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 2017
VÝSTAVY:
pokračuje

Jan Samec st. – Země zadumaná
Výstava k nedožitým stým narozeninám známého karlovarského malíře, kreslíře a grafika představuje jeho malířskou,
zejména krajinářskou tvorbu, která se rozvinula od realistických začátků přes stylizované a abstraktní polohy až po básnivé
přepisy převážně jihočeských motivů. Působivé krajiny charakterizuje vysoký koloristický smysl, hluboká citovost i prožitek
přírody.
(potrvá do 20. 6. 2017)
čtvrtek 29. 6. 2017 v 18.30 hodin – vernisáž výstavy

Nepolapitelná struktura
Mezinárodní výstava konstruktivistických a strukturálních tendencí v umění od 60. let 20. století do současnosti představí díla
významných českých i zahraničních autorů pocházející ze sbírky Miroslava Velfla (Hugo Demartini, Rita Ernst, Torben
Giehler, Camille Graeser, Ivan Chatrný, Vladimír Kokolia, Radek Kratina, Elsi Spitmann Kyncl, František Kyncl, Karel
Malich, Kenneth Martin, Manfred Mohr, Francois Morellet, Zdeněk Sýkora).
(potrvá do 3. 9. 2017)

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderního
umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V.
Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj.

DALŠÍ AKCE:
úterý 6. 6. 2017, 19.30 hodin, vstupné 150,- Kč

Norbi Kovács & Jaroslav Olin Nejezchleba
Excelentní kytarista, doprovázející např. Ivana Hlase či Radůzu, se tentokrát představí v hlavní roli společně s Jaroslavem
Olinem Nejezchlebou, violoncellistou působícím ve skupinách Marsyas, Etc..., aj.
Středa 14. 6. 2017, 17.00 hodin, vstupné 50,- Kč

Komentovaná prohlídka výstavy
Výstavou Jana Samce st. provede její autorka Mgr. Božena Vachudová.

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 klsakova@galeriekvary.cz.

VÝSTAVY:
pokračuje

Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky – SČUG Hollar 1917–2017
Výběr z grafických listů ze sbírek galerie
V rámci letošních oslav stoletého trvání Sdružení českých umělců grafiků Hollar připomíná výstava zakladatelské aktivity
patnácti českých grafiků (mj. M. Švabinský, F. Bílek, T. F. Šimon, bratři Strettiové, V. Silovský). V dílech autorů z prvních
dvou dekád 20. století jsou představena rozličná tématika, široká škála grafických technik a specifická výtvarná autenticita
tohoto druhu umění.
(potrvá do 25. 6. 2017)

Historie objektu

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

DALŠÍ AKCE:
pondělí 12. 6. 2017, 16 – 18 hodin, vstupné 80,- Kč

Dekorace z origami
Na počest přicházejícího léta si v této dílně dospělí a děti od 15 let vytvoří originální dekoraci z origami, která rozzáří domov v
letních barvách.
čtvrtek 15. 6. 2017, 16.30 – 18 hodin, vstupné 80,- Kč

Zvonkohra z netradičních materiálů
K příležitosti Světového dne větru si mohou účastníci dílny, tedy dospělí a děti od sedmi let, vytvořit neobvyklou zvonkohru z
netradičních materiálů.
středa 21. 6. 2017, 16 – 18 hodin, vstupné 100,- Kč

Tajemství tisku z plochy
Výtvarný workshop Evy Domkové Soukupové zaměřený na tisk letního přírodního motivu z polymerové matrice.
neděle 25. 6. 2017, 14.00 hodin, vstupné 50,- Kč

Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky s kurátorkou Mgr. Boženou Vachudovou.
červen (konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111 nebo 606 928 844), vstupné 200,- Kč na osobu

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 2 osoby.

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 nutné rezervovat na čísle 731 439 452 či na e-mailu
letohradek@galeriekvary.cz.
Více o doprovodných programech pro veřejnost a školní skupiny na www.letohradekostrov.cz.

VÝSTAVY:
pokračují

Expozice – Současné mladé české umění
Kurátorský projekt Radka Wohlmutha představuje výstavu osmi současných českých autorů (Ondřej Basjuk, Patrik Hábl,
Markéta Hlinovská, Jana Kasalová, Krištof Kintera, Šárka Koudelová, Petr Nikl, Eugenio Percossi), kteří připravili
prohlídkovou trasu po tradičních zámeckých interiérech (např. galerie předků, čínský salónek, geo-grafický kabinet, lovecký
salónek), přičemž pracovali s různými výtvarnými médii – od kresby přes malbu až po audiovizuální instalaci. Výstava je
částečně pojatá jako site-specific, vychází ze specifika místa a jazykem současného umění zpracovává některé ostrovské
legendy i reálné příběhy.

Dominik Lang – Inventura jednoho ostrova
Dominik Lang (1980), absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, vedoucí ateliéru sochařství na pražské Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, připravil unikátní instalaci z písku, jakési archeologické naleziště, jenž mapuje jeho osobní historii.
Autor se svých instalacích, které vytváří nejen pro galerijní prostory, zabývá zkoumáním veřejného prostoru, jeho účelu a
funkci. Svými zásahy do prostoru znejišťuje diváka a hraje si s jeho reakcí. Dominik Lang patří k předním konceptuálním
sochařům české výtvarné scény.
(obě výstavy potrvají do 16. 7. 2017)

DALŠÍ AKCE:
středa 7. 6. 2017, 17 hodin, vstupné 120,- Kč

Čínská tušová malba
Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na východoasijský typ malířství založený na malbě tuší štětcem, kde není cílem pouze
reprodukovat vzhled objektu, ale zachytit jeho skutečnou podstatu.
středa 14. 6. 2017, 17 hodin, vstupné 80,- Kč

Keramické zvonkohry

Výtvarná dílna Martiny Škopové zaměřená na výrobu zvonkoher ze samotvrdnoucí hmoty.
neděle 18. 6. 2017, 15 hodin, vstupné celkem 120,- Kč

Jeden den v Expozici – Performance Petra Nikla a workshop Jany Kasalové
Výstavou Expozice návštěvníky provede Zdeňka Bílková. Následovat bude performance předního českého výtvanríka Petra
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