Galerie umění Karlovy Vary,

příspěvková organizace Karlovarského kraje

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz; www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin (pro školy dle tel. dohody)
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech poboček galerie umění

ČERVEN 2020
VÝSTAVY:
pokračuje, vstup volný

Milan Maur – Záznamy
Výstava přiblíží všechny důležité etapy uměleckého vývoje jubilujícího Milana Maura (1950), ojedinělé osobnosti
západočeského výtvarného života. Významný konceptuální umělec ve své tvorbě zaznamenává přírodní děje – let motýlů,
posuny stínů vržených přírodninami či opadávání listů. Fenomén času i světla a stínu hraje důležitou roli v autorově tvorbě,
ať už pracuje s kresbou, malbou či fotografií. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Karlovy Vary.
(potrvá do 30. 8. 2020)

STÁLÁ EXPOZICE:

100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrne 100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 bude prezentovat příznačné dílo vztahující k danému roku (narozením, úmrtím
autora, vročením, ap.) Nová stálá expozice nabídne nečekané umělecké konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky
vzdálených. Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary.

DALŠÍ AKCE:
pátek 12. 6. 2020, 19 hodin, vstupné 50 Kč

Adolf Loos – architekt, teoretik a provokatér
Přednáška známého historika architektury Zdeňka Lukeše provede životem a dílem Adolfa Loose (1870–1933), letošního
jubilanta, jedné z nejvýznamnějších osobností evropské kulturní scény 1. pol. 20. století, autora staveb ve Vídni, Paříži, Praze
či Plzni.
sobota 20. 6. 2020, 13 – 18 hodin, vstup volný

Den otevřených dveří – V rytmu letu…
Obrazy, kresby a fotografie Milana Maura a také díla českého umění 20. století jako inspirace pro tvůrčí výtvarné dílny, hry,
animace. Komentovaná prohlídka, malba v plenéru, divadelní představení pro děti. Pořádáno ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary-Rybáře, ZUŠ Antonína Dvořáka a za podpory Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary.
13.00
13.00–17.00
17.00

komentovaná prohlídka výstavy Milana Maura
výtvarné aktivity pro malé i velké návštěvníky
Sněhurka a sedm trpaslíků - Divadlo Víti Marčíka

sobota 20. 6. 2020, 17 hodin, vstup volný

Sněhurka a sedm trpaslíků - Divadlo Víti Marčíka
Legendární jihočeský divadelník Vítek Marčík, který svou energií a zápalem pro hru strhne velké i malé diváky, přiveze na
svém žebřiňáku s loutkami Sněhurku i sedm trpaslíků.
úterý 23. 6. 2020, 19.30 hodin, vstupné 180 Kč

Mirek Kemel Trio  Vladimír Javorský j.h.
Známý autor kreslených vtipů tentokrát představí písničky svébytné poetiky hudebně inspirované šansonem, blues, klezmer
muzikou i městským folkem. Jako host se představí herec Vladimír Javorský, výtečný zpěvák a hráč na ukulele.

Interaktivní galerie Becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin; dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844
nebo na vargova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
pokračuje, vstup volný

Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy
Objevná výstava dvacítky autorů ruské avantgardy přiblíží zejména klíčovou postavu Ivana Kljuna (1873-1942), jehož tvorbu
inspiroval Kazimír Malevič a směřovala ke geometrickému umění a jeho specifickému směru nazývanému suprematismus.
Výstava představí rozmanité polohy i ostatních progresivních umělců od kompozic kubofuturistických až po nepředmětné.
(potrvá do 28. 6. 2020)

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku
vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
čtvrtek 18. 6. 2020, 10.30 - 12.00 a 13.30 - 15.00
neděle 28. 6. 2020, 13.00 - 14.30 a 15.00 - 16.30
(případně po domluvě kdykoliv ve Vámi vybraný den i hodinu)
vstup zdarma

Kreativní zážitková prohlídka / Harmonie tvarů a barev
Galerijní program Vás provede výstavou Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy. Komentovaná prohlídka i doprovodné výtvarné
činnosti, vedené edukátorkou Pavlou Vargovou, jsou uzpůsobeny pro dospělé, děti, či úplně nejmenší návštěvníky. Nutná rezervace
předem: 734 788 029, vargova@galeriekvary.cz.
úterý 23. 6. 2020, 16.00 - 18.00, Vstupné 80 Kč

Geometrické dekorace
Kreativní dílna pro dospělé i děti zaměřená na geometrii a levitaci. Tvorba je inspirovaná probíhající výstavou, kterou je možné v
rámci programu zdarma navštívit. Nutná rezervace předem: 734 788 029, vargova@galeriekvary.cz (případně po domluvě kdykoliv ve
Vámi vybraný den i hodinu).
čtvrtek 25. 6. 2020, 17:00, vstup zdarma

Komentovaná prohlídky výstavy Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy
Komentovanou prohlídkou Vás provede kurátorka výstavy Mgr. Božena Vachudová.

Letohrádek Ostrov
Zámecký park, 363 01 Ostrov nad Ohří, tel: 737 072 522,
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz; www.letohradekostrov.cz; otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin.
Dílny je nutno rezervovat na tel. 720 052 725 nebo na letohradek@galeriekvary.cz, min. počet

účastníků je 6 osob.

VÝSTAVY:
zahájení – čtvrtek 4. 6. 2020 , vstup volný

Odkud známe Vodníka a Polednici?
Výstava připomene 150. výročí úmrtí Karla Jaromíra Erbena a jeho nejznámější literární dílo, soubor balad nazvaný Kytice.
Výstavní soubor připravený ze sbírkových fondů Galerie umění Karlovy Vary představí nejen ilustrace ke Kytici, ale také díla,
která jsou jejími motivy inspirovaná (zastoupena bude mj. tvorba Ludmily Jiřincové, Jana Konůpka či Stanislava Suchardy).

PRAVDA / KRÁSA / POSEDLOST – Osobnosti české moderny 1. poloviny 20. století
Výstava obrazů a sochařských děl ze sbírek karlovarské galerie představí špičková díla významných autorů (např. O.
Slavíček, J. Preisler, P. Kotík, F. Muzika, E. Filla, J. Štursa, J. Horejc). Výstavní soubor v žánrovém rozptylu od
krajinomalby, přes figurální tematiku až po zátiší ukáže, jak se v dílech obsah pravdy, krásy a posedlosti proměňoval.
(obě výstavy potrvají do 30. 8. 2020)

STÁLÁ EXPOZICE:

Sbírka porcelánu Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary
Stálá expozice unikátní sbírky porcelánu ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech mapuje období
od počátků 19. století do 2. poloviny 20. století. Výstava prezentuje produkci významných porcelánek v regionu, ale
představuje také ukázky světové produkce.

