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)
Některé akce se dle epidemiologické situace nemusí uskutečnit, sledujte weby, FB, IG.

ČERVENEC 2021
VÝSTAVY:
vernisáž 1.7.2021 v 17 hodin

František Skála – Hnědá duha
Sochař, malíř a ilustrátor František Skála (1956) proslul především svými sochařskými objekty z nalezených předmětů a
úlomků. Výstava ovšem bude prezentovat jeho obrazy z posledních tří let, které jsou malované převážně přírodními pigmenty
nasbíranými autorem v krajině. Skálovu malířskou tvorbu charakterizuje nespoutaná imaginace a poetická originalita,
hravost, fantazie, humor, nadsázka, stejně jako mystika či iracionalita.
(potrvá do 5.9.2021)

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.

Ve státní svátek v pondělí 5.7.2021 bude galerie mimořádně otevřena od 10 – 17 hodin.
DALŠÍ AKCE:
čtvrtek 22.7.2021, 19.30 hodin, vstupné 150 Kč

Sandra Pogodová – Hoď se do Pogody
Herečka, zpěvačka, moderátorka a spisovatelka Sandra Pogodová se v rámci vydání své nové knihy představí v pořadu plném
vtipných povídek, vzpomínek na slavné osobnosti a písní Ježka, V+W, Suchého, Šlitra, ad., v němž ji doprovodí herec
a muzikant Richard Pogoda.

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. 734 788 029
nebo na hajek@galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
pokračuje

Jiří Trnka a další tvůrci z jeho rodiny
Výstava představí vliv tvorby Jiřího Trnky na autorské práce jeho nejbližších. Kromě obrazů, grafik, návrhů a loutek Jiřího
Trnky budou k vidění též díla jeho manželky Heleny Chvojkové Trnkové, především kresby a ilustrace. Zastoupeny budou
také práce Jiřího Trnky mladšího, architekta, vytvářejícího loutky, hračky i nábytek, a jeho manželky Heleny Trnkové,
kostymérky, jež oblékala nejen loutky svého tchána a manžela. Jejich dcera Helena Trnková, malířka a designérka, vystaví
obrazy, kresby a návrhy knižních obálek.
(potrvá do 29.8.2021)

Ve státní svátek v pondělí 5.7.2021 bude Becherova vila mimořádně otevřena od 10 – 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:
19. - 23.7.2021, 9 – 16 hodin, kursovné, nutná včasná rezervace

Letní výtvarný týden – Obrazy v pohybu
Výtvarné činnosti, připravené lektorkami pro výtvarný tábor určený dětem od 9 do 14 let, vychází především z výstavy Jiřího
Trnky a tvůrců z jeho rodiny a zaměří se především na média, fotografii i animaci.

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 letohradek@galeriekvary.cz

pokračuje

Josef Jíra – Divadlo světa
Výstava představí malířskou tvorbu významné osobnosti českého umění 20. století Josefa Jíry (1929–2005) v retrospektivním
přehledu všech zásadních tematických okruhů jeho tvorby. Zastoupena bude jeho figurální malba, psychologicky motivovaný
portrét, krajinomalba ad. Přehlídku doplní fotografie z umělcova života a početný výběr z jeho cestovních deníků.

Jaroslava Pešicová – Jeviště nekonečných příběhů
Tvorbu malířky, grafičky a ilustrátorky Jaroslavy Pešicové (1935–2015) charakterizuje zobrazování mnohofigurálních scén –
zpracovává podivuhodná dění v podivuhodných kompozicích plných pohybu a až barokních forem. Takový je i prezentovaný
soubor grafických listů z let 1972 - 1982 z galerijních sbírek, kterým vévodí divadelní svět, naplněný absurdní poetikou i
tajemností.
(obě výstavy prodlouženy do 6.7.2021)

Ve státní svátek v pondělí 5.7.2021 bude letohrádek mimořádně otevřen od 10 – 17 hodin.
vernisáž obou výstav 15.7.2021 v 17 hodin

Adolf Hoffmeister – Dobrodružství malého námořníčka
Výstava ze sbírek Oblastní galerie Liberec připomene 100. výročí založení Devětsilu i jejího zakladatele Adolfa Hoffmeistera,
významného představitele československé avantgardy. Prezentováno bude 34 xylografických kreseb, které byly předlohou pro
animovaný autorský film. Hoffmeister v nich surrealistickým výtvarným podáním navázal na svůj velký vzor, malíře Maxe
Ernsta.

Alena Kupčíková – Křídla z rubínu
Alena Kupčíková (1976), absolventka ateliéru Aleše Veselého na AVU, se věnuje novým médiím, konceptuálnímu umění,
malbě, kresbě, grafice i zvukovým instalacím. Ztvárňuje ženské akty a postavy vesměs v černé, červené a bílé barevnosti.
Často využívá novátorských technik (např. z lidských chloupků z intimních partií vytváří „kresebné“ akty tzv. „chlupatice“).
Na výstavě představí také smaltové práce, nejnovější litografie a svůj slabikář pro děti trpící dyslexií.
(obě výstavy potrvají do 26.9.2021)

STÁLÁ EXPOZICE:

Sbírka porcelánu Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary
Stálá expozice unikátní sbírky porcelánu ze Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 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:
neděle 4.7.2021 v 15 hodin, 50 Kč

Dernisáž výstavy Divadlo světa
Komentovaná prohlídka výstavy Josefa Jíry s Mgr. Zuzanou Štěpanovičovou, autorkou výstavy a kurátorkou liberecké
galerie.

