
AKOREACRO: KLAXON
sídliště Košutka – u nákupního centra 
Globus, Úněšovská ul. / Košutka 
housing estate, Úněšovská street by 
shopping mall Globus

10.–11. 11, 13.–15. 11., 17.00, 19.00
Představení čtyřčlenného 
francouzského ansámblu nevznikají 
pod taktovkou jediného režiséra, 
každý z členů občas zatroubí na 
klaxon a přispěje svou troškou do 
mlýna, do světa nového cirkusu 
plného překvapení, kde se normální 
a očekávané mění v malé zázraky. 
Přehlídka velmi živé, rychlé akrobacie, 
kdy celý soubor létá vzduchem tak 
rychle, že se nestačíte divit! Představení 
zábavné, potrhlé, velkolepé, vždy 
na hranici proveditelnosti, vždy 
se snahou vyšplhat do výše tužeb 
a zároveň kus, v němž má každý článek 
svoje místo, vizi a dobrý důvod. 
Originál v rukou samotných diváků, 
kteří mohou očekávat obrovskou 
energii podpořenou živým hudebním 
doprovodem, o nějž se starají čtyři 
hudebníci přímo na jevišti.
en: The show by the French ensemble 
has not been created by one director 
alone, but rather each member 
sometimes rings the klaxon and 
contributes with their bit to the new 
circus world full of surprises where the 
ordinary and the expected become 
transformed into small miracles. A show 
of lively, agile acrobatics where the 
complete company flies through air 
so fast that you can't even start to 
wonder! A show which is amusing, crazy, 
spectacular and always pushing the 
boundaries of what is practical, with an 
effort to climb to the heights of secret 
wishes and yearnings and also a piece 
where each element has its own place, 
vision and good reason. Visitors will see 
an original show and can expect huge 
energy supported by live music from 
the four musicians right on the stage.

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

16. 09.–31. 12.
Věhlasná Sutnarova stavebnice Postav si 
město – Build the Town se stala inspirací 
pro nový umělecký objekt, který bude 
v rámci projektu Návrat Ladislava 
Sutnara od poloviny září umístěn 
v pěší zóně v Riegrově ulici. Zvětšená 
stavebnice však nebude pouhou sochou 
či statickým pomníkem Sutnarovu 
géniu. Betonové bloky připomínající 
barevné dílky stavebnice v různých 
kompozicích budou sloužit i k posezení 
či dětské zábavě. 
en: Sutnar's famous kit Build the Town 
was the inspiration for a new artistic 
object which will be placed close 
to the Ladislav Sutnar Gallery in the 
pedestrian zone on Riegrova Street 
from mid-September as part the Return 
of Ladislav Sutnar project. The enlarged 
kit will not merely be a sculpture or 
a static memorial to Sutnar's genius. 
Concrete blocks looking like building 
pieces in various compositions will 
serve as a place for sitting or for 
children's fun.

DEPO2015
Presslova 14 
denně / daily 11.00-19.00

Plzeňské rodinné fotoalbum – 
Ráj mezi čtyřmi řekami
21. 10.–31. 1.
Vernisáž / opening: 20. 10., 19.00
Závěrečná výstava projektu Plzeňské 
rodinné fotoalbum – Ráj mezi čtyřmi 
řekami nabídne konečný výběr 
z nasbíraných rodinných fotografií 
a bude tak vyústěním celého projektu, 
v jehož rámci se podařilo shromáždit 
na 2500 fotografií. Tentokrát je výstava 
obsahující výběr více jak 200 snímků, 
pojata více umělecky, více pracuje 
s detaily a textem. Stále se však můžete 
těšit na společné album plzeňských 
obyvatel, které tvoří pestrý obrázek 
města Plzně a rozněžňuje i dojímá. 
en: The last exhibition of the Pilsen 
Family Photo Album – A Paradise 
between Four Rivers is a project, 
which will offer a selection from all 
the collected family photographs 
and will be the pinnacle of the entire 
project which managed to collect 2,500 
photographs. This time the exhibition, 
consisting of around 200 photos, is 
more artistic and works more with 
the details and text. You can still look 
forward to a compilation album by 
Pilsen citizens, creating a colourful and 
emotional picture of Pilsen.
Současné Japonsko evropskýma očima 
/ Japan Today through European Eyes
Dita Pepe, Barbora Baronová
24. 10.–22. 11.
Výstavní projekt návštěvníkům přiblíží 
Japonsko a japonskou kulturu mimo 
zažité představy a stereotypy, a to 
nejen v Evropě, ale také v Japonsku. 
K dnešnímu dni navštívilo Japonsko 
pod kurátorským dohledem umělecké 
ředitelky projektu Mikiko Kituty téměř 
šest desítek evropských fotografů, 17. 
ročníku, jenž se zaměřil na prefekturu 
Saimata v blízkosti Tokia, se zúčastnili 
česká fotografka Dita Pepe, literární 
dokumentaristka Barbora Baronová 
a belgický fotograf Max Pinkers, který 
zastupuje belgický Mons. V rámci 
projektu se obě autorky zaměřily na 
postavení žen v japonské společnosti, 
především na roli neprovdaných žen. 
Zvolená látka a podoba jejího zpracování 
vychází z konceptu Intimita, na kterém 
Dita Pepe s Barborou Baronovou 
aktuálně pracují v České republice. 
Součást projektu Japan Fest 2015. 
en: An exhibition project introducing 
Japan and Japanese culture beyond the 

learned stereotypes and conceptions, 
not just in Europe but in Japan, too. 
Almost sixty European photographers 
have visited Japan to date under 
the curatorial supervision of the 
project's Artistic Chief Mikiko Kituta 
and captured life in 36 out of the total 
47 prefectures through photography. 
This year's 17th season, focused on the 
Saimata prefecture near Tokyo, saw 
among the participants the Czech 
photographer Dita Pepe, the literary 
documentarist Barbora Baronová and 
the Belgian photographer Max Pinkers 
representing the Belgian city of Mons. 
The two female authors focused within 
the project on the status of women in 
Japanese society, primarily the role of 
unmarried women. The chosen theme 
and the way it has been interpreted 
are based on the concept of intimacy, 
currently being developed by Dita Pepe 
and Barbora Baronová in the Czech 
Republic. 
Part of Japan Fest 2015.

DOMUS – poutní místo současného 
designu / DOMUS – the Pilgrimage Site 
of Contemporary Design
24. 4.–31. 12.
Tzv. hala těžkých oprav se změnila 
v DOMUS – poutní místo současného 
designu. V tajemné zahradě Alenku 
v říši divů nenajdete, ale budete si 
tak alespoň na chvíli připadat, do 
laboratoře zázraků totiž přispěla stovka 
evropských designérů! Překrásný 
kabinet budoucnosti vyšperkovala 
desítkami originálních designérských 
kousků s velkým množstvím květin, které 
jej odlehčují a probouzí v něm život. 
Německý designér Werner Aisslinger 
pracoval s návrhem uzavřeného 
meditativního prostoru a do industriální 
haly umístil vnitřní transparentní 
pavilon. Jiří Příhoda změnil perspektivu 
pohledu na prostor i samotnou instalaci 
výstavy, další velké originální objekty 
připravili Henry Wielgus s Janem 
Plecháčem a Maximem Velčovským, 
který je zároveň autorem plzeňského 
erbu umístěného na jedné ze zdí 
v magickém prostoru prosklené haly. 
en: The former hall for heavy equipment 
repairs has been transformed into 
DOMUS – the Pilgrimage Site of 
Contemporary Design. Though Alice in 
Wonderland is not among those you can 
find in the mysterious garden, you will 
certainly get a temporary Wonderland 
feel: one hundred European designers 
have contributed to this laboratory 
of miracles! They have embellished 
the gorgeous futuristic study with 
dozens of novel designer pieces and 
an abundance of flowers which infuse 
it with lightness and bring it to life. 
Working with a plan for an enclosed 
meditation space, the German designer 
Werner Aisslinger has embedded 
a transparent interior pavilion in the 
industrial hall. Jiří Příhoda has changed 
the perspective from which the space 
and the entire exhibition installation is 
viewed; other grand inventive objects 
have been prepared by Henry Wielgus 
with Jan Plecháč and Maxim Velčovský, 
who is also the author of the Pilsen coat 
of arms attached to one of the walls in 
the magical setting of the glass-walled 
hall.
Čestmír Suška: RESTART
25. 4.–31. 12.
Bývalé depo dopravních podniků má 
nový důvod své existence. A právě 
s okamžikem nového startu, vzniku 
kreativní zóny DEPO2015, rezonují díla 
světově uznávaného sochaře Čestmíra 
Sušky s příznačným názvem RESTART. 
Suškovy neobyčejné "krajkové" sochy 
z vyřazených kovových objektů se 
rozkutálely do dvora bývalé vozovny 
a staly se tak součástí dalších 
plánovaných akcí i „ukazatelem“, díky 
němuž DEPO2015 prostě nemůžete 
minout – nové plzeňské rozhledny 
se rozhlíží po kraji! Interiérová část 
expozice, která osvětluje pozadí celého 
projektu, se soustřeďuje na menší 
objekty v jedné z hal DEPO2015. Tři, dva, 
jedna, (re)START směr DEPO2015! 
en: The former depot of the City 
Transport Company on Presslova Street 
got a new purpose for its existence in 
2015. The work of Čestmír Suška, aptly 
named RESTART, is resonating with the 
moment of this new start, the inception 
of the creative zone of DEPO2015. 
This sculptor who has achieved global 
renown has in recent years been 
engaged in the creation of unusual 
sculptures made from discarded metal 
objects. The exhibition for the general 
public has two parts – an exterior and 
an interior one. The objects meant 
for the outdoor exhibition will roll in 
all directions around the depot yard, 
becoming part of the other events on 
the schedule. The indoor part will shed 
light on the background of the entire 
project, focusing on smaller objects. 
There is a programme of side events to 
accompany the exhibition, courses and 
guided tours. Three, two, one, (re)START 
towards DEPO2015!
Přírodní krásy Evropy / 
Europe's Natural Beauties
4. 11.–30. 11. (kavárna / the café) 
vernisáž / opening: 4. 11., 19.00, hudba / 
music: ROKNAROK (od / from 19.30)
Finální výstava fotografického 
projektu Přírodní krásy Evropy, jejímž 
cílem je představit přírodu Evropy 
prostřednictvím velkoformátových 
fotografií a doprovodných textů o vztahu 
člověka k přírodě. Představeny budou 
fotografie zachycující přírodní scenérie 
všech evropských zemí. Opomenuta 
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 z let 
2013-2015, v jejíž porotě zasedli známí 
plzeňští fotografové přírody. Tečkou za 
projektem, který doprovází přednášky 
s fotografy přírody, fotoworkshop 
a hudebně-dramatické představení, 
bude vydání závěrečné publikace.
en: The final exhibition of 
the photographic project titled 
Europe's Natural Beauties, aiming to 
present Europe's nature through large-
scale photographs and accompanying 
texts about the relationship between 
humans and nature. The works 
presented will include photographs 
capturing the natural scenery of 
each European country, including 
our native basin, seen through the 
lens of a Czech photographer – from 
this country with a rich tradition of 
landscape photography. The pictures on 
exhibition are part of the three-round 
photography contest of 2013–2015, 
assessed by a jury of renowned nature 
photographers from Pilsen. The 
project, accompanied by lectures with 
nature photographers, a photographic 
workshop and a music-and-drama 
performance will be rounded off by the 
release of a final publication.
10. Festival Animánie / 
10th Animania Festival
14. 4.–22. 12.
(dále probíhá / also at: Moving station, 
Anděl Music Bar, Měšťanská beseda, 
ZUŠ Trnka)
Desátý ročník festivalu animovaného 
filmu na téma Japonsko a komiks. Hlavní 
částí bude ojedinělá mezinárodní 
soutěžní přehlídka dětí, mládeže 
a studentů ve věku od 6 do 26 let, 
uspořádaná ve dnech 14.-16. listopadu. 
Návštěvníky festivalu čekají soutěžní 
projekce, otevřené tvůrčí dílny a bohatý 
doprovodný program. Pro odbornou 
veřejnost i další nadšence je připraven 
druhý ročník kolokvia o filmové 
výchově. Následující festivalové dny 
se pak zájemci mohou zúčastnit 
animačních a komiksových workshopů 
pod vedením zkušených lektorů od nás 
i ze zahraničí. Výjimečnou příležitost 
budou mít milovníci manga – v rámci 
projektu Japan Fest 2015 se na festivalu 
představí Ikuo Matsuda, významný 
japonský kreslíř a animátor, který 
jako lektor povede několikadenní 
workshop. Díky spolupráci s Divadlem 
bratří Formanů do Plzně dorazí 
se svojí úžasnou galaktickou show 
i italský umělec Giorgio Bertolotti. 
Nebudou chybět ani festivalové 
projekce animovaných filmů pro 
diváky všech věkových kategorií nebo 
výstava k desetiletému výročí projektu 
Animánie. 
en: The 10th season of this festival of 
animated film, the theme of Japan 
and comic books. Its central part 
will comprise a rare international 
event showcasing children, youth and 
students aged 6 to 26, held on 14–16 
November. Festival visitors can look 
forward to competition projections, 
open creative workshops and a diverse 
programme of side events. For the 
professional public as well as other 
enthusiasts, a second season of the 
film education colloquium has been 
prepared. The festival days which follow 
will invite interested visitors to join 
animation and comic book workshops 
under the lead of experienced tutors 
from both the Czech Republic and 
abroad. There will be a rare opportunity 
for manga aficionados – in collaboration 
with Japan Fest, the festival will 
introduce Ikuo Matsuda, a prominent 
Japanese manga artist and animator 
who will be there as a tutor to conduct 
a workshop spanning several days. 
A collaboration with the Theatre of The 
Forman Brothers will also bring the 
Italian artist Giorgio Bertolotti to Pilsen 
with his sensational galactic show. 
There will also be festival projections 
of animated movies for audiences of 
all ages as well as an exhibition marking 
the tenth anniversary of the Animania 
project.

FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ 
LADISLAVA SUTNARA / 
LADISLAV SUTNAR FACULTY 
OF DESIGN AND ART
Univerzitní 28
www.fdu.zcu.cz

Umělec a totalita „Svoboda projevu 
a moc totality“ – Stalinská doba / 
The Artist and Totalitarianism 
"Freedom of Speech and the Power 
of Totalitarianism" – the Stalin Era
17. 11., 20.00 (Velká aula / the Grand 
auditorium)
Projekt „Umělec a totalita“, který je 
připomínkou boje s totalitou, propojuje 
hudbu a výtvarné umění v podobě 
multimediálních projekcí a je – zcela 
logicky – situován na půdu vysoké 
školy. Právě revolta vysokých škol před 
více než čtvrtstoletím otevřela cestu 
demokracii v našem státě. V podání 
Plzeňské filharmonie a šéfdirigenta 
Tomáše Braunera zazní části Symfonie č. 
4 c moll Dmitrije Šostakoviče (1935-36, 
označena stalinskou kritikou za vulgárně 
naturalistickou a dalšího provedení 
se dočkala až v roce 1961). Koncert 
bude multimediální produkcí pracující 
s dokumentárními materiály textovými 
i obrazovými, vybranými ve spolupráci 
s Ústavem pro studium totalitních 
režimů, ve spojení s hudbou a mluveným 
slovem. Na základě archivních 
dokumentů vzniknou projekce, plakátové 
cykly a computerová grafika, které budou 
prezentovány v komponovaném pořadu. 
Dále zazní komorní skladby v podání 
Českého noneta. 

en: "Artist and Totalitarianism" is 
a project commemorating the fight 
against totalitarianism, combining 
music and fine arts in multi-media 
projections, situated, quite logically, on 
university soil. This, as it was the revolt 
of universities that opened the way to 
democracy in the Czech state more 
than a quarter of a century ago. You will 
be able to listen to parts of Symphony 
No. 4 in C minor by Dmitri Shostakovich 
(1935–36, labelled by the Stalinist 
critique as vulgar naturalism; the 
next performance was not until 1961) 
performed by the Pilsen Philharmonic 
Orchestra with its Chief Conductor 
Tomáš Brauner. The concert will 
involve a multimedia production using 
documentary materials, both text and 
visual, chosen in collaboration with The 
Institute for the Study of Totalitarian 
Regimes, combined with music and 
speech. Projections, poster cycles and 
computer graphics will be created on 
the basis of the archival documents and 
presented in a compiled programme. 
The audience will also hear chamber 
music compositions performed by 
Czech Nonet.

Umělec a totalita: Konec kultu / 
The Artist and Totalitarianism: 
End of a Cult
Odhalení pomníku / the Unveiling 
of a Memorial
17. 11., 10.00 (Borský park)
Odhalení pomníku umění bojujícímu 
proti totalitě „Konec kultu“, který 
je pomníkem boji proti diktatuře 
a současně poctou slavnému 
plzeňskému rodákovi Jiřímu Trnkovi. 
en: The unveiling of a memorial 
dedicated to anti-totalitarian art named 
"End of a Cult". It commemorates the 
fight against dictatorship, whilst paying 
homage to the famous native of Pilsen 
Jiří Trnka.

Mezinárodní fotografické sympozium 
Plzeň / International Symposium on 
Photography Pilsen
23.–27. 11.
Na konci listopadu se do Plzně již 
tradičně vypraví významní čeští 
a zahraniční fotografové, aby v rámci 
mezinárodního fotografického sympozia 
Plzeň představili svoji tvorbu, názory 
a tendence současné fotografické 
scény, tentokrát na téma „Fotografie 
a společnost“. I letos bude součástí 
programu řada přednášek, prezentací, 
workshopů a dalších aktivit. Zájemci 
budou moci navštívit přednášky 
a vstoupit do diskuse s významnými 
osobnostmi světa fotografie. Zájemcům 
o studium fotografie doporučujeme 
konzultace portfolií. 
en: Prominent photographers, both 
Czech and international, traditionally 
set off to Pilsen in late November 
to introduce their works, views and 
tendencies of the contemporary 
photographic scene within the 
International Symposium on Photography 
Pilsen, this time with the theme of 
"Photography and Society". This 
year's programme also includes a series 
of lectures, presentations, workshops 
and other activities. Interested parties 
will have the opportunity to attend 
lectures and join a discussion with 
prominent figures from the world of 
photography. We recommend portfolio 
consultations to those interested in 
photography studies.

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

Bienále kresby Plzeň 2015 
Tvorba laureátů Bienále kresby 
Plzeň 1996–2014
15. 10.–29. 11.
Letošní mezinárodní Bienále kresby 
Plzeň 2015 s titulem Jiný pohled 
představí 67 umělců ze 17 zemí světa 
prostřednictvím malých výběrových 
kolekcí děl z celku jejich tvorby, kolekcí 
z rozmanitých uměleckých programů 
výtvarníků od klasických disciplín až 
po nová média. Návštěvníci budou 
mít možnost tyto umělce poznat 
ve skutečně jiném, novém pohledu 
– výstava přiblíží jejich osobnost 
i výtvarné umění z uplynulých dvaceti 
let. Zároveň ukáže tvář, význam i místo 
jednobarevné kresby zařazené do 
širokého proudu umění, představeného 
tvorbou laureátů bienále nejen z Evropy, 
ale i z Austrálie, Japonska, Tchai-wanu 
a Indonésie. Bohatou výstavní kolekci 
téměř dvou stovek kreseb, maleb, grafik, 
objektů, instalací, tvorby in situ a jiných 
forem současného výtvarného umění 
doplní obsáhlý katalog, který představí 
historii bienále, výstavu, umělce 
i reprodukce jejich vystavených děl.
en: This year's Biennial of Drawing 
Pilsen 2015, titled 'Different View', will 
introduce 67 artists from 17 countries 
through small, selected collections 
of works from their production, 
from various artistic programmes 
ranging from classical fields to new 
media. Visitors will be able to get 
to know these artists in a truly new 
light – the exhibition will present their 
personalities and works from the past 
twenty years. It will also show the face, 
importance and place of monochrome 
drawings in mainstream art, 
represented by works of the Biennial 
laureates from Europe, Australia, Japan, 
Taiwan and Indonesia. The extensive 
exhibition collection of almost two 
hundred drawings, paintings, graphics, 
objects, installations, in-situ works and 
other forms of modern fine art will be 
supported by a voluminous catalogue 
presenting the history of the biennial, 
the exhibition, individual artists and 
reproductions of their exhibited works.

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

Bienále kresby Plzeň 2015 
Tvorba laureátů Bienále kresby 
Plzeň 1996–2014 / 
Biennial of Drawing Pilsen 2015
15. 10.–29. 11.
Informace k výstavě � Galerie Jiřího 
Trnky en: Exhibition information � 
Galerie Jiřího Trnky
Osobnosti DesignMeetingu / 
Figures of DesignMeeting
26. 10.–21. 11. 
vernisáž / opening: 26. 10., 18.00
Výstava prezentuje díla vybraných 
uměleckých osobností, které se 
v termínu 26.-30. října 2015 zúčastní 
mezinárodního setkání představitelů 
evropských i světových škol umění 
a designu na Fakultě designu a umění 
Ladislava Sutnara ZČU. DesignMeeting 
2015 nabídne sérii odborných 
přednášek, workshopů a prezentací 
i rozsáhlou výstavu prezentující tvorbu 
na desítkách zúčastněných škol, 
která bude k vidění přímo v budově 
fakulty, stejně jako výstava vítězných 
studentských prací ze soutěže Cena 
DesignMeetingu. Součástí programu 
bude i množství akcí mezinárodního 
významu, např. udílení Ceny 
Ladislava Sutnara, Národní ceny za 
studentský design, ceny RUV a ceny 
DesignMeetingu. 
en: This exhibition presents works by 
selected figures of the art world who 
will be attending the international 
encounter of representatives of art and 
design schools from Europe and the 
world at the Ladislav Sutnar Faculty of 
Design and Art of the University of West 
Bohemia in the period from 26th to 30th 
October 2015. DesignMeeting 2015 will 
offer a series of specialist lectures, 
workshops and presentations, and an 
extensive exhibition presenting the 
work of dozens of participating schools 
held right in the faculty building, as will 
be an exhibition showcasing the winning 
student works from the DesignMeeting 
Award competition. The programme 
also includes a variety of events that are 
of significance at the international level, 
such as the granting of the Ladislav 
Sutnar Prize, the Czech National Award 
for Student Design, the RUV Award 
(Award of the Artistic Output Registry) 
and the DesignMeeting Award.

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

Bienále kresby Plzeň 2015 
Tvorba laureátů Bienále kresby 
Plzeň 1996–2014 / 
Biennial of Drawing Pilsen 2015
15. 10.–29. 11.
Informace k výstavě � Galerie Jiřího 
Trnky en: Exhibition information � 
Galerie Jiřího Trnky
Artotéka města Plzně / Artotheque 
of city Pilsen
3. 12. 2015–13. 1. 2016
Výstava se koná k 20. výročí založení 
Artotéky města Plzně, která je živou 
kolekcí současného lokálního 
výtvarného umění. Vybraná díla 
budou prezentována v nadzemí GMP. 
V současné době Artotéka města Plzně 
zahrnuje 120 výtvarných děl a jsou v ní 
zastoupeni významní umělci plzeňské 
oblasti, jako jsou např. Jiří Patera, 
Miroslav Tázler, zástupci plzeňské 
malířské školy 70.–80. let 20. století (tzv. 
Paterův kroužek) – V. Havlíček, V. Malina, 
M. Maur, J. Samec a další. 
en: Arthoteque, a lively collection of 
contemporary visual art, celebrates 
20 years of its existence. Currently 
holds about 120 artworks of significant 
artists from Pilsen region.
Kurátorka / Curator: Lenka Kodlová
Limoges - Esprit Porcelaine
03. 12. 2015–13. 01. 2016
Současná volná tvorba, výtvarníků 
z Limoges, která vzniká ve spojení 
s tradičním materiálem jakým je 
porcelán. Výstava se koná ve spolupráci 
s partnerským městem Plzně Limoges 
a Západočeským muzeem v Plzni, 
kde současně proběhne výstava 
historického porcelánu z Limoges. 
en: Contemporary art works from 
Limoges, which is a partner city of 
Pilsen, focuses on a traditional material: 
porcelain. 
Kurátorka / Curator: Michelle Dumain
V rámci uvedených výstav budou 
pořádány další doprovodné pořady, 
zejména komentované prohlídky, 
muzejní noc, literární večery s hudbou, 
koncerty, besedy s umělci a workshopy 
ve spolupráci s FDU LS ZČU.

LOOSOVY INTERIÉRY / 
ADOLF LOOS INTERIORS

Komentované prohlídky bytových 
interiérů od světově proslulého 
architekta Adolfa Loose. Tři z více než 
desítky unikátních prací, které v Plzni 
vznikly 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 někdejším bytě doktora 
Vogla na Klatovské 12 a do prostorného 
dvougeneračního apartmá Brummelova 
domu v Husově 58, jehož rekonstrukce 
byla dokončena před několika týdny. 
en: Guided tours of the apartment 
interiors which were designed by the 
world-famous architect Adolf Loos. 
Three of more than ten unique pieces 
of his work which were created in 

Pilsen based on his design can be 
admired three times a week since the 
beginning of April. Guided tours will 
take you to the former apartment of 
the Kraus family in 10 Bendova Street, 
into the salon and dining room of the 
Dr. Vogel´s apartment in 12 Klatovská 
Street and into the spacious two-
generation apartment of the Brummel 
house in 58 Husova Street. The 
reconstruction work in this place was 
finished just several weeks ago.
Prohlídková trasa po třech nově 
zrekonstruovaných 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 
vstupenky: www.plzenskavstupenka.cz.
Začátky prohlídek v Brummelově domě 
jsou – 10.00, 11.00 (in English), 13.00, 
14.00, 15.00. Pro Loosovy interiéry 
(Bendova 10 + Klatovská 12) jsou začátky 
11.30, 13.00 (in English), 14.30, 16.00.
Informace o trase naleznete 
v českém jazyce zde: 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: www.pilsen.eu/tourist/
information/news/visit-the-newly- 
opened-tour-of-the-loos-interiors.aspx

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

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

NOVÉ DIVADLO / NEW THEATRE
Palackého náměstí 30

DaeMen – Loser(s)
22. 10., 20.00
Vítězové soutěže Česko Slovensko má 
talent – akrobatické duo DaeMen, 
oslovilo další performery z řad 
tanečníků a akrobatů a vznikl nový 
divadelně akrobatický projekt Loser(s). 
Pod vedením uznávaného choreografa 
Jarka Cemerka a za hudebního 
doprovodu beatboxera Ondřeje Havlíka 
- En.drua předvedou novo-cirkusové 
představení LOSER(S). I když se v tomto 
projektu herecky objevuje pouze 
polovina dua DaeMen, akrobat Petr 
Horníček, máte se na co těšit... 
en: A playful and daring show about 
handsome, strong and rather clumsy 
men, two femmes fatales and an 
air hostess who, in the manner of 
a chameleon, changes her role, pulling 
off a concert of sounds and songs 
to entertain travellers en route from 
Prague to Barcelona. The travellers are 
the viewers themselves, accompanied 
on their trip by a sequence of masterful 
acrobatic acts, physical exercise 
pieces directed and choreographed 
by Jarek Cemerek, and a musical 
accompaniment by the musician, singer 
and beat-boxer En.Dru.
Cirk La Putyka: La Putyka
3., 4. 12., 20.00
Kombinace akrobacie, tance, loutek 
a sportovních výkonů v originálním 
pojetí nového cirkusu, jenž nahlíží 
na atmosféru české putyky skelným 
pohledem střízlivého půllitru. 
Hospodská fantazie a změněná realita, 
na chvíli přestávají platit fyzikální 
zákony a hosté jsou svědky nečekaných 
akrobatických, hudebních i pohybových 
jevů. Inscenace vycházející 
z českých reálií hospodského 
života prostřednictvím mistrů ČR 
v akrobatických skocích na trampolíně, 
profesionálních tanečníků a mistrů 
bojového umění wu-shu představí, 
co se honí v hlavách hospodských 
štamgastů za doprovodu živé hudby. 
en: A combination of acrobatics, dance, 
puppets and sporting exploits in an 
original new circus concept which 
looks at the atmosphere of a Czech pub 
through the glassy eye of a sober pint. 
A pub fantasy and an altered reality 
where the laws of physics temporarily 
cease to exist and the guests witness 
unexpected acrobatic, musical and 
physical events.

PĚSTUJ PROSTOR UMĚNÍM / 
FOSTER THE CITY BY ART
prostor před SVKPL, Smetanovy sady 
The space in front of SVKPL, 
Smetanovy Sady (Smetana Gardens)

20. 10., 17.00 
Výstava: 21. 10–12. 11.
Společný happening k vernisáži 
výstavy Pěstuj Prostor a dernisáži 
projektu Zen Plzeň – Socha Pro Plzeň. 
Výstava představuje tři roky fungování 
programu Pěstuj prostor – od 
občanských podnětů v otevřené výzvě 
přes to nejzajímavější z doprovodného 
vzdělávacího programu až po samotné 
realizace. Od 17.00 se můžete těšit 
na komentovanou prohlídku, kde 
si poslechnete poutavé vyprávění 
jednotlivých autorů, v 18.00 uvede 
besedu o pěstování prostoru 
prostřednictvím umění příběh o soše, 
kterou umělci Matěj Al Ali, Petr Dub 
a Tomáš Moravec v dubnu 2015 na 
základě losu odvezli do partnerského 
města Regensburg, kde se sochy 
v rámci umělecké diplomatické 
mise vstřícně „ujali“ a na 6 měsíců ji 
vystavili v Historisches Museum. Nyní 
se slavnostně vrací do Plzně! Diskuse 
s návštěvníky se bude týkat role umění 
a drobné architektury ve veřejném 
prostoru. 

en: 20 October, 5 pm 
Exhibition: 21. 10–12. 11. 
A joint happening for the opening of 
the exhibition by Foster the City and the 
closing of the exhibition by Zen Pilsen 
– A Statue for Pilsen. The exhibition 
presents three years of existence of 
the Foster the City programme – from 
civic proposals from an open call and 
the most interesting things from the 
supporting educational programme 
to the actual realisations. 5.00pm: 
a guided tour with engaging narratives 
by individual authors, 6.00pm: 
a discussion about fostering the city 
with art – a story about a statue which 
the artists Matěj Al Ali, Petr Dub and 
Tomáš Moravec took to Regensburg in 
April 2015 where it was "fostered" as 
part of an artistic diplomatic mission 
and exhibited for six months in the 
History Museum. It is now returning to 
Pilsen! A discussion with visitors will 
be related to the role of art and small 
architecture in the public space.

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

Osvobození 1945 ve fotografiích / 
1945 Liberation in Pictures
1. 5.–31. 10.
Rozsáhlý výstavní projekt tvoří dva 
samostatné fotografické soubory. Výběr 
válečných fotografií Ladislava Sitenské-
ho, předního československého umě-
leckého, dokumentárního a reportážní-
ho fotografa, který se osobně účastnil 
bojů o Británii, vylodění v Normandii 
i bojů o Dunquerke, představí dosud 
nepublikované a neznámé snímky, které 
budou vyvolané přímo z negativů z po-
zůstalosti autora. Druhá část výstavy se 
týká osvobozování Plzně, resp. území 
dnešního Plzeňského kraje.  
en: The wide-ranging exhibition project 
comprises two separate sets of photo-
graphs. The selection of wartime photo-
graphs by Ladislav Sitenský, a prominent 
Czechoslovak art, documentary and 
reportage photographer who par-
ticipated personally in the Battle of 
Britain, in Operation Overlord as well 
as the battles for Dunkirk, will present 
pictures developed directly from the 
negatives from the author’s estate, un-
published and unknown until now. The 
second part of the exhibition concerns 
the liberation of Pilsen and the territory 
of the present Pilsen Region.

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

Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt 
Plzeňska/ Architect of Pilsen Region
7. 10. 2015–07. 2. 2016
Třebaže je Hanuš Zápal nejvýznamněj-
ším představitelem architektury jihozá-
padních Čech první poloviny 20. století, 
byla mu zatím věnována jen velmi malá 
pozornost. Přitom Zápal prakticky celý 
život věnoval architektonické tvorbě 
a záchraně památek v regionu a jeho 
vzhled tak významně ovlivnil. Od roku 
1910, kdy se stal zaměstnancem města, 
projektoval řadu významných veřejných 
budov v Plzni, především škol, sociál-
ních ústavů, ale i staveb technického 
zaměření. Zároveň se soukromě zabýval 
návrhy rodinných domů a opravami 
památek. Především areál barokního 
poutního místa v Mariánské Týnici 
u Kralovic byl zachráněn jeho zásluhou. 
V předválečné době soukromě projek-
toval i řadu dalších veřejných budov 
v západočeských městech. Zápalovo 
dílo lze vymezit obdobím 1910–1960 
a v desítkách návrhů a realizací zahrnu-
je celý vývoj české moderní architek-
tury od nového klasicismu a pozdní 
secese přes kubismus a kotěrovskou 
modernu, rondokubismus a purismus 
k funkcionalismu a dále k hledání jeho 
alternativ. 
en: Hanuš Zápal is one of the most 
significant architects of south-western 
Bohemia in first half of 20th century. 
His work includes projects of public in-
stitutions, schools, social institutes and 
technical realizations and is covering 
the whole range of Czech modernism 
styles from neo-classicism, late art-
nouveau, cubism, rondocubism, purism 
to functionalism and its alternatives. 
Kurátor / Curator: Petr Domanický

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

Barokní umění na Plzeňsku 
a v západních Čechách / Nobility and 
Piety. Baroque Art in the Pilsen Region 
and West Bohemia
28. 10.–20. 3.
Unikátní výstava návštěvníkům poskytne 
ucelený pohled na výtvarnou produkci 
z Plzeňského kraje od počátku 17. do 
druhé poloviny 18. století. Na výstavě 
budou zastoupeny všechny výtvarné 
obory – malířství, sochařství, umělecké 
řemeslo, architektura a nástěnná malba 
– a zohledněny různé typy uměleckých 
zakázek jednotlivých objednavatelských 
okruhů, jako byly kláštery, šlechta 
a královská města.
en: This unique exhibition will offer 
visitors a complete overview of art 
production in the Pilsen Region from 
the early 17th century to the late 18th 
century in consideration of its historical 
scope – it also includes the Tepelsko 
region, which today is part of the 
Karlovy Vary Region.

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

Bienále kresby Plzeň 2015 
Tvorba laureátů Bienále kresby 
Plzeň 1996–2014 / 
Biennial of Drawing Pilsen 2015
15. 10.–29. 11.
Informace k výstavě � Galerie Jiřího 
Trnky en: Exhibition information � 
Galerie Jiřího Trnky
Ladislav Sutnar: Užitá tvorba / 
Applied art
14. 5.–8. 11.
Výstava je jednou ze součástí projektu 
Ladislav Sutnar – návrat a věnuje se 
životu a dílu tohoto světově proslulého 
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 designérskou činnost 
v různých oborech užitého umění, 
zejména porcelán, sklo a předměty 
z kovu. Výstava připomene Sutnarův 
přínos k rozvoji funkcionalistické bytové 
kultury a cílevědomému 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-renowned 
native of Pilsen whose creations have 
left their mark in global cultural history 
and who is one of few Czech artists to 
have also earned 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.

ZEN PLZEŇ
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 přizváni umělci, kteří mají 
zkušenosti se vstupem do veřejného 
prostoru. 
en: 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 transformation. 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 
invited artists with experience in public 
space interventions whose artistic 
approach includes the ability to explore 
urban issues to contemplate the 
character of Pilsen.

Pavel Karous, Michal Pěchouček: 
Píseň pro Rudolfa

29. 4.–27. 11.
Projekt Zen Plzeň zahájí umělecká 
intervence Pavla Karouse a Michala 
Pěchoučka. Jejich vstup do města je 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 
realizací R. Svobody ve veřejném prosto-
ru snaží ukázat, že obsah jeho děl skrývá 
pod propagandistickým zevnějškem bar-
vitý komplikovaný obsah a že umělecká 
kvalita jeho soch je nesporná. 
en: The Zen Pilsen project will open 
with an artistic intervention by Pavel 
Karous and Michal Pěchouček. Their 
entry into the city is a reflection on 
the sculptural group by Rudolf Svo-
boda, 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 
Michal Pěchouček strive to demonstrate 
that the propagandistic exterior of his 
works hides a vivid, complicated con-
tent and that the artistic quality of the 
sculptures is unquestionable.

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

Náměstí Emila Škody v Plzni je obtížně 
postižitelný prostor. Po dlouhá léta 
především jako nástupní plocha plzeň-
ské Škodovky ztratilo svůj pravidelný 
sociální rytmus daný začátkem a kon-
cem pracovní doby, aby tím ještě více 
vystoupila jeho neuspořádanost. Inter-
vence studentů ateliéru socha a prostor 
fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara pod vedením Jiřího Beránka 
a Benedikta Tolara je pokusem o nové 
uchopení tohoto místa. Od západní 
části náměstí budou vybíhat soustřed-
né kruhy zvlněných záhonů osázených 
druhem brambor, který by v době 
slavnostní vernisáže měl právě kvést. 
Intervence bude pokračovat v pod-
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chodu pod náměstím a vyústí u „sochy 
Škodovky“ v jeho centrální části. 
en: Art, or any cultural event, is in-
evitably 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 ac-
complished. 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.

Eva Koťátková, Dominik Lang: 
Nádražní nebe
30. 9.–27. 11.

Plzeňské hlavní nádraží je jedním 
ze symbolů významu Plzně. Je také 
místem, které je nasyceno prožitky 
z cest, emocemi těch, kteří se tu loučili 
nebo vítali, všedností každodenních 
cest za prací a beznadějí těch, kteří 
museli odcestovat, aniž by si to přáli. 
V pojetí autorů je kupole nádražní haly 
místem, kde jsou emoce a prožitky 
nashromážděny jako horký vzduch 
v balonu a neslyšně ševelí. Prostorová 
instalace zavěšená v prostoru kupole je 
vyjevením těchto emocí a vzpomínek. 
en: Threading its way through Pilsen is 
a snarl of transport infrastructure that 
divides the city into several sections 
which are tricky to interconnect. 
The roads and intersecting transport 
routes, at the same time, carve out 
interesting spatial formations, such 
as the place under the three railway 
bridges by the Radbuza River, the so 
called Triple Bridge. Pavla Sceranková 
and Dušan 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.

KULTURNÍ CENTRUM PAPÍRNA /
CULTURAL CENTRE PAPÍRNA
Zahradní 173
Otevřeno denně / Open daily 
10.00–19.00 
papirnaplzen.cz

Moon Art. Současná turecká malba.
Marek Číhal, Jolana Korbičková, 
Václav Stratil
18. 10.–20. 12.
Marek Číhal a Václav Stratil spolu 
znovu po delší době vystavují pod 
hlavičkou Moon Art. I tentokrát půjde 
o úzkou spolupráci mezi oběma umělci 
– vzniknou nová díla přímo na místě 
i dočasné intervence do prostoru 
Papírny. Hostem Moon Artu bude 
tentokrát mladá kreslířka (a stejně 
jako Číhal bývalá Stratilova studentka), 
Jolana Korbičková. Možná nás čeká 
i něco ze současné turecké malby.
Kurátorka / Curator: Tereza Jindrová

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

Moving Station / hemžící se zastávka
Od roku 2000 plzeňské centrum JOHAN 
oživuje opuštěnou nádražní budovu. Po 
mnoha úspěšných letech v punkovém 
provozu, který pomohl zachránitvý-
jimečnou budovu i vdechnout ji jiný 
život. Za tu dobu se mezi kolejemi 
představila celá plejáda skvělých uměl-
ců z oblasti tance, divadla výtvarného 
umění. Výjmečná rekonstrukce (díky 
evropské podpoře) vytvořila podmínky 
pro existenci alternativního prostoru 
pro inovativní uměleckou tvorbu. Smy-
slem rekonverze prostoru je zároveň 
jeho otevření dalším vzdělávacím 
a uměleckým organizacím, sdružením, 
spolkům a jejich vzájemná synergie 
a spolupráce. Přijďte se podívat, pojďte 
spolupracovat, tvořte!
Luká Houdek: Život snů
5. 10.–31. 10.
Lukáš Houdek mapuje místa svého 
dětství a dospívání.
Visegrad in Posters 100/100
6. 10.–29. 10.
100 plakátů mapuje 100 let společné 
historie zemí Visegrádu. Putovní 
výstava je mezinárodním pohledem na 
dějiny střední Evropy prostřednictvím 
plakátové tvorby ožívající v obdobích 
revolučních změn ve společnosti. 
V Plzni se představí 100 plakátů 
z Československa, Polska a Maďarska ze 
70. let, z roku 1989 i ze současnosti.
Slam Poetry International
26.–31. 10
Sympozium o vztazích a přesazích Slam 
Poetry. Diskuse, workshopy i živé akce 
za účasti umělců z Čech, Slovenska, 
Polska, Begie, Maďarska, Německa 
a Francie.
31. 10. – International Slam Poetry Battle.
420PEOPLE: Peklo – Dantovské Variace
23. 10., 20.00
David Prachař v hlavní roli 
tragikomického podobenství o souboji 
se smutkem, nudou a leností, které se 
vkrádají do lidského života po uplynutí 

jeho první poloviny. Peklo není místo, je 
to stav duše. Po úspěšném Máji, který 
vznikl v koprodukci Činohry Národního 
divadla a Nové scény Národního divadla, 
se jedná již o druhé představení 
propojující na divadelní scéně Davida 
Prachaře a soubor 420PEOPLE.
Radka Werner: Prostě krásná
5. 11.–23. 11.
Výstava velkoformátových fotografií, 
které vznikly ve spolupráci s klientkami 
sociálního centra Domov Pramen 
z Mnichova u Marianských Lázní.
ANGEL-y
30. 11., 20.00
Trapně primitivní poetizmus, směs 
klišé různého druhu, dvě cynické 
Angel-y, které se nebojí být patetické 
a sentimentální. Dvě těla pod tíhou 
křídel, která by je měla povznést, ale 
neví se kam. Čekají na vás u brány 
nebeské… Lucia Kašiarová a Vanda 
Hybnerová, tanečnice a herečka, 
obě matky, ironické, ale stále naivní, 
romantické a toužící.
_AUTOMATIC._
Irina Andrejeva (Teatr Novogo Fronta)
5. 12., 20.00
Kde je hranice mezi vnitřním a vnějším 
světem? Kdyby všechno okolo mě bylo 
jenom mojí představou, tak všechno co 
se mi děje, je také jenom výplodem mojí 
mysli? Nové sólové představení Iriny 
Andreevy je sarkastickou tragikomedií 
o konfliktu mezi minulostí a současností 
a souboji člověka s vlastní duševní 
strnulostí.

NA VÝLETĚ /  
OUTSIDE PILSEN
NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / 
THE CARGO RAILWAY STATION 
IN ŽIŽKOV
Jana Želivského 2, Praha 3
denně od 12.00 / Daily from 12 pm
nakladovenadrazizizkov.cz

Ex Situ
6.–31. 10.
Unikátní výstava Ex situ je vyvrcho-
lením několikaletého projektu Zaniklé 
a ohrožené kostely - vzešlého z atel-
iéru Socha a prostor profesora Jiřího 
Beránka – jehož cílem není rekon-
strukce opuštěných sakrálních objektů 
v pohraničních oblastech. Smyslem 
tvorby v téměř rozpadlých objektech je 
poukázat na paměť těchto míst, která 
si udržela svou vnitřní sílu, přestože je 
od nich odvrácena pozornost dnešní 
společnosti. Vzniká tak novodobá 
poutní cesta po západních Čechách.

K vidění bude patnáct již real-
izovaných instalací a další práce nava-
zující na prostor Nákladového nádraží 
Žižkov, jednu z největších industriálních 
kulturních památek v Praze. Součástí 
výstavy je také doprovodný program – 
přednášky na téma zničených památek 
a umění v krajině, literatura, hudba 
a divadlo. 
en: The unique exhibition ‘Ex situ’ is 
the culmination of the several-years-
long project Defunct and Endangered 
Churches – which originated in Jiří 
Beránek's Sculpture and Space Studio – 
but its aim is not to renovate aban-
doned sacral buildings in the border 
region. The purpose of creating in al-
most derelict buildings is to emphasise 
the memory of these places, which still 
have their inner power despite the fact 
that the attention of today's society has 
been diverted away from them. Thus, 
a modern pilgrimage route around West 
Bohemia is being created.

You can already visit fifteen 
installations and other works following 
on from the space of the Žižkov cargo 
railway station, one of the largest 
industrial cultural monuments in 
Prague. The exhibition also offers 
a supporting programme – lectures 
about the destroyed monuments and 
art in the landscape, literature, music 
and theatre.

GALERIE VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ V CHEBU
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
www.gavu.cz

Vendula Chalánková: DINO
29. 10.–16. 12.
Vernisáž ve středu 28. října v 17.00.
Vendula Chalánková má jen zřídka vída-
nou schopnost ve své tvorbě přirozeně 
kombinovat absolutní protiklady - nové 
technologie a rukodělnost, nebo tradič-
ní techniky vysokého umění s ikonami 
lidové spotřeby. Její absurdní koncept 
a zdánlivě naivizující pohled na svět 
s sebou nesou nejen originální vizualitu, 
která dokáže spontánně vyvolat úsměv, 
ale zároveň obsahují i nelichotivé 
komentáře přebujele konzumní doby, 
národní povahy a ne vždy radostné 
životní situace. Právě to odráží také 
její chebská výstava, zaměřená trochu 
netypicky především na malbu. S velkou 
dávkou nadsázky se zabývá abstraktním 
tvaroslovím, aby se vyslovovala k těm 
nejprozaičtějším oblastem lidského 
života. Tento princip dostatečně odráží 
i název – reálná zkratka, jejíž význam je 
možná lepší neznat.
Kurátor / Curator: Radek Wohlmuth
Další výstavy a program najdete na webu 
galerie.

GALERIE KLATOVY / KLENOVÁ
Galerie U Bílého jednorožce
náměstí Míru 149/I, Klatovy
www.gkk.cz

Dalibor Chatrný: Prostorem, 
gestem, energií
2. 12. 2015–31. 1. 2016
Vernisáž / opening: 1. 12., 18.00
Tvorba Dalibora Chatrného je 
neobyčejně otevřená různým 

3

podnětům, které dokázal vnímat 
a využít po svém. Pohybovala se na 
rozhraní mezi myšlením přírodovědce 
a intuicí básníka. Jeho experimenty 
souvisely s progresivními proudy 
v našem i v zahraničním umění. Přiblížil 
se několika směrům, ale s žádným úplně 
nesplynul. Na to byl jeho přístup příliš 
svobodný.

Vycházel z komplikované analýzy 
různých myšlenkových sfér. Uvědomoval 
si, že mohou navzájem prorůstat 
a doplňovat zákonitosti platící 
v přírodních vědách a pravidla platná 
v umění. Tím dospěl i k překračování 
hranic mezi různými tvůrčími oblastmi, 
například mezi exaktním zkoumáním 
různých druhů energií a jejich 
působením a uplatněním ve výtvarném 
projevu, mezi přírodními procesy 
a uměleckou tvorbou, mezi poezií a její 
vizuální interpretací.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
Další výstavy a program najdete na 
webu galerie.

GALERIE SAM83
Česká Bříza 
www.sam83.cz

Anežka Hošková
prosinec–leden
Pro bližší informace sledujte web 
galerie.

4 OKNA, STOČENÉ VLAJKY / 
4 WINDOWS, TWISTED FLAGS
externí prostor galerie Sam83 /
External gallery space Sam83 /
Komenského 4/4, Klatovy
www.sam83.cz

Martin Blažíček
vernisáž / opening: 13. 11.
Pro bližší informace sledujte web 
galerie.

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ART CRITICISM 2.0
6. 11. 2015, 14.00–19.00, Veletržní 
palác, Národní galerie v Praze 
www.cenavj.cz

Účastníci / Participants: David Joselit, 
Tom Clark, Natalia Fedorova, Eve 
Kalyva, Sebastian Mühl, Elisa Rusca

Ve spolupráci s VVP AVU jsme 
připravili mezinárodní konferenci 
o současných podmínkách výtvarné 
kritiky. Témata příspěvků se budou 
týkat situace kritiky výtvarného umění 
v době, kdy internet je zcela běžná věc. 
Jak ovlivňuje kritiku a naše vnímání 
umění web 2.0, sociální sítě a další 
platformy? Jak se naopak mění díky 
odlišné prezentaci a reflexi umění 
samo?

Konference bude probíhat pouze 
v angličtině, je zdarma a není nutné se 
registrovat.
en: The international conference, 
prepared in conjunction with the VVP 
AVU, will be investigating the state of 
current art criticism in light of the 
post-internet condition.

Conference will be held in english, 
no registration is required.

CENA VĚRY JIROUSOVÉ
Vyhlášení III. ročníku 
Ceny Věry Jirousové
6. 11., 20.00, Café Jedna
Cena Věry Jirousové je určená mladým 
začínajícím a již etablovaným kritikům 
a kritičkám výtvarného umění.
en: The purpose of Věra Jirousová 
Award, intended for both emerging 
and already established art critics, is 
to highlight this field, hitherto scarcely 
reflected upon, in the Czech milieu, 
to support beginning authors and 
help them find first opportunities to 
publish their texts. At the same time, 
we wish to point out the works of 
those authors who have been a long-
term contribution to the field of art 
criticism.

PŘEHLÍDKA ANIMOVANÉHO FILMU 
OLOMOUC / FESTIVAL OF FILM 
ANIMATION OLOMOUC (PAF)
Umělecké centrum Univerzity 
Palackého
Univerzitní 3, Olomouc 
www.pifpaf.cz

Přehlídka se věnuje širokému pojetí 
fenoménu animace v kontextu 
kinematografie a vizuálního umění. 
Mezi ústřední témata a klíčová slova 
patří: animace, pohyblivý obraz, 
audiovizuální umění, kinematografie, 
experimentální film, videoart, digitální 
kultura, net art, remediace, archivace 
a archeologie médií.

Vyvrcholením celoroční činnosti 
platformy PAF je čtyřdenní festival 
filmové animace a současného umění 
s dnes již mezinárodním renomé. 
Hlavními sekcemi letošního ročníku 
festivalu jsou Animace animace, Divoká 
šedesátá, PAF Kult, Aport animace, 
Jiné vize a PAF Art. 14. ročník festivalu 
proběhne v Olomouci od 3. do 
6. prosince 2015.
en: The Festival involves a wider 
concept of the animation phenomena, 
in the context of cinematography 
and visual arts. The leading topics 
and key words include animation, 
moving image, audio-visual arts, 
cinematography, experimental film, 
video art, digital culture, net art, 
remediation, archiving and media 
archaeology.

The yearlong activities of the platform 
PAF culminate in a four-day festival 
of film animation and contemporary 
arts which has attained international 
prestige. Key sections of this year’s 
programme are Animation Beyond 
Animation, PAF Cult, Wild ‘60s, Aport 
Animation, Other Visions and PAF Art. 
14th edition of the festival takes place in 
Olomouc from 3rd to 6th of December 
2015.

Plzeň 2015
Evropské hlavní
město kultury

www.plzen2015.cz

Marlene Dumas
Tracey Emin
Berlinde De Bruyckere
Kiki Smith
Louise Bourgeois

1  10  2015 – 3  1  2016 

Cena www.moravska-galerie.cz 
www.ngprague.cz www.cjch.cz

2015

Finále 2015
25.9.15 – 17.1.16

Moravská 
galerie v Brně
Pražákův palác

Silver Lining 
30.9.15 – 17.1.16

Národní 
galerie v Praze
Veletržní palác

Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác

11/9/2015 — 10/1/2016 

www.moravska-galerie.cz

Hlavní mediální partner
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ArtMap je na českém území ojedinělá 
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současné umění. Vedle od roku 2008 
pravidelně vycházejích tištěných 
map poskytujících přehled výstav 
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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.
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Zen Plzeň – město jako výstava

Socha pro Plzeň, návrat
zen.plzne.cz
prostor.plzne.cz
plzen2015.cz/zenplzen

Autoři: Matěj Al Ali, Petr Dub, 
Tomáš Moravec
Místo návratu: Smetanovy sady, Plzeň
Termín návratu: 20. 10 v 17.00 
(v rámci akce Pěstuj prostor uměním)
Místo vystavení: Mázhaus budovy 
radnice
Termín výstavy: 21. 10.–27. 11.

Socha pro Plzeň, Zen Plzeň
Jednou z uměleckých intervencí v rámci 
„Zen Plzeň“ je projekt „Socha pro Plzeň“ 
trojice umělců Matěje Al Aliho, Petra 
Duba a Tomáše Moravce.

Autoři „Sochy pro Plzeň“ přistou-
pili k pojmu veřejný prostor (zadání 
projektu Zen Plzeň) jako evropskému 
kulturnímu prostoru a jejich cílem bylo 
prověřit autenticitu kulturních vztahů 
mezi partnerskými městy mimo oficiální 
protokol. Dne 28. 4. 2015 byl z plzeň-
ského DEPO2015 vypraven objekt, 
v podobě pyramidy, do německého 
Regensburgu. Město bylo vylosováno ze 
čtyř partnerských měst za přítomnosti 
veřejnosti, a to bezprostředně před 
odjezdem.

Po šesti měsících se socha vrací 
z Historisches Musea Regensburg, aby 
podala zprávu o průběhu své „diploma-
tické mise“ a byla slavnostně předána 
městu Plzeň. Po té bude Socha pro 
Plzeň vystavena v Mázhausu plzeňské 
radnice (21. 10.–27. 11.).
Návrat Sochy pro Plzeň je spojen s ver-
nisáží výstavy Pěstuj prostor 2012-2015 ve 
Smetanových sadech a společnou akci 
završí debata o roli umění a drobné ar-
chitektury ve veřejném prostoru. Debatu 
moderuje Rostislav Koryčánek a debaty 
se zúčastní i 1. náměstek primátora pan 
Martin Baxa.

Akce s názvem „Pěstuj prostor uměním“ 
proběhne v úterý 20. října od 17.00, ve 
Smetanových sadech v Plzni.

Tisková zpráva Historisches Musea 
regensburg ze dne 4. 5. 2015:

„Socha pro Plzeň“ stojí od nynějška 
ve foyer Historického muzea

Není každodenní praxí, aby muzea 
dostávala spontánně darem umělec-
ká díla tak, jak se stalo minulý týden 
v Regensburgu. Minulou středu stanuly 
ve dveřích Městské galerie (Städtischen 
Galerie) znenadání a bez ohlášení tři 
mladí umělci z Plzně. V dodávce, kterou 
přijeli, přivezli umělecké dílo, jež chtěli 
věnovat městským muzeím. K vystavení. 
Kdekoliv.

Byrokracie verus spontánnost
V bezprostředním rozhovoru s ředitelem 
Galerie Dr. Reinerem Meyerem umělci 
ozřejmili své poselství – cílem celé akce 
bylo jednoduše ignorovat byrokracii 
provázející v běžné praxi výpůjčky a pře-
vzetí uměleckých děl. Proto se vědomě 
předem neohlásili, nevznesli žádné 
oficiální dotazy, neproběhla žádná kore-
spondence týkající podmínek, okolností, 
pojištění a nákladů, jež je běžnou praxí, 
tedy všechny věci, díky nimž se mohou 
cítit umělci spíše než povzbuzeni k vyš-
ším výkonům, ve své tvorbě omezováni. 
Autoři to chtěli provést jinak a vyzkou-
šet, co se stane, když člověk vyzve k boji 
etablovaný umělecký provoz se všemi 
jeho pravidly a směrnicemi a postaví se 
mu spontánností.
 
Regensburg vybrán losem
Projekt začal o den dříve v Plzni a je 
součástí aktivit spjatých s Evropským 
hlavním městem kultury 2015. Během 
představení nového uměleckého díla se 
veřejnost dozvěděla, že dílo má teprve 
vyrazit na cestu. Snad i proto socha 
silně připomíná transportní bednu, 
avšak umělecky ztvárněnou ve formě 
pyramidy.

S podobnou „kostkou“ ve formě 
pyramidy, jejíž čtyři plochy nesly jména 
čtyř partnerských měst Plzně, bylo na 
místě vylosováno, kam umělecké dílo 
poputuje. Volba padla na Regensburg 
a tak se umělci Matěj Al-Ali, Petr Dub 
a Tomáš Moravec vydali následujícího 
dne na cestu. Vše pod heslem: evropská 
kulturní výměna a evropské kontakty 
založené na mezilidských vztazích, bez 
byrokratického pozadí.

Místo nalezeno v Historickém muzeu
Představitelé kulturních institucí zarea-
govali na výzvu. Přirozeně bylo zapotře-
bí nejprve některé věci vyjasnit. Přede-
vším vzhledem k požárním předpisům 
není zcela vhodné umístit „prázdnou 
bednu“ do výstavních prostor, foyer či 
na schodiště. Po pár hodinách však bylo 
nalezeno vhodné místo v Historickém 
muzeu (Historisches Museum). Umělci 
tak mohli den na to, ve čtvrtek ráno, 
svůj objekt vystavit ve foyer, kde bude 
k vidění až do října. Poté ho umělci 
odvezou zpět do svého města. Ostatně 
oficiální název uměleckého díla zní 
Socha pro Plzeň.

Spontánní umělecká akce se tak 
setkala s úspěchem. Umělci a pra-
covníci městských muzeí se shodli na 
jednom: Ano, je možné obejít se v rámci 
evropské kulturní výměny bez mnohé 
byrokracie. Musí se však jednoduše 
setkávat lidé s lidmi.
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