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Hlavní město Praha a 
město Lublaň 

Výstava v rámci Dnů Lublaně v Praze u příležitosti 60.výročí 
úmrtí Jože Plečnika  

1.9. 2017 – 28.9.2017 

Josip Plečnik v Lublani vyprojektoval postupně řadu parků, náměstí, ulic, sakrálních a profánních staveb a mostů. Stejně jako v Praze, 
tak i zde umístil vysoké obelisky, široká schodiště, sloupy a pyramidy. Upravil zanedbaný břeh řeky Lublanice. U opuštěných přístavišť 
vytvořil obezděné terasovité náspy pro chodce, umístil zde lavičky a smuteční vrby, čímž celé prostředí získalo poetický ráz. Po druhé 
světové válce se zabýval stavbou památníků pro oběti národně-osvobozenecké války a adaptacemi církevních objektů. K jeho 
nejznámějším realizovaným stavbám patří Národní a univerzitní knihovna, Zahrada všech svatých – hřbitov v Žale, Kostel Sv. 
Františka ve čtvrti  Šiška a Lublanické mosty, které zároveň představují nejdůležitější Plečnikovy intervence v Lublani. Městu vtiskl 
středomořský ráz. Po dlouhá léta stál ve stínu svých slavnějších kolegů, jakými byli např. Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank 
Lloyd Wright nebo Alvar Aalto. Plečnikovo dílo se vyvíjelo na trase mezi Vídní, Prahou a Lublaní a k jeho znovuobjevení došlo až v 90. 
letech 20. století. Zásadní obrat ve vnímání jeho díla, přinesla výstava uspořádaná v roce 1986 uměleckým a kulturním centrem 
Georges Pompidou v Paříži. Pražská výstava zmíní rovněž Plečnikovo působení v Praze a společné úsilí Slovinska a České republiky 
o nominaci autorova díla na zapsání na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Nezávisle na architektonických stylech 
počátku 20. století, a zejména na převládajícím modernismu, Plečnik dokázal vytvořit vlastní jedinečný architektonický jazyk. Jeho 
unikátní přístup ke znovu-ztvárnění architektonického dědictví a mimořádně bohatá symbolika obsahují prvky nadčasové architektury. 
Svým přístupem obohacoval a přetvářel prostor, zatímco jej modernizoval a hledal nová využití jeho tradiční funkce. Jeho architektura 
nabízí univerzální řešení klíčových otázek rozdílných generací, čímž se jeho dílo stalo věčné.  Kurátorkami výstavy jsou Ana Porok a 
Natalija Lapajne. 

MgA. Martin Sochor 
PhD. 

Výstava SOUKROMÉ VZTAHY Jan Hísek, Vladimír Kokolia, 
Vladimír Kopecký 

29.9. 2017 – 13.11.2017 

Výstava je variací pro tři umělecké osobnosti s evropským a světovým přesahem pro výstavní prostor Staroměstské radnice, jenž je 
součástí Národní kulturní památky, nacházející se uprostřed hlavního města, uprostřed Evropy, spojený s tradicí středověké historie. 
Koncepcí pořadatele je vzhledem ke Geniu loci onoho místa, které nám zachovali naši předci a jenž nám doslova závidí celý svět, 
uctít toto místo kvalitní výstavou. Tři sólisti: Kokolia, Kopecký, Hísek: kam došla jejich tvorba po dvanácti letech, kdy v intimním 
prostoru Galerie Havelka v roce 2005 se snažil kurátor výstavy Radek Wohlmuth propojit tři možná nepropojitelné osobnosti. Už tehdy 
ho doslova fascinovalo slovo rezonance, ve smyslu hledání spojení, energie, vizuální intenzity v malbě, grafice a sklu. Charakteristika 
kurátora: „Všichni tři účastníci mě už dlouho zajímají, jejich práce vykazují stabilně nadstandardní kvality, podléhají vlastnímu vývoji a 
zákonitostem a nikoli trendům, jsou také poměrně snadno identifikovatelní, takže osobitý rukopis slouží jako spolehlivá poznávací 
značka. Hísek – Kokolia – Kopecký se samozřejmě znají, ale nejsou významnými přáteli. Přísluší každý k jiné generaci, mají rozdílnou 
životní zkušenost i přístup k věcem, také jejich výraz se liší. Jsou to především třeskutí individualisté, v soukromí výrazné osobnosti, 
jako umělci těžko zařaditelní do proudů. Každý z nich funguje především sám za sebe. Proto slovo soukromé v názvu výstavy. Slovo 
vztahy pak má navodit nejen kontakt na půdě této galerie ale například i vztah jednoho každého z nich ke konkrétnímu obrazu.“ Prof. 



Vladimír Kopecký /nar. 1931/,osobitý umělec, pohybující se nejen mezi dvěma médii - malbou a sklem, ale také v grafické oblasti. 
Napětí mezi expresivní barevností střídá s přísnou geometrií. Svými díly je zastoupen např.: Kunstsamlung Coburg, DE, The Corning 
Museum of Glass, NY, The National Museum of Modern Art, Kjóto, Victoria and Albert Museum, Londýn a mnoho dalších. Do r. 2008 
stál v čele Ateliéru Sklo na VŠUP v Praze.  
Prof.Vl Kokolia /nar. 1956/, je prvním držitelem Ceny J. Chalupeckého z r.1990, vystavoval mj. na Documenta IX v Kasselu, je 
zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách v ČŘ i v zahraničí, např. S.M.A.K. v Gentu, Albertina ve Vídni, včetně NG Praha. Od 
r.1992 vede ateliér Grafika II na AVU v Praze.  
Jan Hísek /nar.1965/, malíř, grafik, ilustrátor, jeden z nejpozoruhodnějších českých umělců, vyznavač nekontrolované intuitivní malby, 
která se po plátně obvykle rozvíjí z jednoho bodu jako květ, zastoupen svými díly v Národní galerii Praha, GMU Roudnice n. L., soukr. 
sbírky v USA, Itálii atd. 

 

CZECH PHOTO 
o.p.s. 

23.ročník CZECH PRESS PHOTO 2017 14.11. 2017 – 31.1.2018 

23.ročník soutěže a následné výstavy pod záštitou ministra kultury a primátora si dává za cíl být zrcadlem života uplynulého roku. 
Je určen profesionálům pracujícím pro média. Zaměřen je na oslovení co nejširšího publika. Soutěž má prestižní mezinárodní 
porotu složenou z významných osobností světových médií, k níž se pravidelně připojuje i pražský primátor. Po pražské premiéře 
výstava vítězných prací putuje po zahraničních metropolích. 

SEVEN DAYS 
Agency, s.r.o. 

Fotografická soutěž Sportovní fotografie roku 2017 1.2. 2018 – 28.2.2018 

Soutěž je vyhlašována Klubem sportovních novinářů a jeho členů, probíhá v průběhu kalendářního roku. Proběhne za podpory 
Magistrátu hl. m. Prahy, Českého olympijského výboru a České unie sportu. Záštitu nad soutěží i výstavou převezme náměstek 
primátorky hl. m. Prahy pan Petr Dolínek, který také bude jedním z členů poroty. Jednou z cen, které fotografové mohou obdržet je 
cena hlavního města Prahy – Sport v Praze. Jedná se o 11. ročník v minulosti velmi oblíbené a navštěvované výstavy sportovních 
fotografií, výstava potrvá během Olympijských her. Expozice bude také spojena s nesoutěžní expozicí historických fotografií 
z Olympijských her z Nagana, neboť v průběhu výstavy uplyne 20 let od zisku medailí. Součástí výstavy bude celkem 100 kusů 
velkoformátových fotografií od českých sportovních profesionálních fotografů z různých sportovních odvětví. 
Po ukončení výstavy proběhne dražba fotografie, která získá hlavní cenu, ale i vítězných fotografií jednotlivých kategorií. 
Vydražená částka bude předána na podporu České olympijské nadace. 
 

 


