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)

Vstup na výstavy a expozice všech poboček je do 31. 10. 2020 zdarma!
V pondělí 28. 9. 2020 bude galerie mimořádně otevřena 10-17 hodin.

ZÁŘÍ 2020
VÝSTAVY:
pokračuje

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 13. 9. 2020)
vernisáž – čtvrtek 24. 9. 2020, 17 hodin

Emil Filla a Mánesáci na Malši
Objevná výstava připomene legendární pobyty malířů, sochařů, architektů a hudebníků sdružených v SVU Mánes, kteří
kolem poloviny 30. let vždy o prázdninách tvořili na břehu řeky Malše poblíž Pořešína. První část výstavy představí obrazy,
kresby a plastiky Emila Filly z tohoto období, další pak fotodokumentaci akce a také díla významných umělců tohoto spolku.
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Karlovy Vary.
(potrvá do 22. 11. 2020)

Ve státní svátek v pondělí 28. 9. 2020 bude GU KV mimořádně otevřena od 10 do 17 hodin.
STÁLÁ EXPOZICE:

100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrnuje 100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 je prezentován příznačným dílem vztahujícím se k danému roku (narozením, úmrtím
autora, vročením, ap.) Stálá expozice nabízí nečekané umělecké konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených.
Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary.

DALŠÍ AKCE:
čtvrtek 3. 9. 2020, 17 hodin, vstup volný

Přátelské setkání s Milanem Maurem
V rámci akce proběhne za účasti autora také prohlídka výstavy a prezentace výstavního katalogu.
čtvrtek 10. 9. 2020, 19.30 hodin, vstupné 140 Kč

Tomáš Hrubiš – piáno
Skladatel, pianista a pozoruhodná osobnost brněnské alternativy ve svých autorských skladbách osciluje mezi bryskní
virtuozitou a melancholicko-psychedelickým výrazem inspirován Filipem Topolem, Philem Glassem i Johnem Cagem.
Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.
neděle 13. 9. 2020, 15 hodin, vstupné 50 Kč

V rytmu letu bělásků – Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Program pro děti od 7 let a jejich rodiče (prarodiče) obsáhne prohlídku výstavy Milana Maura a jednoduché tvůrčí činnosti
inspirované vystavenými díly.
úterý 29. 9. 2020, 17 hodin, vstupné 100 Kč

Podoby lásky – písňový koncert Moniky Jägerové
Koncert laureátky Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka za rok 2019 Moniky Jägerové, doprovázené Zorou
Janskou (housle) a Janem Duškem (klavír). Zazní písně P. Ebena, V. Kaprálové, L. Sluky, G. Mucha, S. Vorlové, B. Martinů a
instrumentální skladby B. Bartóka nebo B. Martinů.

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

Mimořádná otevírací doba:
Během realizace opravy teras Becherovy vily může dojít k uzavírce objektu, nebo k regulaci provozu,
info na www.becherovavila.cz (novinky).
VÝSTAVY:
pokračuje

Objevené bohatství – Grafická tvorba Walthera Klemma a Carla Theodora Thiemanna
ze sbírek galerie
Výstava Walthera Klemma (1883–1957) a Carla Thiemanna (1881–1966), karlovarských rodáků, kteří sice Karlovy Vary
záhy opustili, ale do lázeňského města se stále rádi vraceli. Zářivé barevné dřevořezy z let 1905 – 1916 oslní secesní stylizací a
náladovou symbolikou v motivech krajin, květin i zobrazení zvířat.
(potrvá do 6. 9. 2020)
vernisáž – čtvrtek 10. 9. 2020, 17 hodin

Jan Steklík – Kresby
Jan Steklík je označován jako průkopník konceptuálních tendencí a minimalismu. Navíc je mistrem subverzivního humoru a
představitelem mnoha uměleckých rolí. Je iniciátorem akcí v přírodě, autorem kresleného humoru, grafických hudebních
partitur, objektů a hlavně prací na papíře – kreseb, koláží a asambláží vytvořených s poetickou mistrovskou lehkostí.
(potrvá do 8. 11. 2020)

Ve státní svátek v pondělí 28. 9. 2020 bude IG BV mimořádně otevřena od 10 do 17 hodin.

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

DALŠÍ AKCE:
1. – 6. 9. 2020, út – ne 10 – 17 hodin, vstup volný

Kreativní zážitková prohlídka – Grafická dílna
Interaktivní výtvarné činnosti vás samostatně provedou probíhající výstavou grafických děl a seznámí s různými technikami
tradiční grafické tvorby nejen děti, ale i dospělé.
neděle 6. 9. 2020, 15 hodin, vstup volný

Komentovaná prohlídka výstavy Objevené tajemství
Prohlídka výstavy grafických prací Walthera Klemma a Carla Theodora Thiemanna s komentářem kurátorky Mgr. Boženy
Vachudové.
úterý 8. 9. 2020, 16–18 hodin, vstupné 80 Kč

Když výtvarná tvorba voní …
Kreativní dílna se zaměří na výrobu aromatického papíru, dřeva a plsti a na jejich využití ve výtvarné tvorbě.
úterý 22. 9. 2020, 16–18 hodin, vstupné 20 Kč

Otisky předmětů kolem nás
Výtvarná dílna určená především pro seniory spojí techniky tisku a kresby s předměty a přírodninami v netradiční
kompozice. Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.
čtvrtek 24. 9. 2020, 10–11 hodin, vstupné na osobu 20 Kč

Otisky přírodnin pro nejmenší
Výtvarná dílna seznámí děti i jejich rodiče s otisky přírody. Dílna je uzpůsobena tak, aby mohli tvořit ti nejmenší. (Spoj MHD
č. 4).

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:
pokračuje

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)

vernisáž obou výstav – čtvrtek 17. 9. 2020, 17 hodin

Adéla Matasová – Dialog / grafiky a reliéfy ze sbírek galerie
Akademická malířka, sochařka, grafička a konceptuální umělkyně využívající nová média Adéla Matasová (1940) netradičně
pracuje s papírovou hmotou, kterou zpracovává v grafických pracích, kresbách, reliéfech, objektech a instalacích. Výstava
představí díla ze sbírek galerie společně s fotodokumentačním archivem z výstav autorky pořádaných v Letohrádku Ostrov v
letech 1971 a 1988.

PRAVDA / KRÁSA / POSEDLOST – II
Výstava představí sochy, plastiky a obrazy ze sbírek karlovarské galerie z 2. poloviny 20. století.
(obě výstavy potrvají do 30. 10. 2020)

Ve státní svátek v pondělí 28. 9. 2020 bude LO mimořádně otevřen od 10 do 17 hodin.
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.

DALŠÍ AKCE:
středa 9. 9. 2020, 15–17 hodin, vstup volný

Den dyslexie
V rámci Dne dyslexie se v galerii uskuteční beseda zaměřená na problematiku vývoje řeči a dyslexie u dětí. Program proběhne
ve spolupráci s odborníky ze Společnosti pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary. Součástí bude i krátký animační program
určený pro děti.
neděle 20. 9. 2020, 10–17 hodin, vstup volný

Umělecké sympózium – Papír
Jednodenní prodejní výstava designérů a tvůrců převážně z regionu severozápadních Čech doplněná o výtvarné dílny a
workshopy tentokrát zaměřená na téma papír.

