biennales. Because the 
fact she was German speaking artist and 
because of her double emigration, she is 
not widely known here. Now is her work 
slowly gaining recognition again.

GALERIE SAM83
Česká Bříza 
www.sam83.cz

Jan Fabián
14. 6.–23. 8.
Průřezová výstava autora, který se 
pohybuje na pomezí prostorové tvorby 
a architektury. EN: Transversal exhibition 
of the author who contributes with his 
work to the field of spatial creation and 
architecture.
Matyáš Chochola a Toni Scheubeck
30. 8.–7. 11.
� vernisáž / opening: 29. 8., 17.00
Sochařská výstava spojující dva generač-
ně rozdílné proudy, v tradici ukotvený 
a tradici převypravující. EN: Sculptural 
exhibition connecting two generationally 
different streams, anchored in tradition 
and tradition articulated.

4 OKNA, STOČENÉ VLAJKY / 
4 WINDOWS, TWISTED FLAGS
externí prostor galerie Sam83 /
External gallery space Sam83 /
Komenského 4/4, Klatovy

Sláva Sobotovičová, Viktor Takáč, Martin 
Blažíček, Markéta Kinterová
Sedmý ročník bytového projektu je 
věnovaný autorům, kteří pracují s vide-
em. Termíny průběžně na webu sam83. 
EN: The seventh volume of a flat project 
is dedicated to artists who work with 
video. Dates continuously on the web 
sam83.cz.
k / c Sráč Sam / Sam the Fucker

GALERIE DŮM
Klášterní 1, Broumov 
galeriedum.cz

Petr Dub: Estetika svádění
14. 6.–2. 8.
Kryštof Kaplan a Igor Korpaczewski
25. 4.–27. 9.
projekt site specific
Jiří Matějů a Martin Dašek
projekt site specific
Pavel Mrkus a Pavel Hošek
projekt site specific
Michal Kindernay
Společná vernisáž výstav / opening: 
8. 8., 17.00, potrvá do / until 27. 9.

GALERIE MĚSTA PARDUBIC
Příhrádek 5 
út–ne, 10.00-18.00 
gmpardubice.cz

City and Me
1. 7.–30. 8.
Výstava je putovní a Pardubice mají tu 
čest její třetí ročník zahájit, od nás po-
putuje dále na dva měsíce do rakouského 
Lince a koncem roku do italského Janova. 
Ke spolupráci na výstavě se spojily galerie 
krajská, městská i dvě soukromé, proto 
budete mít příležitost vidět díla jedna-
dvaceti mladých tvůrců po celém městě: 
v Domě U Jonáše (Východočeská galerie 
v Pardubicích), na Příhrádku (GAMPA), 
ve sklepním prostoru Art Space NOV na 
Pernštýnském náměstí i v působivém 
interiéru fRESCH Gallery v ulici Bratranců 
Veverkových. EN: Travelling exhibition 
of works from 21 young arists is going to 
move form Pardubice to Linz and Genova. 
Works are exhibited all around the city: 
in Dům U Jonáše, at Příhradek (GAMPA), 
in cellar of Art Space NOV at Pernštýnské 
square and in fRESCH Gallery in 
Bratranců Veverkových street.
Na výstavě se představí tito umělci 
z následujících evropských měst: Arad 

(Rumunsko): Mihai Sălăjan a Sergiu Sas / 
Aveiro (Portugalsko): Hermano Noronha 
/ Genoa (Itálie): Leonard Sherifi a Luca 
Staccioli / Harghita (Rumunsko): Iochom 
Zsolt / Kaunas (Litva): Simona Zemaityte/ 
Kristiansand (Norsko): Petter Solberg 
/ Lecce (Itálie): Rossella Piccinno / 
Linz (Rakousko): Evalie Wagner, Teresa 
Fellinger, Martin Sturm a Markus Hofer 
/ Pardubice: Jan Zdvořák, Lukáš Hájek 
A Offcity / Valladolid (Španělsko): 
Belén Rodríguez a Patricia Sandonis / 
Vilnius (Litva): Jonas Aničas / Zagreb 
(Chorvatsko): Luiza Margan a Maja Rožman.

 SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH

Michalská 7 
galerie-ltm.cz

Alfred Kubin a Sascha Schneider: 
Démoni ze země nevědomí / Alfred 
Kubin and Sascha Schneider: Demons 
from the unconscious land
do / until 20. 9.
Páteří výstavy jsou dva pozoruhodné celky. 
Grafický cyklus Facsimiledrucke nach 
Kunstblättern von Alfred Kubin (1903), tzv. 
Weberovo album, kterým Kubin vstoupil na 
uměleckou scénu a doslova na ni zazářil, 
neboť bylo zřejmé, že přišel někdo, kdo od 
základů mění rétoriku vnímání podvědomí 
a světa fantazie a cyklus Zwölf Zeichnungen 
von Sascha Schneider (1896), které autor 
vytvořil jako osobní žalobu světa v jeho 
pokrytectví a zkáze. Oba vycházeli z moc-
ného vlivu Maxe Klingera, který přetavili 
v polaritu osobitého pojetí démonické 
dekadence závislé nejen na uměleckých 
vzorech, ale především na hojně se roz-
růstající společenské frustraci pramenící 
z potlačovaného nevědomí, jak ji definoval 
Sigmund Freud. Oba předznamenali 
surrealismus, který s náskokem svých 
talentů dekódovali v samých kořenech 
nevědomí. Schneider je v současné době 
vděčným objektem pro stále populárnější 
queer studies, které se zabývají otázkami 
spojenými s homosexuální identitou 
umělce v jeho tvorbě. EN: Two remarkable 
cycles: Cycle of prints Facsimiledrucke 
nach Kunstblättern von Alfred Kubin (1903) 
was first step of Kubin to art scene and al-
ready very successful change of paradigm 
and cycle Zwölf Zeichnungen von Sascha 
Schneider (1896) presenting personal 
lament over hypocritical a morally fallen 
world. Both authors are influenced by 
Max Klinger, reworking his ideas into per-
sonal conception of demonic decadence. 
Sascha Schneider is now widely popular 
in the frame of queer studies, being held 
as an example of dealing with homosexual 
identity in one's work.

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Vavrečkova 7040 
www.galeriezlin.cz

VII. Zlínský salon mladých / 
VII. Zlín Youth Salon
20. 5.–20. 9.
Výstava představuje nejzajímavější osob-
nosti nejmladší, na uměleckou scénu tepr-
ve nastupující výtvarné generace. O svoje 
múzy se dělí 30 českých a slovenských 
autorů, k vidění je více než stovka děl.
Tato trienálně pořádaná výstava součas-
ného umění volně navazuje na významné 
kulturní aktivity, kterými ožíval baťovský 
Zlín ve 30. a 40. letech minulého století. 
První obnovený Zlínský salon mladých 
proběhl v roce 1997 a představil tvorbu 
českých autorů do třiceti let. Od roku 
2005 se věnuje také prezentaci tvorby 
stejně mladých autorů ze Slovenska. 
EN: Zlín Youth Salon is focused on the 
work of artists younger than 30 and – like 
New Zlín Salon – carries on the tradition 
of important cultural activities in the Zlín 
in the 1930s and 1940s, namely the Zlín 
Salons of contemporary fine arts (1936–
1948) and Youth Exhibitions (1940–1943). 
While the first three stagings of both 
triennials (1996–2003) were designed as 
exhibitions of contemporary Czech fine 
arts, since 2006 they have also presented 
prominent figures of the Slovak art scene. 
Its main goal is to discover true person-
alities within this emerging generation. 
This year you can see 30 young authors 
and more than 100 works.

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
st–ne 10–18, čt 10–19 h / Wed-Sun 
10 am-6 pm, Thu-10 am-7 pm 
www.moravska-galerie.cz

Václav Stratil. Nedělám nic a jiné 
práce / Doing Nothing and Other Works
29. 5.–16. 8.
Průřezová výstava laureáta Ceny Michala 
Ranného za rok 2014. Ojedinělá retro-
spektiva doposud nezhodnoceného díla 
Václava Stratila z let 1998–2015. Výstava 
je první příležitostí k interpretaci tvorby 
tzv. „brněnského období“. EN: The exhi-
bition "Doing Nothing and Other Works" 
is the first ever retrospective exhibition 
of works by this remarkable Czech artist 
over the past decade and a half. In terms 
of time it is signposted by Stratil's arrival 
to Brno in 1998.
Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 
1938–1945 / Caught by the Night. Czech 
Artists in France 1938-1945
11. 9.–10. 1. (Uměleckoprůmyslové Muzeum)
Výstavní projekt Zastihla je noc. Čeští 
umělci ve Francii 1938–1945 předsta-
vuje tvorbu českých umělců, kteří se 
ocitli ve Francii v pohnuté době druhé 
světové války. Je to doba, kdy do Paříže 
z Československa přijíždí nová vlna 
umělců, ovšem ze zcela jiných důvodů 
než ty předchozí. Změnily se i priority 
umělců. Většina z nich se zapojila aktivně 
do propagačních akcí, majících za cíl 
upozornit na tragický osud jejich země. 
Výstava se koná pod záštitou ministra 
kultury ČR a je uspořádána ve spolupráci 
s Národní galerií v Praze a Galerií výtvar-
ného umění v Chebu. EN: The exhibition 
project Caught by the Night: Czech Art-
ists in France 1938-1945 presents the art 

work of Czech artists who happened to 
be in France during the turbulent times 
of the Second World War. It was a time 
when a new wave of Czech artists arrived 
in Paris, for entirely different reasons, 
however, than the previous ones. The 
priorities of the artists had changed. 
Most of them were actively involved in 
promotional events focusing on the tragic 
fate of their land. The exhibition is orga-
nized under the auspices of the Ministry 
of Culture of the Czech Republic and in 
cooperation with the National Gallery in 
Prague and the Fine Art Gallery in Cheb.
Zdeněk Rossmann (1905–1984) 
Horizonty modernismu / The Horizons 
of Modernism 
15. 5.–13. 9. (Uměleckoprůmyslové Muzeum)
Monografická výstava Zdeňka Rossman-
na (1905–1984), významného předsta-
vitele české modernistické architek-
tury a scénografie. Široký výběr prací 
dokumentuje význam Rossmannova 
postavení v české meziválečné avantgar-
dě i v mezinárodní síti modernistických 
grafických designerů. EN: This exhibition 
project highlights the most remarkable 
of Rossmann´s works in the areas of 
stage design, architecture, photography, 
typography, poster and book design and 
will offer the visitor an insight into the 
suprisingly broad scope of the media 
that this modernist designer mastered.

FOTOFESTIVAL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
 16. ročník Fotofestivalu Moravská 
Třebová / 16th year of Photofestival 
Moravská Třebová 
fotofestivalmt.cz
27. 6.–23. 8.
Antonín Kratochvíl, Michal Kalhous, Ana 
Suligoj, Evelin Kask, Hélene Bellenger, 
Mikko Haiko, Noora Sandgren, Petri 
Juntunen, Zsuzsa Darab ,  Ines Karcakova, 
Jakub Podlesný, Lali Laytadze, Lucia 
Kuklisova, Nina Speranda ,  Adam Kencki, 
Dalibor Bednář, Terezie Foldynová, Julie 
Slauka, Kryštof Korč ,  Klára Burešová, 
Lukáš Procházka, Mach Lukáš, Štěpán 
Jílek, Štěpán Borkovec, Aleksey 
Shihovtsev,  Fotoklub  Litovel, Petr Jílek,  
Jan Dytrych ,  Lukáš Oujeský, Karel 
Prskavec.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. p.
Mariánské nám. 1, Praha 1 
ghmp.cz

Ján Mančuška: První retrospektiva
17. 6.–11. 10.
Výstava jedné z klíčových osobností tzv. 
druhé porevoluční vlny českého sou-
časného umění, dnes již nežijícího Jána 
Mančušky (1972–2011), seznámí veřejnost 
s díly, která vytvořil a vystavil na objed-
návku mezinárodních výstav a galerií 
a která jsou u nás prakticky neznámá. 
EN: An exhibition from the output of a key 
figure of what has been known as the 
second post-revolution wave of contem-
porary Czech art, the late Ján Mančuška 
(1972–2011), will bring to the public´s at-
tention works he created and showed on 
commissions from international galleries 
and exhibition projects, which have been 
virtually unknown in this country.
k / c Vít Havránek

DŮM UMĚNÍ / GALERIE SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
náměstí Přemysla Otakara II. 38, 
České Budějovice 
www.ducb.cz

Jaromír Novotný: Zadní světlo /  
Back Light
24. 6.–23. 8.
„Autor se odklání od motivu a významů 
existujících mimo obraz, a začíná se 
věnovat podstatě malířského média. 
Dochází k vyloučení čehokoliv znázorňu-
jícího a oproštění se od vnějšího světa. 
Samotný akt malby se stává základním 
tématem a obrazy jakýmsi polem, v jehož 
vymezení se odehrává veškeré sdělení, 
z pohledu autora – jen toho nezbytného.” 
(Václav Janoščík) vyňato z textu k výstavě.

PLATO – PLATFORMA 
(PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ)
Galerie města Ostravy, Multifunkční 
aula Gong, Dolní Vítkovice, Ruská 2993
Ostrava – Vítkovice
plato-ostrava.cz

Stano Filko: 5.D.
28. 5.–30. 8.
Stano Filko patří k nejvýznamnějším 
představitelům slovenského poválečného 
umění. Dnes má za sebou komplexní dílo 
zahrnující vedle malby, objektů, instalací 
rovněž happeningy, environmenty a kon-
ceptuálně zaměřené projekty. Vysta-
voval v roce 1969 na Pařížském bienále 
a v roce 1982 byl pozván na Documenta 7 
v německém Kasselu. V roce 2005 spolu 
s Jánem Mančuškou, Borisem Ondreič-
kou a kurátorem Markem Pokorným při-
pravil pod názvem Quadrophonia projekt 
pro Česko-Slovenský pavilon na Bienále 
v Benátkách.

Plzeň 2015
Evropské hlavní
město kultury

www.plzen2015.cz


