ČESKO
1. ARTMILL
Červený mlýn, Miřenice 36,
Horažďovice
http://new.artmill.eu
Výstava Migration
21. 7. – 15. 9.
22. 7. 13:00 – 16:00 vernisáž v propojení
s hudebním festivalem v Miřenicích
• 52

23. 7. přednáška: Gabriela Benish-Kalná:
Standing Rock and the Water Protectors

• Košice

2. ATELIÉR SÍŇ
židovský hřbitov, Telč
http://ateliersin.tumblr.com
www.fb.com/KulturniSpolekOblast
Ateliér Síň působí v bývalé obřadní místnosti židovského hřbitova v Telči. Spolek
Oblast (www.oblast.org), která za projektem stojí, organizuje rezidenční pobyty
umělců, výstavy se zaměřením na krajinu
a kulturní akce v Telči a okolí. Program
probíhá od konce června do začátku září.
3. BaoDílna, galerie, knihkupectví
Pražská 157, Tábor
www.baodilna.cz
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• 48
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• 45

• 53

24. – 27. 7. kurz: Max Spooner: Sustainable
Systems, Water & Wood

• 46

• 59

Po stopách M. Šaška
červenec – srpen
Mladí ilustrátoři mapují země, kde
tvořil ilustrované průvodce MŠ. Stanislav
Setinský vystaví zápisky z Izraele, Nikola
Logosová z rodného Řecka, Madla Rutová
Mnichov!
Sledujte akce na webu či fb.
Joelle Jollivet: Tábor
září – říjen
Dlouho očekávaný ilustrovaný průvodce
městem Tábor štětcem slavné francouzské
ilustrátorky!
• 55

Cirkusy
listopad – prosinec
Dagmar Urbánková a Kateřina Sechovcová
představují cirkusy v ilustrované tvorbě.
Součástí výstavy dílny pro děti.

• Nitra

4. BUBEC, umělecké studio
Tělovýchovná 748, Praha 5-Řeporyje
www.bubec.cz
Studio Bubec je uměleckým prostorem
v Praze-Řeporyjích. Působí nejen jako sochařské studio, ale i jako kulturní centrum
s využitím pro rezidenční pobyty umělců,
pořádá výstavy, dílny pro děti a mládež
a vyvíjí mnoho dalších aktivit. Každoročně
je organizován festival současného umění
Art Safari. V roce 2006 vznikl samostatný
program zahrady BUBEC.
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• Banská Bystrica
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Alžběta Zemanová
červen
Na jih i na sever a další kousky
Ilustrace, papírové hračky, volná tvorba.

17. – 18. 6. Art Safari 32 – Hostina
21. – 26. 7. Sympozium Karavana
23. 9. Bubec Pick'n'Mix + Kateřina
Štenclová
21. 10. Poděkování za úrodu a rozlučka se
zahradou
5. Bohemia Rosa
www.bohemiaerosa.org

• 33
• 37 • 8

• Brno

• 13•

31

SiteBodyExploration – řeka Morava
25. – 31. 8.
Mezinárodní interdisciplinární venkovní workshop pro umělce a tanečníky,
zkoumající vztah mezi tělem, uměním
a krajinou. Vede Frank van de Ven a Miloš
Šejn, hostující umělec Günter Heinz.

Farmstudio poskytuje zázemí pro plenéry
a workshopy zájemcům z oblasti výtvarného umění, hudby, divadla, tance, literatury
apod. Dále organizuje rezidenční pobyty
a provozuje galerii zaměřenou na současné umění. Umístění v CHKO Kokořínsko
nabízí dostupnost hlavního města a současně pobyt v krajině tajemných roklí, skal
a hlubokých lesů.
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• Pardubice

• Hradec Králové
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6. FARMSTUDIO
Středisko umění a alternativní kultury
Vysoká 26, 277 24
www.farmstudio.cz

• České Budějovice
•9

Ergoterapie
termín neurčen, průběžně
Hrubé a jemné práce pod vedením ergoterapetického autodidakta Pavla Mately.
Odreagování fyzickou prací nebo možnost
získání zkušeností z mnoha klasických
stavebních řemesel. Dobrovolníci mohou
využít zázemí Farmstudia k pobytu, výletům či tvůrčím aktivitám.
7. Galerie Dům
Broumovský klášter, Klášterní 1
www.galeriedum.cz

• Plzeň

• 10

•1

• 16
• 26
• Karlovy Vary

Letní škola filmové fotografie
23. – 27. 8.
Vícedenní workshop zaměřený na ruční
zpracování černobílé fotografie v temné
komoře.
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Hovory s míchačkou 1
12. – 13. 8.
Kurz klasických stavebních technik, tentokrát zaměřený na omítání a štukování.

Díky svému umístění těží Galerie Dům
z možnosti prezentace současného umění
v historicky cenném a atraktivním prostředí barokního kláštera. Galerie každoročně
pořádá od května do září tři výstavy v komorním prostoru renovovaného domku
zahradníka uprostřed klášterní zahrady,
kterou během celé výstavní sezóny
zkrášlují také sochařská díla současného
autora v rámci výstavního projektu Sochy
v zahradě.
Klášterní zahrada 2017 / Jan Hendrych
7. 5. – 24. 9.
kurátorka Iva Mladičová
Silvia Krivošíková
7. 5. – 18. 6., vernisáž 6. 5. 17:00
kurátor Petr Vaňous
Jakub Lipavský
25. 6. – 6. 8., venisáž 24. 6.
kurátorka Iva Mladičová

Jaromír Novotný
13. 8. – 24. 9., vernisáž 12. 8. 17:00
kurátor Petr Vaňous
8. GALERIE KABINET / CHAOS STŘÍTEŽ
Usedlost Chaos, Střítež 68, Polička
www.planeta-chaos.cz
FB: Galerie Kabinet Střítež
Galerie i každoroční letní sympozium se
zaměřují na témata komunikující s přírodou. Jde nám otevření alternativních
a inspirativních témat místní veřejnosti
formou umění, přednášek, workshopů. Letos jsme otevřeli nový alternativní galerijní
prostor Chaos Box.
Diana Winklerová
vernisáž 10. 6. od 17:00
V průběhu léta a podzimu proběhnou
výstavy autorů: Margita Titlová Ylovsky,
Karel Cudlín, Eliška Perglerová, Janek
Rous, Barbora Lungová, Filip Turek,
Bet Orten, Matěj Hájek.
Kreativní dílna pro místní děti
4. 8. – 6. 8.
Chaos Start 2017
6. ročník Umělecko-eko-sociologického
symposia
7. 8. – 13. 8.
Letošním tématem sympozia jsou Čtyři
živly + pátý. Sympozium je určené pro mladé umělce, akce jsou otevřené veřejnosti.
9. GALERIE NA SHLEDANOU
hřbitov Malsička, Volyně
www.galerienashledanou.blogspot.cz
Sídlíme v prázdné smuteční síni z konce
80. let. Za komunismu byla architektonickým nástrojem k prosazování ateismu,
pro který je smrt koncem. Galerie Na
shledanou chce svým programem říci,
že bez smrti není života a smrtí hodně
věcí naopak začíná. Umělci tu vytvářejí
díla v rámci rezidencí. Vydáváme noviny
věnované vztahu mezi smrtí, životem
a výtvarným uměním.
Jiří Příhoda – Byzantinum
do konce května 2018
Autor zaklenul vnitřní vestavbu a do klenby
nechal namalovat scénu z upírského
filmu. Transformaci člověka v upíra volně
interpretuje v duchu symboliky smrti jako
okamžiku znovuzrození jiné bytosti.
Vendula Chalánková
začátek července 2017
Jakub Hošek
od poloviny září 2017
Zvnějšku galerie uvidíte malby vyhynulých
zvířat a rostlin od malířů Josefa Bolfa, Jana
Turnera, Ondřeje Malečka a Jana Karpíška.
Na prosklenou fasádu galerie jsme nalepili
siluety dravců navržené Janem Pražanem,
abychom ochránili malé ptáky před sebevraždou. Galerie Na shledanou vyvinula
vlastní virtuální realitu, prezentujeme ji
v rámci speciálních akcí. Před cestou na
hřbitov se stavte pro klíč v místním muzeu
nebo infocentru.
10. Galerie Sam83
Česká Bříza 83
www.sam83.cz
Petr Brožka: Zas sám
20. 5. – 18. 8.
nový projekt: Umělec na chatě – Javor
2017
AiC Javor
Nové místo pro kolektivní práci
Na přelomu roku 2015 a 2016 ke všem
pokračujícím projektům přibyl další.
Rozpadlé stavení k rekonstrukci, které by
mělo sloužit jako zázemí pro rezidenční
pobyty. Cílem je další možnost setkávání
a udržení pohybu práce a umění bez
umělých rámců.
AiC heARTbreaker
Rezidenční byt v heARTbreakeru v České
Bříze slouží umělcům jako zázemí pro
realizaci jejich projektů.
11. GALERIE GARÁŽ (GAG)
Zlín, Burešov, č. ev. 2354
www.galeriegaraz.cz
Jedinečnost galerie tkví v neopakovatelném zážitku v čase vernisáže, výstavy
a derniéře zároveň, konkrétní prezentaci:
ČINu. Činnost zahrnuje rozmanité umělecké akce českých i zahraničních autorů,
skupin i hudebních kapel.
Galerie se v kontextu současného umění
snaží prezentovat umění jako proces,
jako čin, jako hru, jako možnost k setkání,
k prolínání forem, názorů a pohledů.
Spolupráce s komunikačním prostorem
CultD. v Berlíně (www.cultd.net) a Lenkou
Sýkorovou (actiongalleries.info).
René Hábl
červen
červenec – srpen – galerijní prázdniny.
Martina Masiarová
září
Autorka se zabývá převážně kresbou a videem a vztahy ke konkrétnímu prostoru.
Lebanon
říjen
Koncert olomoucké kapely.
12. JINÁKRAJINA
www.jinakrajina.eu
Katastr obcí Šarovy, Lhota, Salaš
a Bohuslavice u Zlína
Jinakrajina realizuje dlouhodobý projekt
Kříže Cesty Sochy Krajina Lidé.
Letní slunovrat
20. 6. 6:25 (nad sadem u Vrchovice)
13. KAPLIČKA V ZÁLESÍ
Zálesí u Javorníka
http://kaplicka-zalesi.blogspot.cz
Venkovská mini-galerie současného
uměín v sakrálním prostoru malé Kapličky
sv. Urbana v Zálesí u Javorníka.
Filip Raif
červen – červenec – srpen
Zdeňka Morávková
září – říjen – listopad

14. KLUB KOREALISTICKÝCH AKTIVIT
(CCA)
Starý Pelhřimov 46
fcb: CCA // Klub Korealistických Aktivit
ccaAKTIVITY je možné uskutečnit kdekoli,
např. v létě někde u řeky.
otevření SHOW-ROOM-ARCHIV-CCA
18. 6., 16. – 24. hoodin
kolem 17. hodiny slavnostní Zplna-hrdla-multiI-hejknutí)
Poté v letních měsících poslechové, vždy:
1., 2., 3., 4., 8., 12.
červenec so, ne, po, út, so, st
srpen út, st, čt, pá, út, so
září pá, so, ne, po, pá, út
vizuální, degustační a korealistické
aktivity, Aktuální info na fcb (jiné dny po
telefonické nebo e-mail domluvě – 774 876
253, cca2015@gmx.com).
Členem Klubu se může stát každý účastník
aktivity. Námět a dramaturgie aktivity
v duchu Korealismu připravuje kdokoli
z členů. Plnění aktivit probíhá nejlépe
ihned, celkem bez povšimnutí, v duchu
věty: Dříve, než začneš myslet, a hlavně
pod dohledem dramaturga aktivity.
15. KRA
Hranice u Malče 6, Chotěboř
www.kra.land
On/Off #6
1. 7.
Šestý ročník hudebního festivalu, který
organizují Moth Catchers Collective, „volné
seskupení kamošů, které spojila muzika
a poselství, který se v ní dokáží skrývat”.
Veganské občerstvení, možnost kempování
na zahradě.
Fanfáry Hranice
září
Mobilní hudba pod rozevřeným nebem.
Pochodové kapely v Hranicích a okolních
vesnicích a v Chotěboři.
Rezidenční program 2017
kolektiv 12z
Lucie Vítková (červenec, září)
Tereza + Tomáš Kerle (červenec – srpen)
SKUPINA (průběžně)
Průběžné prezentace rezidenčních umělců v průběhu léta – sledujte naše stránky.
16. KŘIČ FEST
2. 9.
Chříč – pivovar
http://www.kricfest.cz/
Křič Fest se koná v areálu pivovaru v obci
Chříč. Kromě hudebního a divadelního
programu, který se bude odehrávat na
několika scénách – v pivovarské zahradě,
barokní sladovně a Chříčské klubovně, se
můžete těšit na řemeslné tržiště, přednášku, výstavu, program pro děti a komentované prohlídky pivovaru.
17. LUHOvaný VINCENT
A. Slavíčka 267, Luhačovice
www.luhovanyvincent.cz
Luhovaný Vincent 2017
29. 6. – 2. 7.
Letní nemainstreamový festival v srdci
lázní Luhačovice.
18. HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU
VE VINAŘICÍCH
Vinařice u Kladna, 273 07
http://mayrau.omk.cz
Areál bývalého dolu je poslední zachovanou ukázkou dolování černého uhlí na
Kladensku, ukončeného roku 2001.
Viktor Stříbrný – plastiky, kresby
do 11. 6.
Výstava uměleckého kováře a výtvarníka,
zakladatele Kladenských dvorků, uspořádaná k 5. výročí úmrtí.
Jiří Bartoš – fotografie
19. 6. – 3. 9. (vernisáž 18. 6. v 16 hodin)
Výstava fotografií kladenského rodáka,
žijícího v Hejnicích v Jizerských horách.
Milica Gedeonová
11. 9. – únor 2018 (vernisáž 10. 9. v 16 hodin)
Volná tvorba kladenské scénografky a kostýmní výtvarnice.
Taška fest
16. 9.
Festival netradičního umění, různorodé
činnosti lidí převážně s mentálním a kombinovaným postižením.
Den středočeského kraje se Sašou Gedeonem a FAMU
28. 10. 14:00 – 21:00
19. MAGAZÍN TEREZÍN
magazin-terezin.com
galerie – obchod s českým designem
a literaturou – výtvarná dílna – multifunkční
prostor pro kulturu a vzdělávání – místo
pro setkávání
Multifunkční prostor Magazín se svým
uživatelům poprvé otevřel na začátku
října 2015. Měl by svěžím a dynamickým
způsobem sloužit jako centrum kultury
a vzdělávání nejen obyvatelům Terezína.
20. MĚSTSKÁ GALERIE
Náměstí Míru 37, Týn nad Vltavou
www.kulturatyn.cz
Marionety ze sbírky manželů Jiráskových
24. 4. – 25. 6.
Vltavotýnské symposium drobné grafiky
30. 6. – 20. 8.
X a X let pod sluncem
1. 9. – 29. 10.
Bohuslava Maříková
3. 11. – 10. 12.
Jan Šerých
15. 12. – 31. 12.
21. Neleň!
Slavičín
www.nelen.cz
Neleň 2016
16. – 18. 9. 2016
Multižánrový festival, zaměřený na podporu a prezentaci úspěšných lidí a jejich
úspěchu, formou přednášek a workshopů.

22. PERLA
Areál bývalé papírny, Nádražní 101,
Vrané nad Vltavou
divus.cc/praha, fb.com/cityperla
Na pravém břehu Vltavy jižního okraje
Prahy vzniká Perla. Nové město těch, co
tvoří. Před více než desetiletím opuštěnou
papírnu ve Vraném nad Vltavou osídlí nejen tvůrci, ale všichni ti, které soběstačná
komunita potřebuje ke svému životu.
Lukáš Malina: Kostra sněhuláka II – kresby
1. 5. – 17. 6.
Martin Kuriš: Nejistá Idyla
23. 6. – 16. 9.
Ibra Ibrahimovič: Obrazová příloha ke
ztracené mapě Velké práce na Severu
29. 7. – 23. 9.
Dial H-I-S-T-O-R-Y / the Adam Curtis
phenomena rave
25. 8. – 7. 8.
23. PILGRIM
facebook: Pilgrim, o.s.
http://pilgrim-putovani.blogspot.cz
24. PIVOVAR LOBEČ
Lobeč 34
www.lobec.cz
Pivovar Lobeč happening
2. 9.
Sedmý ročník již tradiční přehlídy alternativní kultury.
25. POLOM o.s.
kostel sv. Kunhuty v Polomu
u Trhové Kamenice
http://polom.eu
Obnova kostela sv. Kunhuty na hřebeni Železných hor, pořádání kulturních aktivit.
Polom festival 2017
2. – 13. 9. (v areálu kostela sv. Kunhuty)
Koncerty a divadelní představení (program
bude upřesněn během léta).
26. POVALEČ
Valeč na Karlovarsku
www.povalec.cz
Festival Povaleč 2017
3. – 5. 8.
Povaleč vznikl z iniciativy několika kamarádů v roce 2006 a dodnes je na tom principu organizován. Smyslem našeho festivalu
je bavit lidi, kulturně zpestřit život v jedné
krásné vesničce na Karlovarsku a zároveň
všechno dělat tak trochu jinak.
Poločas rozpadu
3. – 6. 8.
Skupinová výstava v letohrádku v zámeckém areálu ve Valči.
V letošním roce se prostor letohrádku
ocitne (v možná i blízké) budoucnosti. Základní představou je svět bez lidí.
Pokládáme si otázky: co bychom na „naší”
planetě zanechali a co by se začalo dít?
Samotná budova letohrádku se rozpadá,
její kontury se mění, struktura omítky nebo
samotné stěny se během výstavy a festivalu proměňují.
Zámek není pustý
květen – říjen
Výstava studentů několika uměleckých
vysokých škol. Název výstavy souvisí s historií a současným stavem této památky.
Opravená fasáda zámku vyhořelého v roce
1976 sice hlásá jeho obnovení a „zmrtvýchvstání”, ovšem takřka neobnovené
interiéry ve svých útrobách stále skrývají
zkázu a zmar s mnohými otisky různých
dob, jimiž zámek prošel.
27. SLUŇÁKOV
Dům přírody Litovelského Pomoraví
Skrbeňská 70, Horka nad Moravou
www.slunakov.cz
Dům přírody Litovelského Pomoraví
přibližuje unikátní krajinu lužních lesů
kolem řeky Moravy. Expozice pod širým
nebem snoubí přírodu s díly výtvarníků –
Rajská zahrada (František Skála); Sluneční
hora snů (Miloš Šejn); Lesní chrám;
Kouzelný les s mosty (Miloš Fekar); Ohniště
zlaté spirály (Marcel Hubáček).
Stavba hliněné pravěké výhně na odlévání
bronzu
3. 6. 10:00
Rajská zahrada a Sluneční hora: otevřeno
3. 6., 10. – 11. 6., 1. – 2. 7., 5. – 6. 8.
28. SOULkostel
Vernéřovice
www.fb.com/Soulkostel
Před deseti lety Hans a Marjolijn objevili
ruinu kostela ukrytou v zapadlém koutě
České republiky.
Solo Soulkostel – One Man Pičus Fest
17. 6.
Přehlídka alternativních muzikantů –
sólistů, od folku, přes rap, alternativní
pop až po drone. Vystoupí Ceschi (USA),
Andy The Doorbum (USA), Aran Epochal,
Calvera, Palma, Molly, Horní tok, Bazdesh
a Yood.
Jarboe (USA) + Father Murphy (ITA)
27. 9.
Koncert legendární americké zpěvačky
(ex-Swans) v doprovodu italského industriálního dua.
29. STODOLNÍ SCÉNA
Blatnice pod Svatým Antonínkem 363
www.oproti.eu, fb: Divadlo oProti
Profesionální divadla, koncerty a dílny pro
děti ve stodole starého slováckého domku.
30. Švestkový Dvůr
Malovice 35, Netolice
www.svestkovydvur.cz
Švestkový Dvůr je starý statek v jihočeských Malovicích nedaleko Vodňan. Je základnou pravidelných letních site specific
projektů, workshopů a setkávání umělců
z celého světa. Je rezidencí pro divadelníky i umělce z jiných oborů. Je školou, je
laboratoří. Je divadlem, kam chodí diváci
na inscenace Divadla Continuo i hostující
soubory a seskupení.

Please Leave a Message (Divadlo Continuo)
10. 6. 20:00 – premiéra
31. TANČÍRNA RAČÍ ÚDOLÍ
Račí údolí, Javorník
www.tancirna.rychleby.cz
Secesní budova v lese v údolí Račího potoka. O června do září připravujeme celou
řadu především tanečních akcí.
Sebastian Weise: Šluknovský výběžek
koláže, fotografie
Anton Petz: My/ti druzí
červen – srpen
malby
32. TABOOK
Tábor
28. – 30. 9. 2017
www.tabook.cz
HUMOR-GROTESKA-SATIRA-SARKASMUS
Šesté vydání festivalu dobrých knih
Město Tábor – sýpka Kotnov – galerie –
kavárny – hospody – město. Výstavy – diskuse – čtení – dílny – koncerty.
33. Tvář Litomyšl
kostel Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
fb/tvarLitomysl
34. UKRADENÁ GALERIE
ukradenagalerie.cz
UKG (Ukradená galerie) je experimentální streetartový projekt, který vznikl
v květnu 2010. V dlouhodobě opuštěných
městských vitrínkách se konají outdoorové
výstavy a vystavená díla zůstávají na místě
týden.
Banská Štiavnica (Akademická 327/2)
vernisáže každou neděli ve 20:59.
Český Krumlov (Hradební ulice)
https://www.facebook.com/ukradena.
galerie
Děčín-Podmokly (Zbrojnická 14/1)
vernisáže každý čtvrtek v 19:00.
Nitra (Janka Kráľa 65)
vernisáže každé pondělí v 18:00.
Písek (Komenského 87/16)
vernisáže každou středu ve 21:00.
Praha (Bubenská 1447/1)
vernisáže každý čtvrtek ve 21:00.
Telč (U Masných krámů, naproti veřejným
záchodkům)
vernisáže občas v pátek ve 20:00.
35. VESELSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Veselské kulturní centrum, z. ú.
náměstí Míru 667, Veselí nad Moravou
http://kultura-veseli.cz
Městská galerie Panský dvůr
Turistické centrum Veselska
náměstí Míru 664, Veselí nad Moravou
http://galerie.kultura-veseli.cz
Veselské kulturní léto
červen, červenec, srpen
http://vkl.kultura-veseli.cz
Posezení na Panském dvoře
červen – srpen 2017 (Panský dvůr)
Posezení u muziky každý středeční večer
v 19 hodin (vstup zdarma)
Svátek bláznů
11. ročník multižánrového festivalu
14. – 15. 7.
Divadla, koncrety, dílny. Více na www.
výstavy:
Dalibor Borovec
20. 5. – 30. 6.
Výstava grafik s krajinnými motivy rodáka
z Veselí.
Milan Raška
9. 7. – 20. 8.
Průřez tvorbou veselského malíře (olejomalba, kombinovaná technika)
Břetislav Malý
10. 9. – 8. 10.
Daniel Balabán + Jiří Kuděla
15. 10. – 19. 11.
36. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
www.vikendotevrenychzahrad.cz
10. – 11. 6.
Svátek otevírání běžně nepřístupných
zahrad veřejnosti vznikl ve Velké Británii.
V České republice do projektu zapojujeme
i běžně navštěvovaná místa, ovšem
s doplňkovým programem. Rádi bychom
v tento víkend prezentovali veřejnosti
význam vegetace a posílili její postavení ve
společnosti. Obvyklá forma je komentovaná
prohlídka o historii, současném stavu
i budoucích záměrech v zahradě či parku,
doplněná dalším programem.
37. WHITE GALLERY
Osík u Litomyšle 371, 569 67
www.whitegallery.cz
červen–červenec: denně 13 – 17 hodin,
srpen: pá, so, ne 13 – 17 hodin, září: so, ne
13 – 17 hodin. Tel.: 604203145.
Daniel Pešta – Geny!
18. 6. – 30. 9. 2017 (vernisáž 17. 6. od 14 h)
White Gallery v sezóně 2017 pokračuje
s představením rozsáhlého díla Daniel
Pešty. Projekt Geny! propojuje Peštovu
velkoformátovou malbu z období 2009
až 2014 s asamblážemi Genetických kódů
a řadou konceptuálních objektů. Tématem
genomu se autor systematicky zabývá
posledních deset let.
38. ZASTÁVKA194
náměstí T. G. Masaryka 194, Chotěboř
zastavka194.dobraspolecnost.org
www.dobraspolecnost.org
facebook.com/dobraspolecnost.org
Nejstarší dům v Chotěboři začíná
další etapu svého dlouhého života.
Noví majitelé, současně členové spolku
Dobrá společnost, ho od loňského roku
proměňují v komunitní centrum. Období
červen – říjen 2017 je také ve znamení
významných oprav domu. Pracuje se na
restaurování barokní fasády a odvlhčení
interiéru přízemí. Souběžně s výkopovými
pracemi proběhne archeologický průzkum
a snad dojde i na novou podlahu.

Čtenářská dílna
17. června ve 20:00
Pravidelné setkání nad přečtenými
knihami, tentokrát Velký Gatsby.

Multižánrový festival – Ružový bicykel
18. – 19. 8.

Promítání dokumentu Ohrožená semínka
z festivalu Jeden svět.
Září – bližší info bude zveřejněno během
prázdnin na webu Dobré společnosti.

Koncert: The Ills (SK)
9. 9.

Své útočiště našla v Zastávce194 i řada
aktivit Klubu Šalamounek. Od září tu budou
opět probíhat kurzy, kroužky a dílny pro
děti i dospělé (www.salamounek.cz).
39. ZAUHLOVAČKA
AvantgArt, z. s.
Pobočná, Vratislavice Nad Nisou
www.zauhlovacka.cz + fb – zauhlovacka
Projekt kulturního centra ve věži – Zauhlovačka se zaměřuje na oživení památkově
chráněné technické stavby zauhlovací
a vodárenské věže. Hlavním cílem je
vytvořit inspirativní místo pro setkávání,
tvorbu a relaxaci všech věkových skupin,
s myšlenkou na obnovu tradičních řemesel
a probouzení uměleckého cítění.
Dny evropského dědictví
9. 9.
Zpřístupněny budou nejen interiéry věže.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout
výstavu dobových fotografií a celého
areálu bývalé textilní továrny. Spolek
AvantgArt, který se zasazuje o záchranu
této technické památky, představí projekt
kulturního centra ve věži.
Mezinárodní den architektury spolku Kruh
neděle 1. 10.
Veřejnosti se otevře zauhlovací a vodárenská věž. Spolek AvantgArt představí
interiéry věže a program, jehož součástí
budou také možnosti, jak se do projektu
Zauhlovačka zapojit.
40. Z KOPCE
10. 6. 14:30
www.facebook.com/roztockolektiv
Festival za humny nad líhní v Horní Cerekvi.
Hry, vernisáž, fotosoutěžě, tržnice, film.
Petr Váša, kapely Základní vzdělání, Pod
Černý vrch, Už jsme doma, Pro.Story, Matěj Kolář a přátelé. Pořádá Roztoč kolektiv.
41. ŽIVÁ VILA
Věžní 60, Prachatice
www.zivavila.cz
Živá vila je spolek na oživení a smysluplné
využívání unikátních prostor vily J. N. Krale.
Staráme se o dům a zahradu, zabraňujeme
dalšímu degradování budovy. Chceme
podpořit konstruktivní odborné jednání ve
věci záchrany vily.

SLOVENSKO
42. AlterNativa, o.z.
Brdárka 11, Brdárka
www.alter-nativa.sk
43. ArTUR
Hrubý Šúr 237, Senec
http://ozartur.sk
ArTUR kúpil v r. 2012 s pomocou verejnej
zbierky a sponzorov starú ľudovú školu
v Hrubom Šúri a ostupne ju mení na
Ekocentrum ArTUR. Ekocentrum bude mať
priestor na kurzy, semináre a konferencie,
knižnicu a ubytovanie. Ekocentrum doplní
a dá väčší význam existujúcim eko-aktivitám v obci.
Slamené stavanie, Povrchy
a stavebná fyzika
8. 6.
Seminár pre všetkých, malých aj
dospelých. Maľovanie s hlinou s Irenou
Raček
25. 6.
Špecialista na hlinené omietky
7. 9., 28. 9., 19. 10., 9. 11.
44. BANSKÁ ST A NICA
Trate mládeže 6, Banská Štiavnica
www.banskastanica.sk
Zázemie pre široké spektrum kultúrnych
aktivít. V strede nášho záujmu je aktívna
kultúrna produkcia, realizovaná prostredníctvom workshopov, sympózií a najmä
rezidenčných pobytov umelcov. V priestore Banskej St a nice sa stretávajú v jednom
čase umelci, ktorí tu tvoria, návštevníci
provizórnej galérie, ktorá je v staničnej
čakárni a cestujúci prichádzajúci a odchádzajúci vlakom.
Peter Granser: I walked in to a cave and
up to Paradajs
26. 5. – 5. 7.
45 . BAŠTA – KULTÚRNO-KOMUNITNÉ
CENTRUM
Na hradbách 94/3, Bardejov
www.bastakulturcentrum.sk
Priestory dlhodobo nevyužívanej Hrubej
bašty v súčasnosti spravuje občianske
združenie Different spolu s ďalšími
aktívnymi Bardejovčanmi a miestnymi
umelcami. Spoločne ju oživujú rôznymi
kultúrnymi a komunitnými aktivitami,
upravujú jej priestory a vytvárajú tak aj
v malom meste priestor, kde sa stretávajú
pestré žánre a rôzne komunity ľudí. Od
apríla tohto roku začala Bašta fungovať na
pravidelnej báze aj s malou kaviarničkou
a zavítať do nej môžu návštevníci od
pondelka do soboty vždy od 13 hod.
Filmové premietania kina Kameň
každý štvrtok od 18:00
Remeselné workshopy (v spolupráci
s poľským združením Autoportret
7. – 8. 7.
Divadlo: Odivo – Divočiny
9. 7.
Koncert: 70 cm3 of your chest (Litva)
11. 7.
Koncert: Neozbiljni Pesimisti (Srbsko)
16. 7.
Bod:Ka – Literárny večer s Michalom
Hvoreckým
5. 8.

Komunitný festival – Jarmočné baštovanie
24. – 26. 8.

Koncert: Cluster Ensemble (SK)
23 .9.
46. DIERA DO SVETA
Kultúrne centrum, Námestie
osloboditeľov 1 (v bývalom Župnom
dome – okresnom súde LM na prízemí
vľavo), Liptovský Mikuláš
www.dieradosveta.sk
Našim snom bolo vytvoriť zázemie pre
nezávislú, alernatívnu a menšinovú kultúru
na Liptove. Chceme podporovať lokálnych
výrobcov i umelcov. Radi by sme priniesli
niečo čo nám na Liptove chýba, nielen
kvalitnú literatúru, ale hlavne nové vízie
stretávania sa a vzdelávania. V spolupráci
s profesionálnymi kurátormi a skupinou
Freshmen´s organizujeme pravidelné
vernisáže. Doplnkom našej činnosti je aj
kaviareň, kde podávame kvalitné, zdravé
pochutiny a kníhkupectvo zamerané
výlučne na hodnotné tituly. Naším cieľom
je byť výlučný v kvalite, avšak nevylučovať
nikoho.
2. 7. Divadlo ZkufraVon: Pinocchio
15. 7. Kapela Maliszow (koncert, PL)
20. 7. Filmový kvíz P. Konečného
22. 7. J. B. Kladivo (koncert)
18. 8. Coals (koncert, PL)
24. 8. Pjoni a Ľubo Burgr (koncert)
31. 8. Panáčik (koncert)
47. Divadlo PÔTOŇ
Bátovce 358
www.poton.sk
Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000
a programovo sídli na slovenskom vidieku.
Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma (Terra Granus – repatrientské
výmeny medzi ČSR a Maďarskom, Psota –
chudoba na Slovensku, Krajina nepokosených lúk – národná identita Slovákov).
Divadlo realizuje vzdelávacie projekty
prepájajúce umenie s inými odbormi
(sociológia, etnografia, história).
Priestor v kultúrnom centre majú aj
workshopy pre profesionálov ale i laickú
verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre
slovenských a zahraničných tvorcov. Od
roku 2015 divadlo prevádzkuje aj kino.
48. Ekocentrum SOSNA
Okružná 17, Družstevná pri Hornáde
www.sosna.sk
Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA
slúži ako funkčná ukážka ekologickej,
zdravej, estetickej, nízkoenergetickej
a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou
záhradou. SOSNA organizuje tri každoročné festivaly: Jarné súladenie, Babie leto
a Iné cesty. Jarné súladenie a Babie leto sú
oslavami prírody, úrody, umenia, tvorivosti
a rastu; Iné cesty sú festivalom vnímavých
spôsobov cestovania.
49. ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY l
Staničná 2334/51, Piešťany
http://www.elektrarnapiestany.sk/
https://www.facebook.com/ElektrarnaPiestany/
Stará elektráreň na Staničnej ulici č. 51
v Piešťanoch bola postavená v roku 1906.
Elektráreň aktívne slúžila do roku 1945. Pre
svoje technické a architektonické hodnoty
bola zapísaná do zoznamu národných
kultúrnych pamiatok. Traduje sa, že každý
Piešťanec mal v nej svoju tehlu. Túto
myšlienku rozvíja návrh jej rekonštrukcie,
ktorý má ambíciu v nej vytvoriť miesto pre
každého. Nové „Eureka centrum” typu
hands-on science predstaví svet energií
najmä deťom a mladým, pritom vytvára
priestor pre invenciu a kreativitu.
Trvalé bydlisko Zem
jún 2017
Interaktívna výstava pre školákov vo veku
6 do 12 r.
Nat Osborn Band (koncert)
9. 6., 20:30
Eco Tour (Vzdelávacia enviro show)
15. 6., 10:00
Made in Piešťan
23 .6., 19:30
Magický oheň I
24. 6., 14:30
Príbeh elektrárne I
Komentovaná prehliadka
10. 6.,17. 6, 14:00
50. GUČA umenia
SNP 26, 962 01 Zvolenská Slatina
www.gucaumenia.sk
www.facebook.com/FestivalGuca
Občianske združenie GUČA umenia sa
od roku 2013 snaží priniesť do Zvolenskej
Slatiny nový, pre tento vidiecky región
netradičný pohľad na umenie. Pravidelne
pripravuje umelecké intervencie, narúša
stereotyp dedinského dňa a nanáša novú
časovú kultúrnu vrstvu Zvolenskej Slatine.
Každoročne uprostred leta organizuje
multižánrový festival súčasného umenia.
Taktiež sa snaží o vytvorenia kultúrneho
centra s celoročnou činnosťou z bývalého
kina Pokrok Zvolenská Slatina.
Festival GUČA umenia
28. 7. – 29. 7. (areál bývalého Kino Pokrok
Zvolenská Slatina)
Festival GUČA umenia je miesto, na
ktorom sa kvalitná alternatíva muzika
stretáva s divadlom, diskusiami, cestopismi, tancom, vizuálnym umením, literatúrou
a filmom.
51. festival HVIEZDNE NOCI
Bytča – 3. ročník
http://hviezdnenoci.sk/
17. – 20. 8.

Hviezdne noci sú miestom pre milovníkov
festivalov. Čakajú vás tematické premietania filmov v unikátnych priestoroch,
neopakovateľné koncerty a hromada
ďalších aktivít.
52. KINOBUS
fb.com/KinobusFestival
http://kinobus.profiweb.biz/onseason

Krajina stredu
august
Fotografický projekt / umelecká rezidencia fotografa Jána Viazaničku.
Ďalšie aktivity realizované priebežne
v rámci celoročného projektu Kunstdorf
– laboratórium súčasnej kultúry na
vidieku 2017.

Tematická (nielen) filmová prehliadka
Kinobus je hravá akcia, experimentujúca
s formami prezentácie filmu, možnosťami
umenia a jeho vzťahu k lokalite. Akcia skrz
jednoduchú formu – cestovanie autobusmi
s divákmi po starých vidieckych kinosálach
– oživuje staré, niekedy zabudnuté a zrušené, inokedy ešte stále funkčné, dedinské
kinosály, ktoré prežili v pamäti národa.

Dielňa architektúry a dizajnu
červenec – září
Séria 4 tvorivých rezidencií architektov
a dizajnérov.

53. Koniareň
roh ulíc Jána Husa a Komenského,
TrebiŠov
http://www.trakt.sk/koniaren
https://www.facebook.com/jazdiaren

Späť do škôlky
červen – prosinec
Cyklus 4 intervencií mapujúcich históriu
miestnej škôlky, súčasného kultúrneho
centra.

Koniareň je alternatívny priestor na
podporu tvorby a prezentácie súčasného
umenia a kultúry.

Celoročne je sprístupnená krajinná galéria priestoru Kunstdorf a verejná Sauna
Kunstdorf. Potešíme sa každej návšteve.
Viac info na www alebo fb.

Chceme podnecovať záujem ľudí o veci
verejné a vychovávať tak k občianskej
uvedomelosti. Naše projekty preto podnecujú aktívnu účasť ľudí na spoločenskom
a kultúrnom živote.
Choreo_Grafika
9. 6.
Kolektívna výstava prezentujúca akčné
formy grafiky prepájajúce live performance
s umeleckou grafikou.
Výtvarný seriál II.
15. 7.
Workshop techniky pyrografie vedú Dávid
Demianovič a Jarmila Mitríková, súčasťou
je výstava diel lektorov.
Intervencie 2017 + Medzicentrum
14. 8. – 20. 8.
Spojenie síl dvoch výtvarných sympózií,
ktorých úlohou je pracovať s verejným
priestorom mesta.
Park CAMP IV.
14. 8. – 20. 8.
Súbežne so sympóziom prebieha týždňový
workshop pre študentov vysokých škôl
situovaný do mestského parku v Trebišove.
Fero Kiraly (Cluster ensemble) a Jakub
Pišek (Nano Vjs) – Philip Glass Dance nr. 2
16. 8.
Výtvarný seriál III.
23. 8.
Workshop serigrafie pod vedením Petry
Houskovej so Šopa gallery Košice.
Výtvarný seriál IV.
15. 9.
Radikálna výšivka v podaní Kundy crew.
54. Lesoochranárske 
zoskupenie VLK
Tulčík 26
www.wolf.sk
Naša činnosť je rozdelená do štyroch základných programov, ktorými realizujeme
našu víziu súžitia ľudí a divokej prírody:
zachraňujeme lesy, zachraňujeme dravce,
GAIA – náš domov – osemdňový pobyt
v lese, vydavateľstvo ABIES. Súkromná
prírodná rezervácia Vlčia má rozlohu 21,
24 ha a nachádza sa v Prešovskom kraji
v pohorí Čergov, v katastri obce Olejníkov
v pramennej oblasti riečky Ľutinka.
55. NOVÝ DVOR
Šurda 144, Brhlovce
www.novydvor.sk
Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť.
Je otvorenou platformou pre súčasnú
remeselnú činnosť, umelecké remeslo
a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti
s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie
kvality a bohatosti života.
Hlavnou činnosťou občianskeho združenia
Nový dvor počas najbližších rokov je
obnova objektov v Pamiatkovej rezervácií
ľudovej architektúry– skalné obydlia Brhlovce. Našu prácu na obnove dopĺňame
vystavovaním, filmovými projekciami
a worshopmi.
V sezóne 2017 spúšťame projekt cafegallery v objekte p.č. 143. Po ukončení
architektonicko – historických prieskumov
a odsúhlasení projektovej dokumentácie
pripravujeme začiatok fyzickej obnovy
národných kultúrnych pamiatok p.č. 141,
242 a 144.
56. PANGAEA
Nová Bošáca 3, 913 08
http://ozpangaea.wordpress.com
Občianske združenie Pangaea je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa
venuje ochrane prírody a hospodáreniu
v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu
verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia.
57. Periférne Centrá
Dúbravica 47
www.perifernecentra.com
facebook.com/perifernecentra
Projekt Jednota
3. 6. – 25. 6.
Rezidenčný pobyt a vytvorenie veľkoformátovej site specific realizácie na plátno
(na ráme) pre budovu miestnych potravín
Jednota v obci Dúbravica. Participujúci
umelec: Matej Fabian.
Vernisáž: 24. 6. – 25. 6.
Landscape Revisited 6
Budúcnosť umenia na vidieku
13. 7. – 23. 7.
Medzinárodný art camp, realizácia landartových diel v krajine. Participujúci umelci:
Vigdis Storsveen (Norway), Veljko Zejak
(Slovenia), Luis Rea (Mexico), Marek Halász
(Slovakia). Kurátor: Carlos Carmonamedina
Sprievodné podujatia: diskusia na tému
Budúcnosť umenia na vidieku, komentovaná prehliadka diel za účasti ich autorov +
vernisáž pre verejnosť

Kultúrna dedina a deti / Tvorivé
prázdniny v Dúbravici
březen – prosinec
Séria 10 tvorivých workshopov pre deti
a mládež.

58. (UM UM)
8. – 10. 9.
Stará Ľubovňa
um-um@um-um.eu
www.um-um.eu
Festival nezávislého súčasného umenia
(UM UM ) sa bude pošiestykrát konať na
periférii severovýchodného Slovenska.
Ústredná téma, ktorá bude sprevádzať tento ročník je RUSÍNI, SLOVÁCI
A STARÁ ĽUBOVŇA. Budúce ročníky
festivalu zmapujú ďalšie národností,
ktoré v tomto regióne po stáročia žili/
žijú, a ktorí prinášali/prinášajú svetlo do
tohoto miesta.
59. VZDELÁVACIE CENTRUM
ZAJEŽOVÁ
Polomy 20, Pliešovce
http://zajezka.sk
Zaježová je oblasť lazov (samôt) patriaca
pod neďalekú obec Pliešovce v okrese
Zvolen. V Zaježovej začali od roku 1991
pôsobiť občianske združenia zamerané
na tradičné remeslá, ľudovú architektúru a neskôr aj ochranu životného prostredia. Ich aktivity pritiahli (a stále priťahujú) množstvo ľudí. Niektoré miestne
iniciatívy sú na Slovensku priekopnícke
a ojedinelé: domy zo slamených balíkov,
komunitou spravovaná škola, neformálna lesná škôlka, potravinová banka,
občanmi a obcou chránené územia,
meditačné ústranie v tme a mnohé iné.
Výroba slovenských píšťal
2. 6. – 4. 6.
Sloboda bdelosti – meditačný seminár
8. 6. – 11. 6.
Kosecký kurz
9. 6. – 11. 6.
Letná slávnosť na sekierskych lúkach
23. 6. – 25. 6.
Úplný kurz permakultúrneho dizajnu
v Zaježovej na Sekieri
20. 8. – 2. 9.
60. ZÁHRADA – CENTRUM
NEZÁVISLEJ KULTÚRY
Námestie SNP 16, Banská Bystrica
http://zahradacnk.sk
Ako kultúrne a komunitné centrum
ponúka Záhrada celoročný program pre
rôzne cieľové skupiny. Hlavným poslaním
centra je prezentácia a podpora tvorby
súčasného umenia prevažne performatívnych žánrov (hosťovanie a rezidenčné
pobyty umelcov) ako aj organizácia
vlastných podujatí, vzdelávacích
a voľnočasových aktivít pre mladých
ľudí a širokú verejnosť v interiéroch
a v priľahlej záhrade.
Valer Miko Trio
14. 7.
Hudobník a klavírista Valér Miko prezentuje vlastné kompozície v triovom
formáte.
Modré Hory a Astronautalis
26. 7.
Astronautalis je to meno a dajme tomu,
že žáner má najbližšie k rapu.
Caspervek trio
11. 8.
Taja profesionálni hudobníci (husle,
klavír a perkusie), ktorí v tomto projekte
spolupracujú od roku 2013. Ťažiskom
ich tvorby je dotváranie nemých filmov
vlastnou autorskou hudbou.
61. Zapadnutý KÚT
Kultúrny spot
Antonyho fabrika, Thurzovská 17,
Gelnica
http://zapadnutykut.sk/
https://www.facebook.com/zapadnutykut
KÚT = nový priestor pre kultúru. KÚT sa
nachádza vo Fabrike Antony. Priestor
na účely výstav, koncertov a iných kultúrnych akcií poskytuje majiteľ, Andrej
Antony.
62. ZáZeMie
https://www.facebook.com/ZaZeMieSNV/
Komunitný projekt, ktorý chce pomocou
presadzovania úcty k prírode a permakultúrnych princípov spájať ľudí.
63. ZRAKOVÁ PYRAMÍDA
Juraj Gábor
Súľov
Juraj Gábor vyberá jediný statický pohľad do otvorenej krajiny, kde umiestňuje svoj drevený objekt. Objekt rámuje
jediný (reálny) výhľad, stáva sa monumentom v krajine a pre krajinu, alebo
slúži ako núdzový turistický prístrešok.

�

Mapa uměleckých a ekologických
iniciativ sleduje nezávislou kulturu
v oblastech mimo hlavní centra.
Do česko-slovenského geografického
prostoru již pošesté zakresluje rozmanité
aktivity na venkově působících institucí,
spolků i jednotlivců. Zdánlivé okraje
často ukrývají pozoruhodné iniciativy,
jež svébytně oživují a obohacují dané
prostředí. Průvodce milovníků venkova
a netradičního umění v odlehlých
lokalitách, kteří se nezaleknou cest
někdy trochu blátivých, trnitých
a klikatých. Mapu míst s programem
na letní a podzimní měsíce doplňuje
vzpomínka na výstavu, která proběhla
loni na podzim a v galerijním prostoru
představila některá z míst na mapě.

�

Vila se během krátké doby se
proměnila v úžasné kulturní
místo, neoficiální kulturní
centrum Prachatic.

�

Švestkový Dvůr

Švestkový Dvůr je místo
setkávání, sdílení, výměny,
tvoření, svobody i řádu.

Výstava v podobě RurArtMapy
rozvedené do prostoru proběhla
v galerii Školská 28 v Praze v rámci
Fotograf Festivalu. Jednotlivé lokality
z mapy představily svůj program
soubory fotografií, objekty, publikacemi,
zvukovými či video nahrávkami.
Výstava se tak stala hutnou zprávou
o dění v českých a slovenských
venkovských galeriích, centrech, na
farmách a ve stodolách, ve starých
domech a na hřbitovech, v kostelích
a kaplích, na stráních a loukách.

Foto na titulní straně:
Tomáš Hrůza

�

Neleň!

Neleň! staví na tom, že je
kolem nás spousta šikovných
lidí a boří mýtus ...tady to
přeci nejde!

�

�

Luhovaný Vincent,
Luhačovice

Galerie Kabinet
Chaos, Střítež

Snahou je nabourávat
tradiční vnímání lázeňských
měst, prostorů a stereotypů
a zaniklá, opuštěná
činevyužívaná lázeňská místa
kulturně a sociálně oživovat.

�

OBLAST, Telč

Kulturní spolek Oblast
organizuje již přes dvacet let
týdenní rezidenční pobyty
umělců, výstavy s důrazem na
jedinečnost místa a krajinu.

Galerie chce inspirovat
k pozitivnímu a chápajícímu
vztahu k přírodě a k její ochraně,
osvěžit a podpořit kulturní
a společenské dění na naší malé
vesnici, otevírat prostor pro
inspiraci k životu na venkově.

�

KRA
Kravín Rural
Arts / yo-yo

Na přípravě a realizaci dílen
jsme spolupracovali s místními
včelaři, s různými řemeslníky,
s orchestrem místní základní
umělecké školy, akce na
posedech probíhala částečně
ve spolupráci s myslivci, i když
zároveň i jim navzdory.

�

Zámecké návrší

Aktuální výstava této madony
je nesena touhou alespoň
na několik měsíců tento
nepříznivý běh dějin zvrátit
a opět do sochy vdechnout
život a vrátit ji do jejího
přirozeného sakrálního
prostředí.

�

Farmstudio

Vydává
yo-yo a ArtMap
rurartmap.net
yo-yo-yo.org
artmap.cz
bookstore.artmap.cz

�

�

Povaleč

Letos na to jdeme trochu
jinak: budeme spouštět
sondu hluboko pod zem
a vypouštět ji daleko do
vesmíru.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Rur
Ar t
Map

Pilgrim

�

Sam83

V rámci našich programů
Cesta poezie a Potulná
univerzita přírody rozvíjíme
způsoby, které nám umožňují
vnímat se znovu jako
integrální členové velkého
společenství živé země (hor,
řek, lesů a rostlin, zvířat
a ptáků, nebe i hvězd).

Ale stejně tak je to punkový
pocit, že není co ztratit, že když
vím, co chci, tak to tak prostě
udělám, s láskou i zarputilostí.

�

Na Kalvárii

Kurátoři počítají se situací,
kdy je návštěvník postaven
před umění nečekaně
a umění je reflexí stejné
situace, jakou právě prožívá,
reflexí výletu, který se
pomocí umění stává poutí.

�

Stanica Žilina /
Kinobus

�

Galerie Dům,
Broumov

Cez kinokultúru a miestne
komunity sa snažíme
sprostredkovať netradičný
a nestereotypný pohľad na
región a obce, ktoré nepatria
medzi turisticky vyhľadávané.

�

SOULkostel
Vernéřovice

Autor reagoval na současnou
napjatou atmosféru ve
společnosti a tematizoval
otázky spojené s útěkem do
vysněné ideální země.

kRaj

Návštevníci našej
jednodňovej reštaurácie
mali možnosť ochutnať dva
druhy jedál – také, ktoré
bolipripravené zo surovín,
ktoré museli byť vopred
opelené včelami a také, ktoré
vznikli bez pomoci včiel.

Opustená rekreácia

Cieľom projektu je vzbudiť
záujem verejnosti o hodnoty
zabudnutej (opustenej)
architektúry doby nedávno
minulej, ktorá aj napriek
pátosu doby, v ktorej vznikala,
reprezentuje architektonické
kvality porovnateľné so
svetovým vývojom.

Volyně

Zamilovali jsme se do trosky
kostela, do přírody okolo a do
celé vesnice (a zamilovali jsme
se navzájem, to už je ale jiný
příběh).

�

�

�

Nejdřív jsme se
prostřednictvím
rituálu přihlásili
k vlastní smrtelnosti.

�

Menteatrál

Menteatrál je divadelní
festival souborů
pracujících s lidmi
s mentálním postižením,
který se letos konal
již potřetí uprostřed
Orlických hor - v obci
Neratov.

�

2017

Umístění v CHKO Kokořínsko
nabízí dostupnost hlavního
města a současně pobyt
v krajině tajemných roklí, skal
a hlubokých lesů.

Zastávka194

Nápadům, co s prostorem,
se meze nekladou,
představujeme si zde
stanoviště kol pro přesun
na vzdálené chotěbořské
nádraží, distribuční centrum
obskurních, lokálních
a férových produktů,
krátkodobé bydlení, klidný
kout pro zašití i veselý
prostor pro žití.

�

Festival UM UM

Každý rok vznikne jeden
divadelný scenár, ktorý bude
vychádzať zo skutočných
príbehov ľudí, ktorý žili
v Starej Ľubovni.

�

LÖBLHOF & ARTGRUND /
Jan Lobl
trnky strní bezinky

Rur Art Map
zpráva o létě na
venkově

Připravili:
Lenka Dolanová,
Michal Kindernay

Úpadek péče o kulturní
krajinu je důkazem toho,
že je také místní kultura ve
složité situaci.

Živá vila, Prachatice

RURARTMAP – ZPRÁVA
O LÉTĚ NA VENKOVĚ

VÝZVA NADACE AGOSTO
FOUNDATION
Nový nadační program má za cíl přispět
k užšímu propojení uměleckých
a kulturních aktivit s životem různých
sociálních vrstev a komunit v místním
a regionálním měřítku. Výzva je určena
jednotlivcům, uměleckým a kulturním
subjektům či občanským iniciativám,
kteří dlouhodobě spolupracují
s místní komunitou a pohybují se
v oblasti současného umění
s širším společenským či
environmentálním zaměřením.
Uzávěrka 30. 9. 2017
Více informací na:
https://agosto-foundation.org/

Periférne
Centrá

