
ArtMap je na českém území ojedinělá 
informační platforma zaměřená na 
současné umění. Vedle od roku 2008 
pravidelně vycházejích tištěných 
map poskytujících přehled výstav 
a galerií v Praze a Brně, provozuje 
portál artmap.cz, který pokrývá 
dění ve výtvarném umění v celé 
ČR. U příležitosti akce „Plzeň 2015” 
vychází také ArtMap Plzeň.

Na webových stránkách artmap.cz 
se přihlašte k odběru e-mailového 
newsletteru, který vás bude každý 
týden informovat o dění na poli 
současného umění v ČR.
ArtMap provozuje knihkupectví 
zaměřené na kvalitní publikace o umění, 
designu a architektuře, z nichž mnohé 
se nedají sehnat v běžné distribuci. 
Více na: bookstore.artmap.cz.

Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských 
Maorů / Pilsen Painter of the New Zealand Māori
6. 5.–20. 9. 2015, Západočeskágalerie v Plzni / The Gallery of West 
Bohemia in Pilsen, výstavní síň / exhibition hall Masné krámy
www.zpc-galerie.cz

Gottfried Lindauer, Raiha Reretu, 
1877, olej na plátně, Auckland Art 
Gallery Toi o Tāmaki, dar Henryho 
E. Partridge, 1915

� Ladislav Sutnar, Venuše / nyní i nadále – 
budoucnost, Venus / now and beyond – 
future, 1965–69, Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
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ZÁPADOČESKÉ MUZEUM

VÝSTAVNÍ SÍŇ „13“

SADY 5. KVĚTNA

GALERIE MĚSTA PLZNĚ

GALERIE EVROPSKÉHO DOMU

GALERIE VESTŘEDU

MUZEUM LOUTEK

GALERIE LADISLAVA SUTNARA

DIVADLO POD LAMPOU

DIVADLO DIALOG

KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ

NOVÝ CIRKUS / CHVOJKOVY LOMY

NOVÉ DIVADLO

JOHAN

MASNÉ KRÁMY

MOVING STATION

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

PAPÍRNA

DEPO2015

PLZEŇ ZASTÁVKA

FRESH AIR GALLERY

KLATOVSKÁ 12 / A. LOOS

BENDOVA 10 / A. LOOS

HUSOVA 58 / A. LOOS VELKÁ SYNAGOGA

GALERIE JIŘÍHO TRNKY

GALERIE PALETKA

GALERIE BÍLÉ NÁROŽÍ

Kvalita života v tom či onom městě 
se dá hodnotit i podle toho, jakým 
způsobem se zde zachází s veřejným 
prostorem. Nejde ani tolik o to, 
zda ulice a náměstí jsou upravené 
a zametené, jako spíše o to, jaké tato 
místa umožňují aktivity. Stále obtížně 
překonávaným neduhem mnoha 
českých a moravských měst je fakt, že 
veřejný prostor je podřízen především 
dopravě, a to většinou automobilové. 
Přestavba takových míst, tak aby byla 
přívětivější pro obyvatele měst, je 
nákladná a komplikovaná i kvůli tomu, 
jak jsme si zvykli je užívat. Jednou 
z možností, jak přimět místo a jeho 
uživatele k tomu, aby nahlédli lokalitu 
novým pohledem a ta se otevřela 
jinému způsobu svého užívání, je 
umělecký vstup do veřejného prostoru.

Soubor uměleckých intervencí 
pojmenovaný 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 Plzně 
byli kurátorem projektu Rostislavem 
Koryčánkem (mimo jiné realizátorem 
brněnského projektu Sochy v ulicích) 
přizváni umělci, kteří mají zkušenosti 
se vstupem do veřejného prostoru.

Celý projekt bude zahájen v úterý 
28. dubna a následně až do října vždy 
poslední úterý v měsíci se obyvatelům 
a návštěvníkům Plzně představí další 
umělecký objekt, který na místě 
setrvá několik měsíců, vždy však 
podle charakteru díla. V průběhu 
projektu doplní jednotlivé intervence 
tematické doprovodné programy.

Instalace i vernisáže jsou přístupné 
veřejnosti – vstup volný.

1  Píseň pro Rudolfa
Pavel Karous 
Michal Pěchouček
Schody před Komerční bankou, 
Anglické nábřeží 
29. dubna – 27. listopadu 
Vernisáž: 28. 4. v 17 hod.

Projekt Zen Plzeň zahájí umělecká 
intervence Pavla Karouse a Michala 
Pěchoučka. Jejich vstup do města je re-
flexí sousoší Rudolfa Svobody, bývalého 
památníku československo-sovětského 
přátelství, které je na Anglickém nábře-
ží umístěno od 80. let minulého století. 
Umělci Pavel Karous a Michal Pěchouček 
se dekonstrukcí abstraktní části sousoší 
a fotodokumentací mnohých dalších re-
alizací R. Svobody ve veřejném prostoru 
snaží ukázat, že obsah jeho děl skrývá 
pod propagandistickým zevnějškem bar-
vitý komplikovaný obsah a že umělecká 
kvalita jeho soch je nesporná.

2  Socha pro Plzeň
Matěj Al-Ali 
Petr Dub 
Tomáš Moravec
Depo2015, Presslova 14
Vernisáž (slavnostní expedice): 
28. 4. v 19 hod.

Umění či jakákoliv kulturní akce je chtě 
nechtě součástí toho, co nazýváme 
politické nebo společenské dění. To, 
že Plzeň je pro tento rok nositelem 
titulu evropské hlavní město kultury, je 
dokladem toho, že chce hrát závažnější 
roli nejen v rámci České republiky, ale 
i Evropy. Oficiální prohlášení tohoto typu 
ale nezaručuje, že požadovaný záměr se 
také skutečně naplní. Matěj Al-Ali, Petr 
Dub a Tomáš Moravec vytvoří Sochu pro 
Plzeň, kterou ještě dříve, než ji odhalí 
Plzeňanům, odvezou do některého z ev-
ropských partnerských měst jako zvěst 
o tom, že se v Plzni odehrává akce ev-
ropského formátu. Po několika měsících 
„diplomatického působení“ v některém 
z partnerských měst se artefakt vrátí 
zpět do Plzně a její obyvatelé budou 
moci rozhodnout, kde konkrétně by 
Socha pro Plzeň měla stát.

3
 Budelíp

pedagogové a studenti FDULS ZČU 
Jiří Beránek 
Benedikt Tolar 
a studenti z ateliéru socha 
a prostor
náměstí Emila Škody
27. května – 27. listopadu
Vernisáž: 26. 5. v 17 hod.

Náměstí Emila Škody v Plzni je obtížně 
postižitelný prostor. Po dlouhá léta 
především jako nástupní plocha plzeňské 
Škodovky ztratilo svůj pravidelný sociální 
rytmus daný začátkem a koncem pra-
covní doby, aby tím ještě více vystou-
pila jeho neuspořádanost. Intervence 
studentů ateliéru socha a prostor fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara pod 
vedením Jiřího Beránka a Benedikta To-
lara je pokusem o nové uchopení tohoto 
místa. Od západní části náměstí budou 
vybíhat soustředné kruhy zvlněných 
záhonů osázených druhem brambor, 
který by v době slavnostní vernisáže měl 
právě kvést. Intervence bude pokračo-
vat v podchodu pod náměstím a vyústí 
u „sochy Škodovky“ v jeho centrální části.

4
 Trojmostí

Pavla Sceranková 
Dušan Záhoranský
Denisovo nábřeží 
(pod mostem Milénia)
1. července – 30. září
Vernisáž: 30. 6. v 17 hod.

Plzeň je protkaná spletí dopravní 
infrastruktury, která město člení do 
několika komplikovaně propojitelných 
částí. Průtahy a křížení dopravních tahů 
zároveň vytvářejí zajímavé prostorové 
útvary, jako je například místo pod třemi 
železničními mosty u řeky Radbuzy, 
takzvané trojmostí. Pavla Sceranková 
a Dušan Záhoranský doplnili velkory-
sé oblouky mostních konstrukcí ještě 
o jeden, který přičiněním kolemjdoucích 
vytvoří z kapek další přemostění, a tak 
voda, která břehy odděluje, je bude 
zároveň propojovat.

5
 Stůl pod most

Michal Moravčík 
Martin Zet
prostor pod mostem generála 
Pattona na pravém břehu Mže
29. července – 27. listopadu
Vernisáž: 28. 7. v 17 hod.

Rozvoj Plzně je spojen také s budováním 
dopravní infrastruktury, která obzvlášť 
v případě silničních tahů rozdělila město 
na několik od sebe oddělených částí. Pro 
překonání proudu aut slouží přechody, 
nadchody a podchody, které často trpí 
tím, že jejich estetická kvalita není nijak 
valná, a vyvolávají proto nepříjemné 
pocity. Představa, že by takové místo 
mohlo sloužit třeba jako prostředí, 
kde se dá udělat piknik nebo zakoupit 
květina, je zcela nepatřičná. Přesto 
se o něco takového chce pokusit Stůl 
pod mostem generála Pattona, který je 
vlastně „mostem pro překonání mostu“. 
Zároveň je skutečně stolem, který si 
pohrává s estetikou doby, ve které velká 
část dopravních tahů vznikala. Jeho 
povrch bude tvořit břaská dlažba (ze 
zaniklé keramičky nedaleko Plzně), která 
je typická pro řadu staveb postavených 
v Plzni v 70. a 80. letech.

6
 Acuo

Michal Šeba 
a tým autorů (Stanislav Abrahám, 
Michal Pustějovský, Vítězslav 
Danda, Libor Štych)
prostranství U Zvonu
26. srpna – 30. září
Vernisáž: 25. 8. v 17 hod.

Acuo (z lat. „bystřit zvuk“, čti [akuo]) je 
interaktivní audiovizuální instalace, ve 
které jsou snímané obrazy a zvuky města 
transformovány do nové městské reality. 
Projekt je jakousi urbánní básní, která 
dokládá fascinaci, s níž se snaží autoři 
interpretovat prožitek města.

Dění kolem sebe Acuo snímá šesti 
mikrofony a třemi kamerami. Takto 
zachycené prostředí přenáší do svého 
nitra, kde ho systém efektů přetvoří, 
promítne na své vnitřní obvodové stěny 
a zreprodukuje do šesti audiokanálů. 
Díky tomu návštěvníci uvnitř Acua zažijí 
prostorový poslech a LED projekci svého 
okolí ve značně pozměněné formě.

Během instalace Acua proběhnou 
doprovodné akce – například takzvané 
Tiché koncerty, které využijí potenciál 
živého přenosu přes rádiové vlny. Poslu-
chači si budou moci přes sluchátka vy-
chutnat hudební improvizace předních 
českých interpretů, jako jsou Dan Bárta, 
En.dru, Lenka Dusilová a další.

7
 Nádražní nebe

Eva Koťátková 
Dominik Lang
budova hlavního nádraží Plzeň
30. září – 27. listopadu
Vernisáž: 29. 9. v 17 hod.

Plzeňské hlavní nádraží je jedním ze 
symbolů významu Plzně. Je také místem, 
které je nasyceno prožitky z cest, emo-
cemi těch, kteří se tu loučili nebo vítali, 
všedností každodenních cest za prací 
a beznadějí těch, kteří museli odcesto-
vat, 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 pro-
storu kupole je vyjevením těchto emocí 
a vzpomínek.

The quality of life in any city can be judged 
also by the way in which public space is 
treated. And whether the streets and 
squares look neat and are swept clean 
is not as relevant in this respect as what 
activities such places offer. What many 
Czech and Moravian cities still find dif-
ficult to overcome is the fact that public 
space plays second fiddle in particular 
to transport, mostly cars. Converting 
such areas into places more friendly for 
the citizens is a costly and complicated 
process, also because of the way in which 
we have come used to utilise them.

One of the ways to encourage a place 
and its users to take a fresh perspective 
on the location and open it to other possi-
ble uses is a public space art intervention.

The collection of art interventions 
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 transforma-
tion. 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 Rostislav 
Koryčánek (who is, among other things, 
the driving force behind the Brno project 
Sculptures in the Streets) invited artists 
with experience in public space interven-
tions whose artistic approach includes 
the ability to explore urban issues to 
contemplate the character of Pilsen.

The entire project will be launched 
on Tuesday 28 April. Subsequently, 
every last Tuesday of the month until 
October, it will present to the citizens 
of Pilsen and visitors one new object 
of art that will stay in place for several 
months, always depending, however, 
on the nature of the work. In the course 
of the project, individual interventions 
will be supported by themed events.

1  A Song for Rudolf
Pavel Karous 
Michal Pěchouček
Stairs in front of the Commercial 
Bank, Anglické nábřeží
29 April – 27 November
Exhibition opening: 28 April 
at 5:00pm

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 Friendship Memorial which has 
been standing on Anglické nábřeží since 
the 1980s. By deconstructing the abstract 
components of the sculpture and using 
photographic documentation of many 
other implementations by R. Svoboda in 
public spaces, artists Pavel Karous and Mi-
chal Pěchouček strive to demonstrate that 
the propagandistic exterior of his works 
hides a vivid, complicated content and 
that the artistic quality of the sculptures is 
unquestionable.

2  Statue for Pilsen
Matěj Al-Ali 
Petr Dub 
Tomáš Moravec
Depo2015, Presslova 14
Exhibition opening (a ceremonious 
expedition): 28 April at 7:00pm

Art, or any cultural 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 
official 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 citizens, 
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.

3
 WillBeBetter

Teachers and students of Ladislav 
Sutnar Faculty of Art and Design, 
University of West Bohemia 
Jiří Beránek, Benedikt Tolar and stu-
dents of the Statue and Space Studio
Emil Škoda square
27 May – 27 November
Exhibition opening: 26 May at 5:00pm

The Emil Škoda Square in Pilsen is a place 
hard to grasp. Used for years mainly as an 
arrival and departure platform by the Pilsen 
Škoda workers, it has forfeited its regular 
social rhythm determined by the start 
and end of working hours, only to make its 
topsy-turvy layout even more conspicu-
ous. The intervention by the students of 
the Statue and Space Studio of the Ladislav 
Sutnar Faculty of Design and Art lead by Jiří 
Beránek and Benedikt Tolar is an attempt to 
conceive this place in a new, different way. 
Spreading out from the western section 
of the square will be concentric circles of 
undulating flowerbeds planted with a spe-
cies of potato that should be in bloom just 
at the time of the exhibition opening. The 

intervention will continue in the subway un-
der the square, leading to the "Škoda Works 
Statue" in its central section.

Another theme associated with this 
square is the issue of homelessness in big 
cities. Three objects will emerge around the 
square to capture attention by the diversity 
of their shapes. The feigned cosiness of the 
installations is a witty but critical comment 
on social exclusion and a warning about the 
leaky threshold between the certainty of 
one's own dwelling and the insecurity of living 
rough in the streets.

4
  Triple Bridge

Pavla Sceranková 
Dušan Záhoranský
Denisovo nábřeží (under the 
Millennium Bridge)
1 July – 30 September
Exhibition opening: 30 June 
at 5:00pm

Threading its way through Pilsen is a snarl 
of transport infrastructure that divides the 
city into several sections which are tricky 
to interconnect. The roads and intersect-
ing 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 
Záhoranský have added an extra arch to 
the monumental curves of the bridge 
structures; 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.

5
  A Table under 
the Bridge
Michal Moravčík 
Martin Zet
A space under the General Patton 
Bridge on the right Mže riverbank.
29 July – 27 November
Exhibition opening: 28 July at 5:00pm

The development of Pilsen is also con-
nected with the building of transport 
infrastructure which divided the city 
into several separate parts by roads. We 
have pedestrian crossings, over-ways 
and subways to overcome the flow of 
cars but they are often of poor aesthetic 
quality and evoke unpleasant feelings. 
The idea that such spot could serve as 
a place where you can have a picnic or 
buy flowers is completely inappropriate. 
Despite that, the initiative A Table under 
the General Patton Bridge wants to try and 
the bridge will be some kind of a "bridge to 
overcome a bridge". At the same time, it is 
a table playing with the aesthetics of the 
time in which most roads were built. Its 
surface will be made of paving from Břasy 
(a defunct stoneware factory) which is 
typical for many buildings in Pilsen created 
in the 1970' and 80's. The authors will get 
the paving from Břasy by recycling material 
from the Central Food Manufacture which 
used to provide food for the employees of 
Škoda works in Pilsen.

6
 Acuo

Michal Šeba 
and the team of authors: Stanislav 
Abrahám, Michal Pustějovský, 
Vítězslav Danda, Libor Štych
Area U Zvonu
26 August – 30 September
Exhibition opening: 25 August 
at 5:00pm

Acuo (from Latin, meaning "to sharpen 
sound") is an interactive audio-visual 
installation where recorded images and 
sounds of the city are transformed into 
a new urban reality. The project is an 
urban poem documenting the fascination 
with which the authors try to interpret 
their urban experience.

Acuo records the action around it with 
six microphones and three cameras. The 
recorded environment is transmitted 
inwards where a system of effects trans-
forms it, projects it on its inner walls and 
reproduces back into six audio channels. 
Visitors inside Acuo experience surround 
sound and LED projection of their sur-
roundings in a largely transformed form.

During the installation of Acuo, support-
ing events will take place such as Silent 
Concerts that use the potential of live 
broadcasting via radio waves. Visitors can 
listen through their headphones to musical 
improvisations by top Czech musicians such 
as Dan Bárta, En.dru, Lenka Dusilová etc.

7
 Railway Sky

Eva Koťátková 
Dominik Lang
Main Railway Station in Pilsen
30 September – 27 November
Exhibition opening: 29 September 
at 5:00pm

The Pilsen Main Railway Station is one of 
Pilsen symbols. It is also a place filled with 
travel experiences, emotions of people 
saying goodbye or welcoming someone, 
the triviality of everyday journeys to work 
and the despair of those who had to depart 
against their wishes. The authors see the 
station's dome as a place where emotions 
and experiences collect as air in a balloon 
and silently whisper. The spatial installation 
hanging in the dome is an expression of 
these emotions and memories.

Zen Plzeň
Město jako výstava

kurátor projektu: Rostislav Koryčánek
spolukurátor projektu: Karina Kubišová

duben – listopad 2015 Zen Pilsen
City as Exhibit

Project curator: Rostislav Koryčánek
Project co-curator: Karina Kubišová

April – November 2015
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www.fb.com/Pilsen2015

Součást projektu

Plzeň 04–05 2015

Současné umění
v plzeňských galeriích

Contemporary Art 
in Plzeň Galleries



 – Muzejní noc 2015. 22. 5., 19.00–23.00

DEPO2015 
Presslova 14 
út-pá 11.00–19.00, so-ne 11.00–21.00

Plzeňské rodinné fotoalbum / 
Pilsen Family Photo Album
16. 4.–17. 7.
� vernisáž: 16. 4. v 19.00
První výstava projektu Plzeňské rodinné 
fotoalbum s podtitulem Skryté město 
představí výsledky dosavadního sběru 
rodinných fotografií od obyvatel Plzně. 
Fotografie doplní popisky a dopro-
vodné texty, které různým způsobem 
pracují s příběhy jednotlivých fotografií 
a s nasbíraným materiálem z rozhovo-
rů s majiteli snímků. Součástí výstavy 
bude také prostor pro dočasné výstavy, 
jejichž vernisáže vždy doplní setkání nad 
novými fotografiemi a diashow „Fotky 
ze šuplíku“. V přilehlých prostorách vý-
stavy bude do 14. 6. k vidění prezentace 
mobilní aplikace Skrytého města a PAM 
(Plzeňský architektonický manuál). 
EN: The first exhibition of the Pilsen 
Family Photo Album project, subtitled 
Hidden City, will present the existing 
outcomes of the effort in which family 
photos have been gathered from the 
inhabitants of Pilsen. The photos will 
be complemented with captions and 
accompanying texts which employ vari-
ous ways of working with the stories of 
the particular pictures and the material 
collected in interviews with the owners 
of the photographs. The exhibition will 
also comprise a venue for temporary 
exhibitions, the vernissages of which will 
always be complemented by encounters 
over the new photos and a slide show 
called "Photos from the Drawer". On 
14 June, in the premises adjacent to 
the exhibition, you will be able to see 
presentations of the Hidden City mobile 
app and the PAM (Pilsen Architecture 
Manual).
� Termíny vernisáží dočasných výstav: 
29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., vždy 
v 18.00 a zcela zdarma!
Tvář Plzně / The Face of Pilsen
18. 6.–18. 9.
� vernisáž: 18. 6. v 18.00
Výstava portrétů Plzeňanů od mladých 
realistických malířů přiblíží typický, 
zároveň však co nejpestřejší obrá-
zek Plzně prostřednictvím portrétů 
lidí v prostředí a čase, které jsou pro 
ně charakteristické. Obrazy od šesti 
umělců - Jana Mikulky, Jana Uldrycha, 
Alžběty Josefy, Zdeňka Trse, Tomá-
še Němce a Aleše Brázdila – budou 
doplněny fotografiemi a texty, které 
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 
portraits of people in settings and mo-
ments characteristic of them. Paintings 
by six artists – Jan Mikulka, Jan Uldrych, 
Alžběta Josefy, Zdeněk Trs, Tomáš 
Němec and Aleš Brázdil – will be accom-
panied by photographs and texts related 
to the stories of the people portrayed 
and the personalities of the artists.
Domus – poutní místo designu / Domus 
– the Pilgrimage Site of Design
24. 4.–31. 12.
V magickém prostoru prosklené haly 
tzv. těžkých oprav v kreativní zóně 
DEPO2015 vzniká unikátní instalace – 
prostorová skulptura čtyř inspirativních 
osobností současného evropského 
designu. Německý autor Werner Aiss-
linger pracuje s návrhem uzavřeného 
meditativního prostoru, Jiří Příhoda 
mění perspektivu pohledu na prostor 
i samotnou instalaci výstavy, další velké 
originální objekty připravují Henry 
Wielgus s Janem Plecháčem a Maximem 
Velčovským. EN: Domus – the Pilgrim-
age Site of Design presents a landscape 
experience through which prominent 
European designers Werner Aisslinger, 
Jiří Příhoda, Jan Plecháč, Henry Wielgus 
a Maxim Velčovský, respond to topics re-
ferring to the history as well as the pres-
ent-day life of Pilsen. The project brings 
in a certain kind of a vision of a contem-
porary pilgrimage site, connected with 
the historical Baroque pilgrimage trail 
leading through Pilsen. It forms a visually 
attractive, animated message about our 
lives and Pilsen in 2015.
Čestmír Suška: reSTART
25. 4.–31. 12.
Bývalé depo dopravních podniků v Pre-
sslově ulici dostane v roce 2015 nový 
důvod své existence. A právě s okamži-
kem nového startu, vzniku kreativní zóny 
DEPO2015, rezonuje dílo Čestmíra Sušky 
s příznačným názvem reSTART. Světově 
uznávaný sochař se v posledních letech 
věnuje tvorbě neobyčejných soch z vyřa-
zených kovových objektů. Tři, dva, jedna, 
(re)START směr DEPO2015! EN: The for-
mer depot of the City Transport Com-
pany on Presslova Street will be given 
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 cre-
ation of unusual sculptures made from 
discarded metal objects. Three, two, 
one, (re)START towards DEPO2015!
PSiRC
2., 4., 5., 7., 8., 9., 10. 4.
Katalánská trojice performerů, soubor 
PSiRC, v Plzni představí vystoupení 
Acrometria – show, která se vyznačuje 
především lehkostí, s jakou se akrobaté 
pouštějí do složitých a propracovaných 
artistických čísel. Můžete se těšit na 
vizuální koncert, v němž se prolíná žong-
lování s akrobacií, hudbou a tancem. 

PSiRC, to je Parádní-Svěží-i-Rozverný-
-Cirkus! EN: The PSiRC ensemble, 
a Catalan trio of performers, will 
introduce their show called Acrometria 
to Pilsen. It is characterised in particular 
by the ease with which the acrobats 
launch into complicated and elaborate 
acrobatic feats. You can look forward 
to a visual concert in which juggling is 
combined with acrobatics, music, and 
dance. PSiRC, that’s Peculiarly-Spright-
ly-in-Rollicking-Circus!
Departures: Dny Jeruzaléma v Plzni / 
Jerusalem Days in Pilsen
19. 6.–20. 6.
V červnu vyrážíme v rámci projektu 
Departures do Jeruzaléma, resp. do 
DEPO2015, kde se představí jeruzalém-
ská mladá umělecká a kulturní scéna. 
V bývalé autobusové hale vznikne inter-
aktivní výstava jeruzalémského designu, 
v dalších prostorách se představí jeruza-
lémští tanečníci, divadelníci i hudebníci 
hrající jazz, world music nebo electro. 
Nepřijdete ani o jeruzalémské kulinářské 
pochutiny, jejichž přípravu si osvojíte 
díky kuchařským workshopům! 
EN: In June, we are "going” to Jerusa-
lem as part of the Departures project 
at DEPO2015, introducing the young 
artistic and cultural scene from Jeru-
salem. The former bus depot will see 
the creation of an interactive exhibiti-
on of Jerusalem design, and dancers, 
performers and musicians playing jazz, 
world music and electro will perform 
at other places. You will also be able to 
taste Jerusalem’s culinary creations and 
attend cooking workshops!
Kreativní zóna DEPO2015 / 
Creative zone DEPO2015
Bývalé depo dopravních podniků 
v Presslově ulici dostalo nový důvod 
své existence, stalo se kreativní zónou 
DEPO2015! Dopravní průmysl přenechal 
místo průmyslům kreativním jako je de-
sign, fotografie či film, a tak se prostory, 
kde se ještě loni v září proháněl vozový 
park plzeňských dopravních podni-
ků, postupně stanou centrem, kde se 
kultura a podnikání zajímavě propojují 
v inovativní řešení. DEPO2015 poskyt-
ne prostor kreativnímu inkubátoru 
– místu, kde se kreativní nápady stávají 
skutečností, otevřeným dílnám – kde 
podpoříme váš kutilský um, sdílenému 
pracovnímu prostoru, kancelářím a ate-
liérům k pronájmu. Pod jednou střechou 
nalezne útočiště umělecká a kreativní 
tvorba, vzdělávání a workshopy, pre-
zentace kvalitních uměleckých výstupů 
i obyčejného setkávání. EN: The hall for 
heavy equipment repairs and the bus 
garage was adapted for a new purpose, 
as they are to become a prototype of 
a creative centre operation. A combina-
tion of cultural events, exhibitions, the 
possibility of using a shared workspace 
to pursue one’s own activity, the running 
of workshops for the public as well as for 
creative entrepreneurs, artists’ studios, 
pop-up shops and refreshment stalls, 
and art in public space – these are the 
pieces of the jigsaw which will in effect 
materialise the idea of a new functional 
model for this factory which had ceased 
being able to fulfil its original purpose. 
DEPO2015 will house projects such as 
the artist residencies programme OPEN 
A.i.R., the Everfund portal, the cowork-
ing centre WO–CO, creative incuba-
tor and many more. DEPO2015 will be 
the home for presentations of diverse 
European cultures during the Depar-
tures series as well as a place for the 
day-to-day work of creative people, who 
will find the facilities here to implement 
their ideas and projects and be able to 
make their dreams come true. Apart 
from this, the creative zone DEPO2015 
will come alive with the Čestmír Suška 
Rusty Flowers at the reSTART exhibition, 
the Domus exhibitions and two instal-
ments of the Pilsen Family Photo Album 
presenting Pilsen from the perspective 
of home photos.

FRESH AIR GALLERY
galerie v podchodu /
gallery in the underpass
Resslova ulice

Pouliční galerie byla vytvořena ve 
snaze oživit podchod v Resslově ulici 
v Plzni. Na založení se podílelo občanské 
sdružení Johan. EN: A street gallery 
created in an attempt to bring life to the 
underpass in Resslova Street in Pilsen. 
The civil society organisation Johan was 
among the founders.

GALERIE BÍLÉ NÁROŽÍ
Prešovská 20 
po–pá 9.00–18.00

Přírodní krásy Evropy / Natural 
Beauties of Europe
1. 4.–30. 4.
Výstava zachycuje přírodní scenérie 
všech evropských zemí. Opomenu-
ta nezůstane ani naše rodná kotlina, 
na kterou bude pohlíženo pohledem 
českého fotografa pocházejícího ze 
země, kde má krajinářská fotografie 
tradici! Vystavené snímky jsou součástí 
tříkolové fotografické soutěže, v jejíž po-
rotě zasedli známí plzeňští fotografové 
přírody. Každé kolo soutěže ozvláštňuje 
výstava nejlepších fotografií v plzeňské 
Galerii Bílé nároží, pověstnou třešinkou 
na fotodortu pak bude velká finálová 
výstava, která ozdobí kreativní zónu 
DEPO2015. Tečkou za projektem, který 
doprovází přednášky s fotografy přírody, 
fotoworkshopy a hudebně-dramatické 
představení, bude vydání závěrečné 
publikace. EN: This exhibition captures 
scenery from the nature of all Euro-
pean countries. Our native basin will 
not be omitted, seen through the eyes 
of a Czech photographer coming from 
a country with a tradition of landscape 
photography! The pictures on display 

are part of a three-round photography 
contest assessed by a jury of renowned 
Pilsen photographers of nature. Adding 
interest to each round of the contest is 
an exhibition of the best photos at Gal-
erie Bílé nároží (White Corner Gallery); 
a grand final exhibition to adorn the 
creative zone of DEPO2015 will provide 
the proverbial icing on the photographic 
cake.

GALERIE EVROPSKÉHO DOMU 
náměstí Republiky č. 12 
po 13.00–17.00, út, čt 9–12, 13–17, 
pá: 9.00–15.00 / Mon 13.00–17.00 
Thu 9–12, 13–17, Fri 9.00–15.00

MALSPIEL, Společné práce skupiny 
SPUR z roku 1965 / MALSPIEL, joint 
work of the SPUR group from 1965
1. 4.–26. 4.
V dubnu 1965 vznikly během „her 
malování“ skupiny SPUR kvaše a koláže, 
které patří k posledním pracem Lothara 
Fischera, Heimrada Prema, Helmuta 
Sturma a HP Zimmera. Při této technice 
společného kruhového malování („Cada-
vre Exquis“) obsahujícího surrealistické 
prvky si jednotliví členové předávali listy 
papíru formátu 28x29 cm od jednoho 
k druhému. Každý z těchto čtyř umělců 
přidal část kresby podle předem přesně 
stanovených pravidel. Iniciátor každého 
takového listu sám rozhodoval, kdy tento 
list opustí kruh a na závěr mohl toto dílo 
podepsat. EN: In April 1965 during the 
"painting games" by SPUR, gouaches and 
collages were created which are among 
the last works of Lothar Fischer, Heim-
rad Prem, Helmut Sturm and HP Zimmer. 
During this technique of shared cyclic 
painting ("Cadavre Exquis") contain-
ing surrealist elements, the members 
passed paper sheets of 28x29cm to 
one another. Each of these four artists 
added a piece of drawing under pre-
set rules. The initiator of each sheet 
decided when the sheet would leave the 
circle and then could sign the work in 
the end.

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

Sho – umění současných mistrů 
kaligrafie / Sho – the art of modern 
calligraphy masters
1. 6.–5. 7.
� vernisáž: 1. 6. v 17.30
Kaligrafie, japonské umění písma, je 
v kulturách východní Asie už od sta-
rověku uctíváno jako prazdroj umění. 
Této výtvarné disciplíně se v Japonsku 
věnuje tisíce škol a miliony kaligrafů, 
kteří soutěží v oblastních i celostátních 
soutěžních přehlídkách. Právě z nositelů 
nejprestižnějších cen z těchto soutěží 
byli vybráni adepty pro výstavu v plzeň-
ské Galerii Jiřího Trnky. EN: Calligraphy, 
the Japanese art of writing, has been 
worshipped in East Asian cultures as 
an ancient source of art. Thousands of 
schools and millions of calligraphers in 
Japan follow his artistic discipline and 
attend regional and national com-
petitions. Okada Shinkichi, the main 
secretary of the Tokyo section of the As-
sociation for the International Develop-
ment of Calligraphic Culture, has been 
choosing candidates for the exhibition 
in the Jiří Trnka Gallery in Pilsen from 
among the most prestigious prize win-
ners from these competitions.

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

Galerie Ladislava Sutnara vznikla 2011 
dosavadní Univerzitní galerie fakul-
ty Ústavu umění a designu. Jejím 
dlouhodobým cílem je etablovat se 
jako prestižní galerie, jež se soustředí 
převážně na vystavování současného de-
signu a užitého umění. EN: The Ladislav 
Sutnar Gallery was established in the 
year 2011, a transformation of the former 
University Gallery of the Faculty of Art 
and Design. Its long-term ambition is to 
establish itself as a prestigious gallery 
focusing predominantly on contempo-
rary design.
Hommage a Sutnar - Evropa, kultura
18. 2.–29. 5.
Výstava studentských prací z evropské 
soutěže grafického designu na téma 
Evropa – kultura. Ve spolupráci Fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara 
s prof. Karlem Míškem z Katedry vizuální 
komunikace Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně se studenti evropských škol 
vizuálně vyjadřují k danému tématu, 
výstava je navíc koncipována jako pocta 
Ladislavu Sutnarovi a začátek série „sut-
narovských“ akcí v roce 2015. EN: The 
exhibition of student works from Europe 
graphic design competition on the 
theme Europe - culture. In cooperation 
with the Ladislav Sutnar Faculty of Art 
and Design and professor Karel Míšek 
from the Department of Visual Com-
munication, Jan Evangelista Purkyně 
University European students expressed 
visually on a given theme, the exhibition 
is also designed as a tribute Ladislav 
Sutnar and beginning of the series of 
events in 2015.
Ladislav Sutnar – knižní tvorba
12. 3.–29. 8.
Výstava zaměřená na přiblížení Sutna-
rovy tvorby v oblasti grafického designu 
a knižní kultury Ladislava Sutnara 
představí jako předního představitele 
československé plakátové tvorby dva-
cátých a třicátých let minulého století, 
jako výtvarného redaktora Družstevní 
práce či jako průkopnickou a zaklada-
telskou osobnost v oblasti vizuálního 
designu a autora knihy Visual Design in 
Action. EN: Ladislav Sutnar as a fore-
most Czechoslovak poster creator of 
1930s and 1940s.

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

Ateliér Jiřího Trnky / Jiří Trnka’s Studio
17. 1.–10. 5.
Unikátní multimediální výstava věnovaná 
dílu a životu světově proslulého 
autora animovaných filmů, výtvarníka, 
ilustrátora a také plzeňského rodáka, 
Jiřího Trnky. Kolekce vystavených děl 
zahrnuje přes tři stovky originálních 
artefaktů, například původní filmové 
loutky, původní divadelní loutky 
z 20. a 30. let dvacátého století, obrazy, 
grafiky, plastiky, ucelenou sbírku 
originálních ilustrací, multimediální 
instalace s motivem životních okamžiků 
Jiřího Trnky, kolekci digitalizovaných 
filmů či stylizované kopie filmového, 
řezbářského a výtvarného ateliéru Jiřího 
Trnky. EN: This unique multimedia 
exhibition is dedicated to the work 
and life of the world-famous author of 
animated films, artist and illustrator, 
capturing key moments and living 
themes throughout his entire life and 
creative career. The collection of 
exhibited works includes over three 
hundred original artefacts, such as 
original theatre puppets from the 
1920s and 1930s, paintings, graphics 
and sculptures, original film puppets, 
a comprehensive collection of original 
illustrations, a multimedia installation 
with the theme of the living moments of 
Jiří Trnka, a collection of digitised films 
and stylised copies of film, carvings and 
the art of Jiří Trnka’s Studio.
Ladislav Sutnar: Venuše / Venus
21. 5.–6. 8.
Další z výstav designéra Ladislava 
Sutnara, jehož odkaz překonává hranice 
evropského regionu a jehož tvorba pře-
sahuje hranice klasického designu a stá-
vá se tak téměř volným uměním. Hlavním 
těžištěm expozice bude kromě několika 
olejů, na nichž autor experimentuje 
s geometrickými znaky v prostoru, Sut-
narův slavný cyklus ženských aktů, které 
nazýval Venuše. Na výstavě bude prezen-
tován výběr obrazů a plakátů z veřejných 
i soukromých sbírek. Dům, v němž dnes 
funguje Galerie města Plzně, je rodným 
domem slavného tvůrce, který se zde 
narodil v roce 1897. EN: Another exhibi-
tion of the designer Ladislav Sutnar, 
whose legacy crossed the borders of 
the European region – his work reaching 
across the line of classic design and al-
most becoming free art. The main focus 
of the exhibition will be, besides a few 
oil paintings in which the author experi-
ments with geometric signs in a space, 
Sutnar’s famous 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.

GALERIE PALETKA
po-pá 11.00-18.00

Inspirace historií / Inspiration 
from History
do 10. 5.
Dlouhodobý projekt žáků ZUŠ v Jagellon-
ské ulici vyvrcholil výstavou Inspirace 
historií v Galerii Paletka. Žáci se při 
tvorbě svých děl - maleb, kreseb, grafik 
– vraceli do minulosti, poznávali stavby, 
obrazy, sochy a život v době románské, 
v gotice, baroku, secesi i v součas-
nosti.  EN: The long-term project of 
pupils of the Elementary Art School in 
Jagellonská Street has culminated in 
an exhibition called Inspiration from 
History, hosted at the Paletka Gallery. 
In the process of creating their pieces – 
paintings, drawings, graphics etc. – the 
pupils went back into the past, discover-
ing buildings, paintings, sculptures and 
the life of the Romanesque, Gothic, 
Baroque and Art Noveau eras as well as 
the present. 

GALERIE VESTŘEDU 
Martinská 3 
st–pá 18.00-20.00, so 10.00–12.00 
vestredu.com

Vestředu je studentská galerie současné-
ho umění a designu v Plzni. Naším cílem 
je prolomit bariéru, vzniklou mezi sou-
časným uměním, a tím, jak je veřejností 
vnímáno. Prezentujeme především tvor-
bu, která vzniká na současné umělecké 
scéně a v naší blízkosti. Snažíme se obje-
vovat dosud neznámé nebo nedostateč-
ně prezentované umělce. EN: Vestředu 
is a student gallery of contemporary art 
and design in Plzen. Our goal is to break 
down barriers between the contempo-
rary art and its reception by the society. 
We represent especially the works which 
are created in our neighbourhood and 
we are trying to introduce new and yet 
unknown artists.
Rezidence malířky a studentky  
FDU LS Evelíny Vaněčkové
1. 4–10. 4.
Možnost diskuze s tvůrkyní a nahlédnutí 
do kreativního procesu. EN: The public 
is encouraged to take a look into her 
creative process and discuss it with the 
artist.
Loos of Today? On the Top of the Loos
11. 4.–21. 4.
Výběr nejlepších prací studentů archi-
tektury z Univerzity aplikované vědy ve 
Stuttgartu. Jak by si poradili s půdním 
prostorem korunujícím Loosův interiér 
v Brummelově domě? Dají přednost 
střízlivému doplnění génia světové ar-
chitektury či se rozhodnou pro rebelský 
redesign? EN: Selection of the finest 
works of the students of the Faculty of 
Architecture, University of applied sci-

ence in Stuttgart. How would they trans-
form the attics above the Loos’s interior 
in Brummel’s house in Husova Street? Do 
they prefer simple addiction to what the 
genius of architecture once created, or 
will they transform it completely?
Dvě polohy křehkosti
22. 4.–12. 5.
Holky a motiv křehkosti v jejich tvorbě. 
Křehkost je obrazem květů, které v sobě 
skrývají něhu ale zároveň i propastný 
pocit z přítomnosti možné destrukce. 
Tato dvojznačnost odpovídá obrazu 
ženského světa a holky o křehkosti něco 
ví - stala se jejich atributem i výsadou. 
Dvě polohy křehkosti je jarní výstava, 
kde hlavní roli hraje holčičí umění napříč 
medii a konfrontace. EN: Girls and the 
theme of fragility in their work. Fragility 
is present in the pictures of flowers, 
incorporating tenderness but also 
alienating feeling of possible destruc-
tion. This ambiguity reflects the image of 
female world. Girls are well aware of their 
fragility – it became their attribute and 
privilege. Two directions of fragility is our 
spring art show, presenting the everlast-
ing conflict of female art and media.
Šaman² / Shaman²
13. 5.–27. 5.
Společná výstava výherců podzim-
ního salonu umění Šamani 2014. Svá 
díla představí Tomáš Staněk, student 
ilustrace na FDU LS a Erika Meszáro-
zsóvá, studentka animace při Katedře 
pedagogiky výtvarného umění v Trnavě. 
Jak se jim podaří skloubit své dva napro-
sto odlišné přístupy a názory na umění? 
Přijďte se podívat na konfrontaci dvou 
odlišných umělců, šamanů. EN: Col-
lective exhibition of the winners of the 
autumn art salon Shamans 2014. Tomáš 
Staněk, student of illustration at FDULS 
and Erika Meszározsóvá, student of 
animation at the Faculty of Education 
in Trnava, will present their work. What 
will emerge from the two completely 
unlike approaches of creative process? 
Visit our gallery to see the confronta-
tion of two completely different artists 
– shamans.

HIRSCHŮV BYT
Plachého 6 
st–pá 18.00-20.00, so 10.00-12.00

Wish you were here
11. 4.–14. 6.
� vernisáž / opening: 12. 4., 12.00
Instalace »wish you where here – how 
male is female« znovuobjevuje interiér 
bývalého Hirschova apartmánu pro svo-
bodného mládence. Loos často ve svých 
interiérech rozlišoval pokoje pro ženy 
a muže. Pokud by dnes navrhoval pro 
mladou nezadanou ženu, co by udělal 
jinak? EN: The installation called »Wish 
You Were Here – How Male is Female« 
rediscovers the interior of the former 
bachelor apartment of Mr. Hirsch. Loos 
would often distinguish between rooms 
for ladies and gentlemen in his interiors. 
What would he do differently were he be 
designing a room for a young, unmarried 
lady today?

LOOSOVY INTERIÉRY /  
ADOLF LOOS INTERIORS

Komentované prohlídky bytových inte-
riérů od světově proslulého architekta 
Adolfa Loose. Tři z více než desítky 
unikátních prací, které v Plzni vznik-
ly na základě Loosova návrhu, je od 
dubna možné obdivovat třikrát v týdnu. 
Prohlídkové trasy návštěvníky zavedou 
do bývalého bytu manželů Krausových v 
Bendově 10, salonu a jídelny v někdej-
ším 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 spacious two-gener-
ation apartment of the Brummel house 
in 58 Husova Street. The reconstruc-
tion work in this place was finished just 
several weeks ago. 
Prohlídková trasa po 3 nově zrekon-
struovaných 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, 
Saturday 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
Palackého náměstí 30

Homo Urbanus Europeanus
8. 3.–30. 4.
Putovní fotografická výstava fran-
couzského fotografa Jeana-Marca 
Carracciho sestává z 35 kolekcí, které 
představují 35 Evropských hlavních 
měst kultury. Carracci města zachy-
cuje identickým střídmým stylem, jenž 
ukazuje a zdůrazňuje stejnost oproti 
různosti – takříkajíc evropskost oproti 
diverzitě. Přestože se jedná zejména 
o estetickou práci, autor se nevyhýbá ani 
politickým tématům. EN: The travelling 
photographic exhibition of the French 
photographer Jean-Marc Carracci 
consists of 35 collections representing 
35 European Capital Cities of Culture. 
Carracci captures the cities in an identi-
cal, modest style, which demonstrates 
and underlines sameness compared to 
variety – thus Europeanism against di-
versity. Even though it focuses primarily 
on aesthetics, the author also deals with 
political topics.

PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ 
MANUÁL (PAM)
Stezky po plzeňské architektuře 
první poloviny 20. století 
pam.plzne.cz

Plzeňský architektonický manuál (PAM) je 
odborně-popularizační projekt mapující 
architekturu první poloviny 20. sto-
letí v Plzni, především stavby různých 
odstínů rané moderny, národního stylu, 
purismu či funkcionalismu. Záměrem 
projektu, inspirovaného Brněnským 
architektonickým manuálem (BAM), je 
představit jednotlivé budovy i veřejná 
prostranství a vybrané městské části 
široké i odborné veřejnosti pomocí 
tištěné mapové brožury, audionahrávek, 
orientačního značení a zejména online 
databáze. Ta bude od 16. dubna 2015 
volně přístupná na webu pam.plzne.
cz a obsáhne více než 150 objektů do-
kumentovaných texty, mapami, výkresy 
a historickými i současnými fotografiemi. 
Stavby jsou navázány na trasy několika 
stezek, které zájemce provedou cent-
rem města a Jižním Předměstím včetně 
Bezovky a Doudlevecké čtvrti. Páteří 
projektu, protínající jednotlivé stezky, je 
loosovská linka spojující místa realizací 
Adolfa Loose a jeho spolupracovníků.

SADY 5. KVĚTNA –  
 – NAD MLÝNSKOU STROUHOU

Rukávy / Sleeves
1. 5.–31. 10.
Napadlo vás někdy oslovit ve městě 
někoho 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 po-
zváním na kávu nebo s milým kolegou, 
po kterém už dlouho pokukujete. Vždyť 
hlavní myšlenkou tohoto uměleckého 
interaktivního díla Šárky Walterové, stu-
dentky 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 colleague 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.
� vernisáž: 30. 4. v 17.00
Rozsáhlý výstavní projekt tvoří dva 
samostatné fotografické soubory. 
Výběr válečných fotografií Ladislava 
Sitenského, předního českosloven-
ského uměleckého, dokumentárního 
a reportážního fotografa, který se 
osobně účastnil bojů o Británii, vylo-
dění v Normandii i bojů o Dunquerke, 
představí dosud nepublikované a ne-
známé snímky, které budou vyvolané 
přímo z negativů z pozůstalosti autora. 
Druhá část výstavy se týká osvobozování 
Plzně, resp. území dnešního Plzeňského 
kraje. EN: The wide-ranging exhibi-
tion project comprises two separate 
sets of photographs. The selection 
of wartime photographs by Ladislav 
Sitenský, a prominent Czechoslovak art, 
documentary and reportage photog-
rapher who participated personally 
in the Battle of Britain, in Operation 
Overlord as well as the battles for 
Dunkirk, will present pictures devel-
oped 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 pres-
ent 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

Riziko loajálnosti
Rakouská, německá a česká kulturní 
identita v umění 19. století / The Risk of 
Loyalty. Austrian, German and Czech 
Cultural Identities in 19th Century Art
28. 1.–17. 5.
Umělecká díla se většinou spojují 
s tvůrčím procesem, jehož převažující 
složku tvoří svobodná imaginace. Po-
čátky moderních stylů se tedy dokládají 
díly, která nevznikala na objednávku 
a umělec je jako „volné umění“ nabízel 
prostřednictvím výstav nebo společen-
ských kontaktů a galeristů. K moderní 
tradici však patří i hledání identity a tedy 
i tvorba, které plnila funkci reprezen-
tace státní, spolkové, náboženské nebo 
rodové. Výstava představí umělecká 
díla známých zakladatelských osobností 
českého umění 19. století, Josefa Zítka, 
Josefa Václava Myslbeka, Julia Mařáka, 
oficiálních autorů i outsiderů habsbur-
ského dvora, ale i nakladatelské počiny 
z hlediska politické, náboženské, spol-
kové, profesní, rodové nebo občanské 
loajality. EN: Works of art are usually 
connected with the creative process, 
to a great extent represented by free 
imagination.The origins of modern styles 
are thus demonstrated mostly by works 
that werenot commissioned and were 
offered via exhibitions, social contacts 
or throughgallerists. However, identity 
search and therefore artworks fulfill-
ing thefunction of state, community, 
religious or dynastic representation 
belong tothe modern tradition as well. 
Transpersonal liabilities of loyalty stood 
out inthe context of certain publishing 
activities such as Die Österreichisch-
ungarische Monarchie in Wort und Bild 
(1896).In other cases they reflected 
spontaneously the artist’s identification 
with acertain landscape as a symbolic 
image of the state. The exhibition pres-
entsworks of art by well-known founders 
of the 19th century Czech art: Josef 
Zítek,Josef Václav Myslbek, Julius Mařák, 
official authors and outsiders of the 
Habsburg court, as well as publishing 
activities from the point of view ofpoliti-
cal, religious, communal, professional, 
dynastic or civil loyalty.
Abeceda kubismu / Alphabet of Cubism
10. 6.–13. 9.
Výstava bude sledovat zdroje, které 
pomáhaly průkopníkům tohoto stylu 
v Čechách v hledání vlastního výra-
zu. Šlo o širokou škálu nejrůznějších 
projevů evropské i mimoevropské 
tvorby z odlišných časových období: 
od starověkých kultur přes středověka 
novověk až k modernímu 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 svazovaly s historickou 
tradicí. Tato strategie v jistých bodech 
navazovala na raný modernismus polovi-
ny 19. století.

– VÝSTAVNÍ SÍŇ MASNÉ KRÁMY 
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 pozo-
ruhodným životním osudem, který až 
dosud čekal na plnohodnotné zhodno-
cení své tvorby. Západočeská galerie 
v Plzni se snaží tento dluh splatit první 
retrospektivní výstavou tohoto plzeň-
ského 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 kultur-
ního dědictví a Lindauer 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 odchodem 
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 retrospec-
tive 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.

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

Západočeské muzeum v Plzni bylo 
založeno v roce 1878 a patří k největ-
ším muzejním ústavům v ČR. Ve svých 
sbírkách uchovává přes 2 miliony před-
mětů ze všech oblastí vývoje přírody 
a společnosti. EN: The Museum of West 
Bohemia in Pilsen was founded in the 
year 1878 and ranks among the larg-
est museum institutions in the Czech 
Republic. It houses more than 2 million 
objects in its collections from all areas 
of natural and social development.
Trnkova Zahrada 2 / Trnka’s Garden 2
26. 2.–24. 5.

Jaké by bylo potkat se s hrdiny pohádky 
Zahrada od Jiřího Trnky? Odpověď 
přinese hravá výstava s názvem Trnkova 
Zahrada 2, kterou připravili Jan a Matyáš 
Trnkovi. Multimediální atrakce rozmístě-
ná do šesti místností představí všechny 
výrazné postavy i dějové linie knihy. Na 
interaktivním hřišti, tzv. kybernetosko-
pu, a vlastní oči uvidíte zlého kocoura 
a na vlastní uši uslyšíte velrybu recitující 
básně pozpátku. Chybět nebudou ani 
sloni s cirkusovými výstupy či pohled 
do duté hlavy trpaslíka. Je vám to 
málo? Přijďte se podívat na štěkafon, 
jukebox zpěvu psů, kteří chodili trhat psí 
víno. EN: What would it be like to meet 
the heroes of the fairy-tale Garden by 
Jiří Trnka? This question will be answered 
at the exhibition called Trnka’s Garden 
2, which has been prepared by Jan and 
Matyáš Trnka. The multimedia attrac-
tion arranged in six rooms will present 
all the significant characters and story 
lines of the book. Through an interactive 
playground called a cybernetoscope, 
you will be able to see the evil cat for 
yourself or hear the whale reciting 
poems backwards. You can also witness 
elephants making circus performances 
or look into a dwarf’s hollow head. Is that 
not enough? Come and take a look at the 
“barkphone”, a jukebox with singing dogs 
that have gone to harvest woodbine.
Ladislav Sutnar: Užitá tvorba / 
Applied art
15. 5.–6. 12.
Výstava je jednou ze součástí projektu 
Ladislav Sutnar – návrat a věnuje se 
životu a dílu tohoto světově proslulého 
plzeňského rodáka, který svým dílem 
zasáhl do celosvětového kulturního 
dění a jako jeden z mála českých tvůrců 
se úspěšně uplatnil i v USA. Expozice 
představí počátky Sutnarovy umělecké 
tvorby a jeho designerskou činnost 
v různých oborech užitého umění, ze-
jména porcelán, sklo a předměty z kovu. 
Výstava připomene Sutnarův přínos 
k rozvoji funkcionalistické bytové kultury 
a cílevědomému prosazování 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-re-
nowned 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 recognition 
in the U.S.A. The exhibition will present 
the beginnings of Sutnar’s artistic works 
and his design creations in different 
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.
Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci 
a Češi v plzeňské kultuře 19. století
19. 2.–3. 5.
Výstava s názvem Neviditelná loajalita? 
Rakušané, Němci a Češi v plzeňské kul-
tuře 19. století v Západočeském muzeu je 
součástí každoročního mezioborového 
uměnovědného sympozia pořádaného 
v rámci Smetanovských dnů. Připravova-
ný 35. ročník plzeňského mezioborového 
sympozia se bude věnovat historickým 
kořenům vzniku a vývoje multinacionální 
česko-německo-židovské společnosti 
v rakouské monarchii 19. století.  
EN: Origins and development of multi-
national czech-german-jewish society in 
Austrian monarchy in 19th century.

AKCE / EVENTS
DEPO2015 
Presslova 14 
út-pá 11.00–19.00, so-ne 11.00–21.00

Arabfest – festival arabské kultury / 
Arab culture festival
10. 4.–17. 4.
Kulturně-vzdělávací akce, která před-
stavuje arabský svět veřejnosti v jiných 
souvislostech, než jak tomu činí média, 
neboť ta obvykle poskytují dosti zkres-
lený a rozostřený obraz o kultuře, která 
nám toho má tolik co nabídnout. Týdenní 
program zahrnuje koncerty, přednášky 
českých i zahraničních odborníků, deba-
ty, filmové projekce, výstavy, workshopy, 
soutěže, ochutnávky pokrmů a mnoho 
dalšího. Tradiční a tradičně velkolepý 
sobotní program se přesune do kreativní 
zóny DEPO2015, kde se můžete těšit na 
orientální trhy, ochutnávky šéfkuchařů 
arabských velvyslanectví a sladkou tečku 
na závěr – vystoupení první arabské 
raperky, Shadii Mansour. Ohh yeah! 
www.arabfest.cz. EN: A cultural and ed-
ucational event that presents the Arab 
world to the public in contexts different 
from what is offered by the media, 
which usually bring only a rather skewed 
and out-of-focus picture of this culture 
which has so much to offer. The week-
long programme includes concerts, 
lectures by experts from the Czech 
Republic and abroad, discussions, film 
screenings, exhibitions, workshops, con-
tests, food tastings, and much more. The 
traditional and traditionally impressive 
Saturday programme will move further 
along to the DEPO2015 creative zone 
where you can look forward to Oriental 
markets, tastings hosted by chefs from 
Arabian embassies and sweet afters to 
conclude the events – a performance by 
the first Arab female rapper, Ms. Shadii 
Mansour. www.arabfest.cz.

JOHAN
Husovo nám. 9 
www.johancentrum.cz

Move in Station / festival divadla, 
které to má trochu jinak
11.–17. 6., Komorní divadlo
Již dva roky představujeme svátek 
divadelních experimentů ve zcela nové 

podobě a s novým jménem – Move In 
Station. Tímto festivalem chceme připo-
menout, jak je důležité otevřít prostor 
novým formám a postupům, hledat, mít 
svůj názor na svět, být aktuální a oprav-
doví. Festival není jen přehlídkou něko-
lika smělých divadelních experimentů, 
ale představuje nové talenty i zavedené 
umělce se zájmem o současný svět.

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

Industriální prostor bývalé Piettovy 
papírny na Slovanech se nachází cca 15 
minut chůze z centra města oblíbenou 
vycházkovou trasouproti proudu řeky 
Radbuzy. Kulturní centrum Papírna je 
místo s atraktivnímzevnějškem zachova-
lé, cihlové továrny a nabízí cca 3000 m² 
otevřeného prostoru prorůzné kulturní 
aktivity. Součástí Papírny je také nově 
otevřená,zrekonstruovaná kavárna, které 
byl navrácen její jedinečný industriální 
ráz. EN: This industrial space of a for-
mer paper mill in the Slovany district 
is about a 15 minute walk from the city 
centre, along a popular walking path 
following the Radbuza River upstream. 
A variety of cultural programmes and 
activities are realised here.
6. 4. Von Spar/De + Marker Starling/can 
+ Dj Diom
18. 4. Last Harbour/uk + Ormonde/usa + 
Manon Meurt
2. 4. White Hills/usa + Peleton
25. 4. Obscure Sphinx/pl + Modern Day 
Babylon + Thy Disease/pl
27. 4. Acid Witch/usa + Bonehunter/fin 
+ Acid Row
28. 4. Dessa/usa + Leto
29. 4. Cameron Lines/de + Rest In 
Haste/cz + Antikaroshi/de
07. 5. Labasheeda/nl + Hissing Fauna
14. 5. See Through Dresses/usa + 
Melmac
15. 5. Princess Chelsea/nz
21.0 5. Guantanamo Party Program/pl + 
Le Bain De Maid/cz + Sliming Spoon/sk
22. 5. Ventolin
05. 6. Tvrdý/Havelka s kapelou
12. 6. New Dog/usa

NOVÝ CIRKUS
Chvojkovy lomy

MagdaClan: Era – Sonnet 
for a Clown
13., 15., 16., 17., 18. 5., 19.00
Mladý italský cirkus Magda Clan se 
inspiroval názvem italského filmu ze 
sedmdesátých let a replikou, kterou 
ve filmu opakuje hlavní ženská postava 
Magda a která je blízká i zakladatelům 
souboru: „Už nemůžu víc, už nemůžu 
víc!“ Představení Sonnet for a Clown z 
roku 2012, na kterém tým spolupracoval 
s režisérem Petrem Formanem, je první 
společnou prací čerstvých absolventů 
školy nového cirkusu. Diváci se mohou 
těšit na projekt nabitý mladou energií, 
silný příběh protkaný důmyslnými 
akrobatickými kousky a intimními gesty. 
Je dokonce možné, že si v představení 
zahrajete! Umělci totiž rádi zapojují i 
své diváky. EN: The young Italian circus 
Magda Clan was inspired by the title 
of an Italian film from the 1970s and 
by a line repeated by the main female 
character in the film, Magda, which is 
very close to the company’s founders’ 
hearts: "I can’t do anymore, I can’t do 
anymore!". The show called Sonnet for 
a Clown from 2012, which was co-creat-
ed by Petr Forman, is the first joint work 
by the fresh graduates of the new circus 
school. Audiences can look forward to 
a project full of youthful energy, and 
a strong story strewn with ingenious ac-
robatic numbers and intimate gestures. 
There is a possibility that you might join 
in during the show! The artists love to 
engage their audience.

Plovárna Hradiště (mimo mapu)
Bêtes de Foire
17.–21. 6., 24. 6.–28. 6.
S Bêtes de Foire se můžete těšit na 
celou škálu emocí vyvolaných světem 
klasického cirkusu. Můžete se těšit na 
„trojrozměrný“ zážitek, představení to-
hoto cirkusu totiž bude procházet hned 
několika smysly. Zvukové prožitky doplní 
prožitky vizuální a celá řada nevšedních 
emocí. V rytmu cirkusového představe-
ní uvidíte sled úžasných kousků, které 
vás zatlačí do sedačky a vezmou vám 
dech! EN: With Betes de Foire you can 
look forward to a whole range of emo-
tions invoked by the world of classical 
circus. You can look forward to a "3D" 
experience because the show will touch 
various senses. The acoustic experience 
will support the visual experience and a 
whole range of extraordinary emotions. 
You will see a sequence of astonishing 
numbers which will have you glued to 
your seat and will take your breath away.

PLZEŇ ZASTÁVKA / PILSEN STATION
Přeštická 4
10.00–16.00, čt 10.00–20.00 /  
Mon–Fri 10 pm–4 pm, Thu 10 pm–8 pm 

Plzeň zastávka je prostor pro setkávání, 
sdílení a zastavení. Místo, kde můžete 
zpomalit a skrze tvůrčí činnost vnímat 
život tady a teď. Součástí konceptu je 
otevřená umělecká dílna na vazbu knih, 
obchůdek s publikacemi a originálními 
výrobky a také galerie – prostor pro 
objevování, hru a tvorbu. EN: Pilsen Sta-
tion is a place to meet people, to share, 
and to stop and unwind. A place where 
you can slow down and perceive life 
in the here-and-now through creative 
activity. The concept includes an open 
art bookbinding workshop, a small shop 
with books and original products, and 
a gallery – a space for discovering, play-
ing and creating.

Autorská kniha – kurz a konzultace
Lektorka: MgA. Anna Martinovska
Každé pondělí / 17.00–19.30
Ilustrace a akvarel – kurzy
Lektorka: Olga Yakubovskaya
Každé úterý / 16.30–19.00
Každý čtvrtek / 16.00–18.30
Tvořivé šití a úpravy oděvů
Lektorka: Eva Vanišová
Každá středa / 16:00–19:00
Společné tematické vaření ze surovin 
z farmářských trhů
24. 4., 15. 5., 26. 6., 21. 8., 25. 9., 16. 10., 
20. 11., vždy od 17.00
Sobotní rozcvičky se snídaní aneb 
„nová cesta těla“
18. 4., 16. 5., 31. 5., 13. 6., vždy od 9.00
Cyklus večerů nejen s poezii
23. 4., 18.00 – Josef Hrubý, Tomáš T. Kůs 
a Robert Janda
14. 5., 18.00 – Ivo Hucl, Jakub Fišer 
a Irena Velichová
11. 6., 18.00 – David Brabec, Kateřina 
Sachrová a Martin Šimek

MĚŠŤANSKÁ BESEDA
Kopeckého sady 13 
9.00–18.00

Mezinárodní výstava bonsají a suiseki 
/ An international exhibition of bonsai 
and suiseki
5. 6.–7. 6.
Očekávejte to nejlepší z umění bonsají 
a suiseki z ČR, Maďarska, Německa, 
Slovenska, Polska, Belgie a Rakouska ve 
spolupráci s Českou bonsajovou asocia-
cí. V doprovodném programu vás čeká a 
nemine soutěž mladých talentů, filmové 
projekce, workshopy a ukázky tvarování 
zahraničních lektorů, především japon-
ského mistra Masaši Hirao, přednášky a 
komentované prohlídky. Jako dopro-
vodný program je připravena výstava 
vodních kinetických objektů Františka 
Svátka, zvonkohry rozhoupávané větrem, 
otáčivé lampy nebo rozličné zahradní 
vodní mobily a další kinetické trojroz-
měrné objekty, které jsou dokonalou 
materializací zenového a taoistického 
myšlení. EN: You can expect the best 
in bonsai and suiseki art from the 
Czech Republic, Hungary, Germany, 
Slovakia, Poland, Belgium and Austria 
in collaboration with the Czech Bonsai 
Association. The supporting programme 
will offer a young talent competition, 
film screenings, workshops and a course 
in shaping by foreign tutors, in particular 
by the Japanese master Masashi Hirao, 
lectures and guided tours. The support-
ing programme also includes an exhibi-
tion of kinetic water objects by František 
Svátek, wind chimes, rotating lamps and 
various garden water mobile items and 
other kinetic 3D objects which are the 
perfect materialisation of Zen and Taoist 
thinking.

 Muzejní noc 2015 dále proběhne:

NÁRODOPISNÉ MUZEUM 
PLZEŇSKA (ZČM) / ETHNOGRAPHY 
MUSEUM OF PILSEN REGION
Náměstí Republiky 1 
www.zcm.cz

MUZEUM CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ 
PLZEŇSKÉ DIECÉZE (ZČM) / MUSEUM 
OF RELIGIOUS ART OF THE PILSEN 
DIOCESE
Františkánská 11, Plzeň 
www.zcm.cz

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

Ondřej Basjuk, Díra ve vzduchu
19. 3.–3. 5.
Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 
1939–1945
2. 4.–14. 6.
F. X. Naske, Fotbalové utkání Angličanů 
se Slávií v Praze, 1905 Josef Koudelka, 
Na kopané, 1907
2. 4.–21. 6.
David Böhm, Hlava v hlavě
2. 4.–27. 9.
Jiří Franta, David Böhm: Půlka kapra, 
žena ve žlutém, výčep a květiny
7. 5.–21. 6.

GALERIE SAM83
Česká Bříza 
www.sam83.cz

Ondřej Maleček: Poctivá chyba
12. 4.–5. 6.
� vernisáž / opening: 11. 4., 17.00
Současná situace malířů je podivná. Na 
jednu stranu mají oporu v určité tradici 
média, na druhou stranu se musí stále 
vyrovnávat s podrývavými otázkami po 
smyslu další produkce, které s sebou 
přinesla postmoderna. Ondřej Maleček 
pochybnosti o smyslu malby nemá. Jeho 
osobní styl je opřený o několik prostých 
motivů, které rozvíjí a ktré díky svým 
všeobecným souvislostem vypráví pří-
běh sami. Mnohoznačnost. Koncentruje 
literární narativ do prvků jako vrba, hrad, 
sedm havranů nebo vanitas.
Jan Fabián
14. 6.–23. 8.
� vernisáž / opening: 13. 6., 17.00
Průřezová výstava autora, který se 
pohybuje na pomezí prostorové tvorby 
a architektury.

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

Sedmý ročník bytového projektu 4 OKNA, 
zaměřený na video, představí v letoš-

Festival 
divadla, které 
to má trochu 

jinak

11—17 \ 5 \ 2015 
komorní 
divadlo

www
johancentrum

cz

ním roce práce čtyř autorů. Video jako 
záznam skryté emoce umožňující opako-
vaně vejít vyndat prapory, mávat, krvácet 
nebo být pohřben. EN: The seventh year 
of the housing project 4 WINDOWS is fo-
cused on video. This year the work of four 
artists will be presented. Video is used 
as a hidden record of emotions enabling 
repeated entry and removal of banners, 
waving, bleeding or being buried.

ZÁMEK NEBÍLOVY
Nebílovy 1, Nezvěstice 332 04

Matěj Hrbek, Zuzana Růžičková, 
Lucie Nováčková: Proniknu jazykem do 
tvého lotosového květu, zapálíme ohně 
na vyhaslé pláni země České
28. 3.–24. 5.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1, Praha 7 
dox.cz

Art Brut Live
27. 3.–17. 8.
Výstava představuje jednou z nejrepre-
zentativnějších kolekcí současného art 
brut na světě, sbírku Bruna Decharma.  
EN: Exhibition presents works from 

French collector Bruno Decharme’s col-
lection of contemporary art brut, one of 
the most representative in the world. 
Lukáš Rittstein, Barbora Šlapetová: 
Všechno je jinak / Everything is Different
13. 3.–8. 6.

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE /  
NATIONAL GALLERY IN PRAGUE
ngprague.cz

Kokoschka a Praha / Kokoschka 
and Prague
20. 2.–28. 6.
Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m²
20. 2.–17. 5.
Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou / 
Drawing by Drawing
20. 2.–3. 5.
Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze / 
The Importance of Being a (Moving) Image
20. 2.–24. 5.

HRAD ZVÍKOV
www.hrad-zvikov.eu

Petr Brožka: To všechno odnés čas
17. 5.–30. 6.
� vernisáž / opening: 16. 5., 17.00

platforma (pro současné umění)      Ostrava

www.plato-ostrava.czProjekt je realizován díky dotaci statutárního města Ostrava 

    Výstava
      09 04 — 21 06 2015, Autorka projektu: Linda Dostálková

      Václav Stratil & Panáčik: Fuck
        09 04 —  03 05 2015

 

Zastihla je noc.
Galerie výtvarného umění v Chebu 
02/04—14/06 2015, út—ne 10—17

Čeští umělci ve Francii
1938—1945

 
——————
18—28 červen, Praha

www.pq.cz
www.fb.com/ 
praguequadrennial

1000 umělců
70 zemí
500 živých akcí
během 11 dní

Plzeň 2015 
Evropské hlavní  
město kultury

www.plzen2015.cz

Knihkupectví
ArtMap

Nízké ceny. Kniha měsíce 
za speciální cenu.
e-shop: bookstore.artmap.cz


