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inzerce 69

3. 10. - 25. 11. 2012
Dum umení, Jureckova 9, Ostrava
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Otevre-no úterý až nedele 10.00-18.00 hodin

www.gvuo.cz

MILAN SALÁK /
3600

lili

3. 10.-9. 12.2012
Galerie hlavního mesta Prahy

Staromestská radnice, 2. patro,
Staromestské námestí 1, Praha 1
út-ne 10.00-18.00
www.ghmp.cz
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5.9. - 24.11.2012,11.00-18.30 I Galerie Smecky, Ve Smeckách 24, Praha 1

Jirí Kolár I Jan Koblasa I Jan Švankmajer
Libor Fára I Michal Šanda I Pavel Holeka
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Galerie Smecky



72 tipy ort+ontiques

Cena Libenského

Na kond zárí byly na Pražském hrade::.

vyhlášeny výsledky ctvrtého rocníku Ceny

Ladislava Libenského. Mezinárodní sou-

tež pro studenty vysokých umeleckých

škol Stanislav Libenský Award v letošním

roce vyhrála japonská studentka Natsuho

Enomoto za monumentální sklenenou

hlavu, dalšími ocenenými jsou tuzemská

Zuzana Kubelková a Slovák Andrej JanCovic.
PETR STROUHAL: 6600

NATSUHO ENOHOTO: PORTRÉT

Vybrané soutežní práce si mužete pro

hlédnout do konce listopadu v Kláštere

svatého Jirí na Pražském hrade. Spolecne

s prehlídkou mladých skláru predstaví

klášterní budova také výstavú Cherchez

lafemme s podtitulem spolecná cesta

Brychtová-Li benský.

Mladí v Brne

Trojici výstav mladých umelcu hostí do

24. 10. brnenská galerie ne. Ordinary

Language Jirího Kotrly v prostoru Galerie

Mladých, skupinový projekt Frejm Baj Frejm

v Galerii U Dobrého pastýre a komplexní

instalad Petra Strouhala v Galerii Kabinet.

Práce s divadelním nasvícením a filmovými

triky není pro tohoto absolventa atelié-

ru malby polohou neznámou. Tentokrát

promenil celou místnost galerie ve scénu,

kterou práve všichni protagonisté opusti-

li. Nevíme, k cemu mají jednotlivé predmety

sloužit, s o to vetší peclivostí je mužeme

zkoumat a pripisovat jim vzájemné vztahy.

Až detektivní práce nakonec nemá žád-

ný smysl.

Derniéra Galerie

Ceské pojištovny

Poslední avizovaná výstava v Galerii Ceské

pojištovny nabízí ochutnávku toho, co in

stituce nakoupila v lonské podzimní aukci

do své sbírky. Tomáš Císarovský, Václav

Malina, Otto Placht, Michael Rittstein, Vít

Sou kup a Václav Stratil nejsou jména ne

známá a dalo by se ríd, že zarazení jejich

prací do sbírky pojištovny je sázkou na

jistotu. Jejich jména autori sbírky dokonce

radí do tzv. Zlatého fondu a nové akvizice,

které budou vystaveny do 21. 10. ve Spále

né ulid v Praze 1, tak posilují duraz kladený

na zastoupení soucasného umení v této

korporátní sbírce.

VÁSLAV STRATlL: LIŠKA V LESE / 2003

Jan Jakub Kotík
v DOXu

Prurez tvorbou predcasne zesnulého

cesko-amerického umelce Jana Jakuba

Kotíka pripravilo na podzimní mesíce

JAN JAKUB KOTÍK: VACUUH / 2000

pražské centrum DOX.Kotík se po stu

diích na Cooper Union a krátkém pusobení

na newyorské scéne prestehoval v 90. le

tech do Prahy, kde také získal uznaní jako

umelec. Jeho konceptuální objekty mely

výrazný spolecensko-politický presah a tý

kaly se i globálních témat, která v tehdejší

ceské spolecnosti príliš nerezonovala.

Výstava s názvem Podoby vzdoru beží

v DOXudo 7. ledna.


