
SWISSAIR
cerstvý vítr na terase
modernistické chaty
v alpách a nadílka od
švýcarských designéru

PODZIMNí SBER
one-room hotel od droog
design, milánská galeristka
rossana orlandi a pozvání
na šálek caje ludvíka XlV.

ZEVNITR
strom uprostred
cernobílého kadernictví,
futuristická žižkovská
vyhlídka a zbrusu nové
pražské obchody
s designem

043

Pfidejte se na Facebookul ~FACEBOOK.COM/DOlCEVITACZ •.•

]~IJ~IJ~llllIJ~~~llllllllll

-

II

neilepší ceské šperky
janii prokié a znacky

antipearle. privátní
komnaty klenotnictví tiffany.

diamantová mapa paríže
Qodle louis vuitton ad.

~

w
3w-;

GRAND

DESIGN IARCHITEKTURA/UME:Nf IMODA/CESTovANf

.-

. LISTOPAD 2012

--
VYHRAJTE DIAMANTOVÝ $PERK
FROG PRINCE OD ALO DIAMONDS!+



SWISSAIR
cerstvý vítr na terase
modernistické chaty
v alpách a nadílka od
švýcarských designéru

PODZIMNí SBER
one-room hotel od droog
design, milánská galeristka
rossana orlandi a pozvání
na šálek caje ludvíka XlV.

ZEVNITR
strom uprostred
cernobílého kadernictví,
futuristická žižkovská
vyhlídka a zbrusu nové
pražské obchody
s designem

043

Pfidejte se na Facebookul ~FACEBOOK.COM/DOlCEVITACZ •.•

]~IJ~IJ~llllIJ~~~llllllllll

-

II

neilepší ceské šperky
janii prokié a znacky

antipearle. privátní
komnaty klenotnictví tiffany.

diamantová mapa paríže
Qodle louis vuitton ad.

~

w
3w-;

GRAND

DESIGN IARCHITEKTURA/UME:Nf IMODA/CESTovANf

.-

. LISTOPAD 2012

--
VYHRAJTE DIAMANTOVÝ $PERK
FROG PRINCE OD ALO DIAMONDS!+



130 I play I EXHIBITION

TEXT TEREZA FINKovA

BETWENTY 15.-21.10.-.-..•.....•--...

--.---.,,-_z. __
·=-Oooot~-
:=.::'-

05 Rytmy + pohyb
+ svetlo

Impulsy futurismu v ceském

umení je podtitul výstavy, na níž
se mužete vrátit do první tretiny

20. století prostrednictvím obrazu,

soch, fotografií, instalací F. Kupky,

E. Filly, O. Gutfreunda, B. Kubišty,
R. Zátkové, J. Váchala, V. Hofmana,

J. Símy, F. Bílka, Z. Pešánka ad.
V popredí jejich zájmu byla dynamika,

rychlost, evokace pohybu. Od 13.1.

2013, výstavní sín Masné krámy,
Západoceská galerie v Plzni,

zpc-galerie.cz

03 Adam Štech /
Udelám si hlavu

Klub Roxy slavil behem jednoho

rfjnového týdne své 20. narozeniny.
Pokud vám oslavy unikly, nezoufejte,

program je nabitý i nadále. Napríklad

v galeriiNoD se predstaví A. Stech,

kritikou ocenovaný malír mladé

generace, který se krome skutecných
príbehu inspiruje prvky ci námety

nalezenými na internetu. Do 14. 11.,

galerieNoD, Praha, nod.roxy.cz

O. Karlíková studovala na vSUP

v Praze v 1.1945-48 v ateliéru

textilního výtvarnictví a výrazne
ovlivnila styl dekorativních textilií
v Cechách. V její práci na

návrzích a také tkaní tapisérií
mužeme nalézt základ lineárního

zápisu ptacích zpevu. Instalace

výstavy zprostredkovává prírodní
scenerii, kde kreslila podle zpevu

ptáku své partitury. Do 1. 12.,

Galerie Vysoké školy umelecko
-prumyslové, Praha, vsup.cz

a Glf.'j f.t l01
t ti·· Jan Jakub Kotík - Podoby vzdoru

Tvorba Jana J. Kotíka - predcasne zemrelého umelce._ I amerického puvodu s ceskými koreny - byla u nás vnímána

predevším v kontextu politické angažovanosti. Po dokoncení
svého studia v ateliéru Hanse Haackeho na Cooper Union

v New Yorku a krátkém pusobení na newyorské scéne

presídlil do Prahy, kde si také získal své uznání jako umelec.
Vliv amerikanizovaného prostredí se výrazne promítl do jeho

tvorby. Potreba kriticky nahlížet zakotvené spolecensko

-politické struktury se stala stredobodem jeho umelecké
praxe. Ovšem témata, jakými bylo napríklad usporádání

globalizované spolecnosti, fungování sveta velkých korporací

a jejich pusobení na osobní prostor cloveka, byla místnímu
kontextu v procesu postkomunistické transformace stále

ješte vzdálená. Do 7.1.2013, Centrum soucasného umení
DOX, Praha, dox.cz

Obecní dum asi není treba predstavovat,

zajímavé na nem ovšem je to, že je to

poslední stavba zasvecená kulture, která
byla v Praze postavena. Výstava, jejíž
instalaci navrhlo studio Olgoj Chorchoj,

predstaví ceskou výtvarnou scénu práve

pred sto lety. Do 31. 1. 2013, výstavní
sály Obecního domu, Praha,
obecnidum.c2

02 1912 -100 let od
otevrení Obecního domu
v Praze

06 Stanislav Libenský
Award 2012 &
Cherchez la femme

Mladá krev i tradice se sejdou
behem 4. rocníku sklárské

souteže v Jirském kláštere na

Pražském hrade. Práce studentu

vysokých umeleckých škol tu

budou vystaveny spolecne s díly

dvojice Brychtová-Libenský. Tato
konfrontace nabízí úžasný zážitek

nejen znalcum, ale také verejnosti.
Do 30. 11., klášter sv. Jirí na

Pražském hrade, up m. cz

07 Jirí Havran / From
Arch itecture

V roce 1974 emigroval J. Havran

do Norska, kde spolupracuje

s predními architektonickými
studii, pro než dokumentuje

jejich tvorbu. Výstava predstaví
nekolik cyklu z posledních let,

napr. Národní turistické trasy

- odpocívadla a vyhlídky v horské

krajine, nebo Suldal Kralt
- norská brutalistická architektura.

Do 9. 12., Galerie Jaroslava

Fragnera, Praha, gjf.cz

» Do 18. 11. vystavuje v prostorách Artpro Gallery v Praze mladá malírka Lucie J.indrák
Skrivánková. »V rámci výstavního cyklu Start up mužete do 25. 11. videt v Dome U Zlatého
prstenu tvorbu další mladé ceské umelkyne Hany Hillerové v expozici s názvem Exist.


