PLZEŇ ZASTÁVKA /PILSEN STATION
Přeštická 4
Otevřeno každý čtvrtek
15.00–22.00 / Open Thursdays
3 pm–10 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 Station 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, playing and
creating.
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 zachovalé,
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 former
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.
GALERIE VESTŘEDU
Martinská 3
vestredu.com
Vestředu je studentská galerie současného umění a designu v Plzni. Naším
cílem je prolomit bariéru, vzniklou mezi
současným uměním, a tím, jak je veřejností vnímáno. Prezentujeme především
tvorbu, která vzniká na současné umělecké scéně a v naší blízkosti. Snažíme se
objevovat dosud neznámé nebo nedostatečně prezentované umělce. en: Vestředu
is a student gallery of contemporary art
and design in Plzen. Our goal is to break
down barriers between the contemporary 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.
Petr Pelzmann: „modrý oči, růžový píči”.
4. 2.–17. 2.
� vernisáž / opening: 4. 2., 18 h
MOVING STATION
Most Ivana Magora Jirouse 1
Prostor Moving Station se postupně stal
v Plzni díky JOHANu spolehlivým místem
pro setkávání s jinakostí, s odvážnými
pokusy, s nevšední inspirací. Domácí
i zahraniční tvůrci z celého světa vdechli
svým uměním život bývalé nádražní budově. Teď ale máme výluku. Nádraží Jižní
předměstí jde do rekonstrukce, stane se
z něj moderní kulturně sociální centrum.
en: Thanks to JOHAN, the space of the
Moving Station has gradually become
a reliable place to encounter otherness,
brave attempts and uncommon inspiration. Local and international artists from
all over the world have breathed new life
into the former train station building with
their art. Alas, we are closed to traffic at
this moment. Pilsen South Train Station
is undergoing reconstruction to become
a modern cultural / social centre.
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.
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 největším muzejním ústavům v ČR. Ve svých sbírkách
uchovává přes 2 miliony předmětů 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 largest museum
institutions in the Czech Republic. It
houses more than 2 million objects in its
collections from all areas of natural and
social development.
Keramika z Bechyně 1884-1948
5. 12.–15. 2.
Výstava k 130. výročí založení Státní
odborné školy keramické v Bechyni (dnes
SUPŠ Bechyně)
Výstava představuje kolekci keramiky ze sbírek uměleckoprůmyslového
oddělení Západočeského muzea, kterou
se podařilo doplnit o zápůjčky z depozitářů Střední uměleckoprůmyslové školy
v Bechyni a Městského muzea Bechyně.
Vybrané ukázky reprezentují jednotlivé
stylové epochy: od historismu, secese,
přes dekorativismus a nový klasicismus až
k projevům civilismu.

Umění umírat aneb O posledních věcech
člověka
31. 10–5. 4.
Výstava reflektuje vybrané aspekty vyrovnávání se člověka s konečností lidského
života – s vlastní či kolektivní smrtí. Všímá
si nejdůležitějších aspektů v proměnách
postoje k umírání, kultury pohřbívání a úcty k mrtvým od vrcholného
středověku do současnosti. Návštěvník
se spolu s autory výstavy zamyslí nad
obsahem pojmů „dobrá“ a „špatná smrt“,
a seznámí se s lidovými zvyky spojenými
s jednotlivými fázemi odchodu člověka
z tohoto světa. en: An exhibition "Art of
dying or Last things of man" reflects on
selected aspects of coping with finiteness of human life.
Neviditelná loyalita? Rakušané, Němci
a Češi v plzeňské kultuře 19. století/
výstava
19. 2.–3. 5.
Výstava s názvem Neviditelná loyalita?
Rakušané, Němci a Češi v plzeňské
kultuře 19. století v Západočeském muzeu
je součástí každoročního mezioborového
uměnovědného sympozia pořádaného
v rámci Smetanovských dnů. Připravovaný
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 multinational czech-german-jewish society in
Austrian monarchy in 19th century.
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 rozmístěná do šesti místností představí všechny
výrazné postavy i dějové linie knihy. Na
interaktivním hřišti, tzv. kybernetoskopu, na 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: Family-friendly interactive exhibition
presents main characters and storylines
of Jiří Trnka’s Garden.
Pořadatel Plzeň 2015
ZÁPADOČESKÁ GALERIE /
WEST BOHEMIAN GALLERY
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
28. 1.–17. 5.
� vernisáž / opening: 17. 2., 18 h
Umělecká díla se většinou spojují
s tvůrčím procesem, jehož převažující
složku tvoří svobodná imaginace. Počátky
moderních stylů se tedy dokládají díly,
která nevznikala na objednávku a umělec
je jako „volné umění“ nabízel prostřednictvím výstav nebo společenských kontaktů a galeristů. K moderní tradici však
patří i hledání identity a tedy i tvorba,
které plnila funkci reprezentace 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 habsburského dvora, ale i nakladatelské počiny z hlediska politické,
náboženské, spolkové, profesní, rodové
nebo občanské loajality. en: Risk of loyalty. Austrian, German and Czech cultural
identity in 19th century art.
VÝSTAVNÍ SÍŇ MASNÉ KRÁMY
Pražská 18
út–ne 10.00–18.00 / Tue–Sun
10 am–6 pm
Západočeská galerie sídlí v bezprostřední
blízkosti historického náměstí s monumentální katedrálou. V původním goticko-renesančním, klasicistně upraveném
nárožním domě v Pražské 13 je umístěna
komorní výstavní síň „13“. Níže podél ulice
pak stojí bílá dominanta výstavní síně
Masné krámy, jejíž malebné průčelí s bazilikální siluetou završuje štíhlé cimbuří.
Bývalá středověká masná tržnice byla při
zachování původní dispozice novogoticky upravena a později rekonstruována
na výstavní síň. en: The West Bohemian
Gallery is located in immediate proximity
of the historical central square with its
monumental cathedral. The originally Gothic-Renaissance corner house,
adapted in the Classicist style at Pražská
No. 13, houses a chamber exhibition hall
Výstavní síň “13”. A few doors down the
street you will see the white landmark of
the Masné krámy exhibition hall with its
picturesque front, basilica-like silhouette and slim castellation. The medieval
meat market was adapted in the New
Gothic style while preserving the original
layout and later reconstructed as an
exhibition venue.
Mnichov – zářící metropole umění
Munich – Shining Metropolis of Art
28. 1.–6. 4.
� vernisáž / opening: 17. 2., 18 h
Mnichov se stal v druhé polovině 19.
století jedním z hlavních evropských
uměleckých center, zejména malířství
Mnichovské školy se stalo mezinárodně
uznávaným a oceňovaným fenoménem.
Byl vyhledáván mladými umělci z celého
světa, mezi nimiž měla silné zastoupení
česká komunita. Umělci z českých
zemí v Mnichově získávali vzdělání
buď na tamní Akademii umění, nebo
v soukromých výtvarných školách. Projekt
obsáhne dobu od roku 1870 do roku 1918,
tedy dobu od slavné éry Mnichovské

školy po nástup avantgardy. en: Munich
Art Nouveau painting and plastic art
exhibition.

představí jako předního představitele
československé plakátové tvorby dvacátých 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: Ladislav Sutnar as a foremost
Czechoslovak poster creator of 1930s
and 1940s.
NOVÉ DIVADLO
Palackého náměstí 30

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 města Plzně se zaměřuje na výstavy moderního a současného českého
i zahraničního umění. Ve své dramaturgii
koncepčně vychází z aktuálních potřeb
mapování nedávné historie i současnosti
nejrůznějších oblastí vizuálního umění.
Kromě tradičních oblastí volného umění
jsou zařazovány výstavy scénografie,
videoartu a performance. en: Pilsen
Municipal Gallery focuses on modern and
contemporary Czech and international
art, founding its dramaturgy on the concept of contemporary needs for mapping
all kinds of areas of visual art, from
recent history as well as the present.
Besides the traditional genres of free art,
there are exhibitions of scenography,
video art and art performance.
Ateliér Jiřího Trnky / Jiří Trnka’s Studio
multižánrová výstava
17. 1.–10. 5.
Unikátní multimediální výstava je
věnovaná dílu a životu světově proslulého
autora animovaných filmů, výtvarníka
a ilustrátora a zachycuje v klíčových
okamžicích a životních tématech celou
jeho životní a tvůrčí dráhu. Kolekce
vystavených děl zahrnuje přes tři stovky
originálních artefaktů, například původní
divadelní loutky z 20. a 30. let dvacátého
století, obrazy, grafiky a plastiky,
původní filmové loutky, 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: A comprehensive exhibition
of original works by Jiří Trnka, relating to
the key creative chapters of his art life.
Pořadatel Plzeň 2015, Galerie města
Plzně, Galerie Jiřího Trnky
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
Gustav Klimt – Průkopník moderny /
A pioneer of modernism
4. 3.–27. 3.
� vernisáž / opening: 3. 3., 17 h
Symbol moderny Gustav Klimt své stopy
zanechal především ve Vídni a se svými
souputníky zcela zásadně ovlivnil tvář
doby kolem roku 1900. Jako hlavní
rezidenční město rakousko-uherské
monarchie byla Vídeň duchovním centrem Evropy a s více než dvěma miliony
obyvatel byla v roce 1910 pátým největším
městem světa. Výtvarné umění, literatura, hudba, architektura a věda zažívaly
nebývalý rozkvět; počet novátorských
a průkopnických počinů, i tempo v jakém
probíhaly, nemá dodnes obdoby. Dílo
Gustava Klimta z uměleckého hlediska
jedinečným způsobem odráží tuto cestu
od historismu vídeňské Ringstrasse
k počátkům abstrakce. Výstava mapuje
nejvýznamnější milníky na této cestě
ke Gesamtkunstwerku - souhrnnému
uměleckému dílu. en: Exhibiton of Gustav
Klimt, an Austrian symbolist painter.
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 fakulty Ústavu
umění a designu. Jejím dlouhodobým cílem je etablovat se jako prestižní galerie,
jež se soustředí převážně na vystavování
současného designu 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 longterm ambition is to establish itself as
a prestigious gallery focusing predominantly on contemporary design.
Hommage á Ladislav Sutnar
18. 2.–31. 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 „sutnarovských“ 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 Communication, 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 – vizuální design
25. 3.–5. 7.
Výstava zaměřená na přiblížení Sutnarovy
tvorby v oblasti grafického designu a knižní kultury Ladislava Sutnara

Homo Urbanus Europeanus
8. 3.–30. 4.
Putovní fotografická výstava francouzského fotografa Jeana Paula Carracciho
sestává z 31 kolekcí, které představují
31 Evropských hlavních měst kultury.
Carracci města zachycuje 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: Jean Paul Carracci´s outdoor photo
exhibition depicts 31 European Capitals
of Culture.
Pořadatel Plzeň 2015

AKCE / EVENTS
Departures – výlety za kulturou do
DEPO2015, Rakousko / prezentace
zahraniční kultury
Departures series: Austria / culture
presentation
16. 3.–22. 3.
19. 3., 19.00 vernisáž výstavy SHARE
19. 3., 20.00 Sound:frame night
Kreativní zóna DEPO2015, Evropský dům
SVKP, město Plzeň
Možnost poznat rakouskou kulturu, umění, kuchyni a zvyky. en: An opportunity to
experience austrian culture, art, cuisine
or traditions.

Přehlídka rakouských krátkých filmů
2015/ filmový festival
Austrian short film festival 2015/ film
festival
17. 3., 19.00
GALERIE EVROPSKÉHO DOMU
náměstí Republiky č. 12
Přehlídka filmů z předvýběru pro nominaci na Rakouskou filmovou cenu 2015.
en: Austrian film festival presents
Austrian Film Award 2015 nominees.
DIVADLO POD LAMPOU
Havířská 11
po–ne 18.00–24.00 /
Sun 6 pm–midnight
Vladimir 518, LA4, Mike Trafik,
Birds & Wolves, Dj Dead Sailor
30. 1.,20.00
Klubová noc Plzeň EHMK 2015
hip hop, hardcore, alternative, party

Festival Jeden svět – festival
dokumentárních filmů / One World
Festival / documentary film festival
23.–31. 3.
Mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět
pořádaný společností Člověk v tísni
je jedním z největších festivalů
dokumentárních filmů s tématikou
lidských práv – jen v loňském roce jej po
celé ČR navštívilo přes 117 tisíc diváků.
Velké divácké přízni se festival těší také
v Plzni, kde se projekce odehrají v Divadle
Dialog, Knihovně města Plzně v Polanově
síni a v Meeting pointu na náměstí
Republiky. Nedílnou součástí programu
jsou dopolední projekce pro školy,
moderované debaty na daná témata
a bohatý doprovodný program, jenž
částečně zakotví v Divadle Pod Lampou.
en: International festival of documentary
films on human rights.
Festival světla / světelné instalace,
videomapping, interaktivní aplikace
Light Festival / installations,
videomapping, interactive applications
20. 2.–21. 2.
Festival světla rozsvítí pochmurnou únorovou Plzeň hned na osmi místech mezi
Depem a Plzeňským prazdrojem. Vydejte
se na příjemnou zimní procházku kolem
Radbuzy, kterou ozvláštní připravené
světelné instalace, videomapping, světelné objekty a interaktivní aplikace, jež
rozzáří i ty nejtmavší dny v roce. Program
festivalu je připravován ve spolupráci
s pražským festivalem světla Signal, který
britský deník The Guardian zařadil mezi
deset nejlepších evropských festivalů
světla. V Plzni se představí instalace
Davida Černého, Vladimíra 518, Prokopa
Bartoníčka, Jakub Nepraše, Rony Plesla,
Axela T. Schmidta, japonských rezidentů či umělců z Francie a Lotyšska.
en: Mapping, light installations and other
use of digital media and contemporary
technologies in public space.
PechaKucha night / prezentace napříč
tvůrčími obory
20. 2.
PechaKucha Night jsou pravidelné
večery prezentací napříč tvůrčími obory
(architektura, design, výtvarné umění,
grafika, fashion, tanec, hudba, atd.), na
kterých dostávají prostor pro představení svých projektů špičky z Plzně, České
republiky i zahraničí, zajímavé i neznámé
osobnosti, učitelé i žáci. Další rovinou
projektu je kromě speciálních hostů
a místa konání především poznávání
a propojování kreativních lidí, které již
několikrát dalo vzniknout novým společným projektům. Akce vznikla v Japonsku
před 11 lety a nyní se tyto večery konají ve
více jak 740 městech po celém světě! en:
Presentations of project creators from
different disciplines.
Pořadatel K světu., Plzeň 2015
Everfund Offline vol.07 / crowfunding
27. 1., 18 h
wo-co husovka.
Setkání lidí se zajímavými nápady
a záměry v kultuře i podnikání. Povídání
o vznikajících i rozvinutých projektech.
en: Another encounter with people with
interesting ideas and plans in culture and
business.

Vladimir 518 / Dj Mike Trafik a LA4
s novou deskou „Panorama”!
BiggBoss parta po roce opět Pod lampou,
tentokrát s Birds & Wolves a Dj Dead
Sailorem!
Akce se koná ve spolupráci s Plzeň 2015
Magda Navarrete & Balkalatin
Connection
31. 1., 21.00
afterparty: Dj Dirty Bastard
balkan & latino music
Klubová noc Plzeň EHMK 2015
Unhold, LRU, Michael Zimmel
5. 2., 20.00
downtempo, post rock, metal, stoner
Unhold – legenda švýcarské post
metal - hardcore scény s novým albem
„Towering“!
LRU – stoner rock/Liberec
MICHAEL ZIMMEL – one man instrumental
sludge metal project
Zuby Nehty
18. 2., 21.00
women power – legendární dámská alternativní kapela po patnácti letech s novým
albem „Kusy“! en: women power – a legendary ladies alternative band comes
after fifteen years with a new album.
Marpo, support: Majkl Kasl
27. 2., 21.00
Hip hop. Letos oslavil deset let svojí
hiphopové kariéry, vyprodal pražský
dvoutisícový sál Sasazu a sbírá skvělé
ohlasy fanoušků i hudebních kritiků. Pro
rappera Marpa, kterého širší veřejnost
zná i jako bubeníka kapely Chinaski, je
to však jen začátek. Nyní se svojí show,
označenou například serverem Rapcity.cz
za jednoznačně nejlepší rapové vystoupení u nás, vyráží i do měst. V rámci turné
nazvané „Náš Hood Tour“ dorazí poslední
únorový pátek také do Plzně, kde se
představí opět v Divadle pod lampou!
en: A successful rapper Marpo arrives
with his tour "Náš Hood Tour" to Plzeň.
Poletíme
6. 3., 21.00
Turbošanson – banjo punk s novým
albem „Turbošanson“. en: New album
Turbošanson of a banjo punk band.
DIVADLO DIALOG
Smetanovy sady 9
KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ –
POLANOVA SÍŇ
Bedřicha Smetany 13
MEETING POINT PLZEŇ 2015
náměstí Republiky
DIVADLO POD LAMPOU
Havířská 11

10. 2. Knihovna města Plzně, Západní 18
(v budově 1. ZŠ - vchod z Tachovské ulice)
23. 2. Knihovna města Plzně, Studentská 22
11. 3. Knihovna města Plzně, Hudební
a internetová knihovna, Táborská 22
24. 3. Knihovna m. Plzně, Macháčkova 28
Čas 17.00–19.00
Vstup volný
www.fotoalbum.skrytemesto.cz
www.svkpl.cz/cs/knihovny/rakouska-knihovna/galerie-evropskeho-domu

Přehlídka rakouských
krátkých filmů 2015
17. 3.
V rámci přehlídky budou promítány
filmy, které Akademie rakouského filmu
ve spolupráci s Vienna Independent
Shorts a Shortynale Klosterneuburg
zařadila do předvýběru pro nominaci na
Rakouskou filmovou cenu 2015. Ve spolupráci s BMEIA a Akademií rakouského
filmu. Pořadatel rakouské ministerstvo
zahraničí ve spolupráci s Rakouskou
filmovou akademií. en: As part of the
show will be screened films that the
Academy of Austrian film in cooperation with the Vienna Independent Shorts
and Shortynale Klosterneuburg ranked
into a pre-selection for nomination for
Austrian Film Award 2015. In cooperation with BMEIA and the Austrian Film
Academy.
KULTURNÍ CENTRUM PAPÍRNA /
CULTURAL CENTRE PAPÍRNA
Zahradní 173
Deaths + Luke Mayen +
Murder Bear Doug
20. 1.
Z původně one-man projektu Igora Brusa
vznikla celá kapela, berlínští Deaths (DE,
Love by Mistake) sklízejí uznání na renomovaných světových blozích. S Deaths
zahrají Murder Bear Doug Tomáše Havlena z Post Hudby a Mayen. en: Originally
a one-man project of Igor Brusa evolves
in a whole band, Berlins Deaths (DE, Love
by Mistake) gains a popularity on the
world renowned blogs.
WWW / MaryC
25. 2.
Koncert legendárních WWW. Hudba
Ondřeje Anděry obsahuje útržky hiphopových postupů a z reality nasnímaných
samplů, nervózních industriálních zvuků
a znepokojivých elektronických struktur.
Před a po WWW hraje rezidentní DJka
Papírny MaryC, kterou můžete znát z pořadu Kruton a radiu Wave. en: Legendary
WWW. Music of Ondřej Anděra contains
snippets of hip-hop procedures, reality
captured samples, nervous industrial
sounds and unsettling electronic structures.
Kmeny – Premiérová projekce 2 dílů
11. 3.
Mimořádná projekce 2 dílů (2 x 26 min.)
z připravovaného dokumentárního cyklu
Kmeny za účasti tvůrců a autora projektu
Vladimira 518. Víceo projektu na Kmeny.tv.

Festival Finále v Regensburgu / Festival
Finále in Regensburg
6. 2.–7. 2.
Filmový festival Finále, který dokáže
vnést svěží atmosféru do ulic Plzně
a Měšťanskou besedu proměnit v tepající
festivalové centrum, míří za hranice, do
kulturního centra Kulturzentrum „Leerer
Beutel“ v Regensburgu, kde představí to
nejlepší z tuzemské filmové produkce za
rok 2014! en: Finále Pilsen presents the
best of Czech and Slovak feature films
and documentaries 2014 in Regensburg.
Pátek 6. 2.
17.00 Slavnostní zahájení a projekce filmu
Jako nikdy
19.30 projekce filmu Ve stínu
21.30 koncert Jazz Quintet Pilsen –
Regensburg
Sobota 7. 2.
15.00 projekce filmu Pojedeme k moři
17.00 projekce filmu Show
19.30 projekce filmu Klauni
21.30 koncert Electric Lady
V originálním českém znění s německými
titulky. Místo: Kulturzentrum „Leerer
Beutel“, Bertoldstraße 9, 93047 Regensburg. Vstup zdarma.
Pořadatel Plzeň 2015 ve spolupráci s festivalem Finále Plzeň
Plzeňské rodinné fotoalbum / setkání
nad rodinnými fotografiemi
Pilsen Family Photo Album
20. 1., 29. 1., 10. 2., 23. 2., 11. 3., 24. 3.
Pořadatel Plzeň 2015 a studenti FF ZČU
Projekt Plzeňské rodinné fotoalbum
nabízí možnost vytvořit společné album
plzeňských obyvatel, společný obrázek
města Plzně. Přineste své fotoalbum se
starými i novějšími fotografiemi nebo
fotografie v digitální podobě. Budeme
si vyprávět příběhy, skenovat fotografie,
psát texty. Vytvoříme „společné album
z našich alb“! en: An opportunity to
create an album of the lives of Pilsen’s residents, a collective picture of the
city of Pilsen.
20. 1. Knihovna města Plzně, Masarykova
75 (Centrum Doubravka)
29. 1. Knihovna města Plzně, zasedací síň,
2. patro, B. Smetany 13

Dessa + Leto
28. 4.
Dessa z kolektivu Doomtree vyráží na evropské tour. První dvě londýnské zastávky
jsou beznadějně vyprodané. Leto si za
desku Zbytky ozářených ploch vysloužili nominaci na desku roku v hudební
soutěži Vinyla. en: Dessa of Doomtree
collective off on an European tour.
JOHAN
Dramacentrum Johan
Husovo nám. 9
Medvědí pohádky
1. 2., 15.00
Loutkové divadelní představení na motivy
pohádek Hany Doskočilové o tom Jak se
vychovávají malí medvědi, Jak medvěda
Barnabáše rozbolela záda a Jak medvěd
Ťapák našel štěstí. Po představení se děti
mohou těšit na loutky a také na divadelní
rozborovou dílnu. en: Bear tales. Puppet
theater on motives of fairy tales of Hana
Doskočilová. After the show, the children
can look forward to puppets and theater
workshop.
Komediant boží (Divadlo Tyan)
10. 2., 20.00
Loutková radost o životě svatého Františka. Dva herci rozdílného temperamentu
a naturelu se rozhodli vyprávět a hrát
příběh Františka z Assisi. Před prozřením
i po něm. Na motivy Daria Fo, Nikose
Kazantzakise a legend. en: Gods comedian. Puppet joy on life of St. Francis.
Two actors of different temperaments
and natures decided to tell and play the
story of Francis of Assisi.
Vaňku, člověče! (Druhé nástupiště)
17. 2., 20 h
V celovečerní inscenaci tří „vaňkovských
her“ (Protestu, Chyby a Vernisáže)
se představí tvůrci spojení s prací
v alternativním prostoru Moving Station.
Projekt „Vaňku, člověče!“ je pokusem
ověřit životnost témat i poetiky aktovek
Václava Havla v dnešní sice již otevřené
netotalitní, ale konzumem bičované
společnosti. en: The project "Vaněk,
man!" is an attempt to verify the
durability of topics and poetics of Václav
Havel plays in contemporary, nontotalitarian, already opened, however
consumerism-torn society.

Jiří Trnka. filmová loutka. foto Zdeněk Pospíšil

www.artmap.cz, www.bookstore.artmap.cz

David Dimitri: L´Homme Cirque
představení nového cirkusu / new circus
3., 24., 25., 28., 29., 31. 1. + 1., 3., 4., 5. 2.
Čas 17.00 (25., 31. 1.) / 19.00 (23., 24.,
28., 29. 1.)
Nechat se dobrovolně vystřelit z děla či
chodit po tenkém drátu ve velké výšce?
Pro jednapadesátiletého švýcarského
provazochodce a akrobata Davida Dimitriho to není žádný problém, a tak se nezalekl ani otevření sezony nového cirkusu
přímo v den slavnostního zahájení Plzně
Evropského hlavního města kultury 2015.
Pohybu a potřebné dávky adrenalinu není
nikdy dost, řekl si Dimitri a kývl na uvádění
diváků v úžas i po dalších deset večerů
necelý týden po slavnostním zahájení.
Ve stanu na náměstí Republiky představí
své sólové rodinné představení L´Homme
Cirque, ve kterém bravurně spojuje
klaunství, herectví, smysl pro gag a detail.
en: A new circus show performed by swiss
acrobat and ropewalker David Dimitri.
NOVÝ CIRKUS
Plaza Plzeň

Cirque Trottola & Petit Théâtre
Baraque: Matamore
představení nového cirkusu / new circus
27. 1., 30. 1., 31. 1. + 3., 4., 7., 8., 11., 12. 2.
Cirkus plný fantazie, skvělých kostýmů a burleskních klaunů a akrobatů.
en: A circus overflowing with fantasy,
exquisite costumes and burlesque clowns
and acrobats.
Pořadatel Plzeň 2015
PLZEŇ ZASTÁVKA
Přeštická 4
Otevřeno každý čtvrtek od 15-21
fcb Plzeň Zastávka
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: Space for meetings and sharing. A place where you can
slow down and see life through creative
activity. Part of the concept is an open
workshop of bookbinding, bookshop and
gallery – a space for exploration, play
and work.

NA VÝLETĚ /
OUTSIDE PILSEN
GALERIE SAM83
Česká Bříza
Petr Halámka: Království devadesátek/
The Kingdom's 90 th Birthday
15. 2.–28. 3.
Někdy je příliš brzo a hned poté je už
pozdě. Fotografie, na které si musíme
zvyknout. Překročit hranici art klišé

Plzeň 2015
Evropské hlavní
město kultury

znamená kómatickou rozkoš, připuštění,
že MS-DOS má časový průnik s cibachromem v pokoji o 12 čtverečních metrech.
První představení práce Petra Halámky
je zároveň první výstavou v letošním
roce. en: Sometimes it is too early and
then immediately too late. Photogrpahy
that we have to get used to. Crossing the
border of cliche in art means embracing
a comatic delight, admitting that MS-DOS
has a time overlapse with cibachrome
in a room of 12 square meters. The first
show is of the work of Peter Halámka and
is also the first exhibition of this year.
Kurátor / Curator Sam
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 letošním roce práce čtyř autorů. Video jako
záznam skryté emoce umožňující opakovaně vejít, vyndat prapory, mávat, krvácet
nebo být pohřben. en: The seventh year
of the housing project 4 WINDOWS is
focused 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.
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VLAK ZA KULTUROU / KULTURNÍ
PROGRAM NA CESTĚ VLAKEM
Z REGENSBURGU DO PLZNĚ

Husova 18, Brno
www.moravska-galerie.cz

platforma (pro současné umění)

Ostrava

Kdo na moje místo

Irina Korina: Měřítka touhy

17 12 2014 — 22 03 2015

11 12 2014 — 08 03 2015

PLATOvideo02 — svátky a slavnosti
09 12 2014 — 28 02 2015
Galerie města Ostravy

www.plato-ostrava.cz

ducb.cz

ANJA MANFREDI
Favorite Tools
8 1–8 2
Galerie současného umění
a architektury / Dům Umění
inz
Artmapa
45x95_Sestava
Města
České
Budějovice 1 16.1.2015 9:30 Stránka 1

JÖRG SASSE
12 2 – 22 3

Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery

milan

grygar

Vizuální a akustické / The Visual and the Acoustic

17/ 12/ 2014 — 5/ 4/ 2015
Městská knihovna, 2. patro / Municipal Library, 2nd floor,
Mariánské náměstí 1, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin /
Open daily except Mondays from 10 a.m. to 6 p.m.
www.ghmp.cz

ArtMap

Knihkupectví
Bookstore
bookstore.artmap.cz
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Charles Chaplin
byl členem Brněnského
Devětsilu?

10 Dialog
Divadlo
Divadlo pod lampou
Fresh Air Gallery
Galerie Evropského domu
Galerie Vestředu
Galerie Ladislava Sutnara
Galerie města Plzně
Johan
Knihovna města Plzně
Masné krámy
(Západočeská galerie)
Meeting point
Moving Station
Nové divadlo
Nový cirkus
Papírna
Plzeň zastávka
Výstavní síň „13“
(Západočeská galerie)
Západočeské muzeum

Matěj Hrbek, Zuzana Růžičková,
Lucie Nováčková
28. 3.–24. 5.

www.plzen2015.cz

Moravská galerie v Brně
Pražákův Palác
28/11 2014 — 26/4 2015

9

ZÁMEK NEBÍLOVY
Nebílovy 1, Nezvěstice 332 04

NOVÉ DIVADLO
GALERIE MĚSTA PLZNĚ

Víte že

8

ArtMap se těší podpoře

NOVÝ CIRKUS

Brněnský Devětsil:
multimediální přesahy
umělecké avantgardy

7

Grafické řešení: Petr Hrůza

NOVÝ CIRKUS
náměstí Republiky

17. 1.–27. 9.
Speciální vagón německé společnosti
Länderbahn v Designu Plzeň2015 se 17. 1.
promění v jeviště, na němž vystoupí
nepřeberné množství umělců, a v hlediště, v němž usednou cestující směřující
z Regensburgu do Plzně, Evropského
hlavního města kultury 2015. Cestující Vlaku za kulturou se mohou těšit
na pestrou žánrovou směsici - tanec,
literaturu, divadlo, akční umění, kouzelnictví, performance, ruční práce,
pantomimu, malířství, fotografie či na
sólové hudebníky a malá hudební tělesa.
Každou sobotu a neděli bude během jízdy
vlakem z Regensburgu (přes Schwandorf, Cham, Furth in W. a Domažlice) do
Plzně cestující bavit dvouapůlhodinový
program českých a bavorských umělců,
kteří budou ve "Vlaku za kulturou" vystupovat. en: Special carriage by German
company Länderbahn in design of Plzeň
2015 will be transformed into a stage
where plenty of artists will perform for
audience traveling from Regensburg to
Pilsen, European Capital of Culture 2015.
Passengers of the Train to culture can
look forward to a mix of genres – dance,
literature, theater, performance art,
magic, handicrafts, pantomime, painting,
photography or solo musicians.
Čas: 10.30 odjezd z Regensburgu, 13.00
příjezd do Plzně, 19.00 odjezd z Plzně
zpět do Regensburgu
(změny vyhrazeny – 14. 2 se mění jízdní
řády)
Vstup jízdenka cca 25.00 euro
Web http://www.bbkult.net/redaktion/
details/14043046242980.html
Pořadatel Plzeň 2015, Centrum Bavaria
Bohemia.

GALERIE LADISLAVA SUTNARA
NOVÝ CIRKUS
MEETING POINT

VÝSTAVNÍ SÍŇ „13“
MASNÉ KRÁMY
GALERIE EVROPSKÉHO DOMU

JOHAN
KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ
DIVADLO DIALOG

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM

GALERIE VESTŘEDU

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.

www.artmap.cz
www.bookstore.artmap.cz
www.fb.com/artmap.cz
Jiří Trnka: Elfové, loutky pro
světovou výstavu EXPO 67
v Montrealu / Elves, puppets
for Expo 67 in Montreal, 1967
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MOVING STATION

FRESH AIR GALLERY

PLZEŇ 01–03 2015
DIVADLO POD LAMPOU

Současné umění
v plzeňských galeriích
PLZEŇ ZASTÁVKA

PAPÍRNA

Contemporary Art
in Plzeň Galleries

G
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GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V CHEBU
náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 16
gavu.cz
Stanislav Diviš, Zbytky
22. 1.–22. 3.
Tvorba Stanislava Diviše patří ke klíčovým projevům české postmoderny.
Jejím charakteristickým znakem je
přesun důrazu od subjektivních obsahů
k vizuálnímu jazyku. Tento obrat odrážející postmoderní nedůvěru v obecnou
platnost jakéhokoli duchovního či ideového základu otevřel pro umění nové
možnosti, jak se s odstupem, zpochybňujícím humorem i estetikou velkoryse
odmítající myšlenky na věčnost zabývat
velkými tématy. Uvedené rysy najdeme
i v cyklu Zbytky, který velmi dobře shrnuje základní principy Divišovy tvorby:
volně se vztahuje k mimouměleckému
artefaktu jako vzoru či předobrazu,
zkoumá variabilitu systému řazení prvků
a kompozice, a to s výrazným využitím
čisté barvy, a zároveň podprahově rehabilituje ornament.
Kurátor: Marek Pokorný
KUNSTFORUM OSTDEUTSCHE
GALERIE REGENSBURG
Dr. Johann Maier Straße 5
www.kunstforum.net
Oskar Kokoschka a kulturní
scéna v Praze
do / until 1. 2.

I

J

K
cze
eng

