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Jan Šibík Jan Šibík - Deset let 1.2.2017 - 21.2.2017 
"DESET LET" je název nové obsáhlé výstavy fotoreportéra Jana Šibíka, který navštěvuje ohniska konfliktů a humanitárních 
katastrof. Pravidelně zaznamenává boj proti násilí, chudobě a bezpráví ve světě. Výstava bude obsahovat 120 
velkoformátových fotografií pořízených za posledních deset let. Fotografie z ničivého zemětřesení na Haiti, řádění supertajfunu 
Haiyan na Filipínách, dramatické okamžiky z arabských revolucí v Egyptě a Libyi, nepokoje v Turecku a Thajsku, začátek 
oranžové revoluce na Majdanu, války na východní Ukrajině i současného exodu uprchlíků do Evropy. Cílem výstavy je přiblížit 
tyto hlavní světové události, kterých byl jako jeden z mála českých fotoreportérů svědkem, široké veřejnosti. 
Součástí výstavy budou přednášky a besedy autora o práci fotoreportéra v krizových oblastech a současné politické situaci ve 
světě. K výstavě dále bude vydána stejnojmenná reprezentativní kniha Jan Šibík-DESET LET. 
Jan Šibík podnikl více než 250 cest do všech koutů světa. Uspořádal desítky samostatných výstav po celém světě. Vydal tři 
fotografické publikace. Zorganizoval dvě humanitární sbírky "Chci ještě žít" na pomoc nemocným AIDS a "Podejte ruce dětem 
se Siery Leoně", které přinesly dva miliony korun. V roce 2004 získal cenu v nejprestižnější fotografické soutěži WORLD 
PRESS PHOTO. V soutěži Czech Press Photo, určené českým a slovenským fotografům, získal v různých kategoriích celkem 
čtyřicet sedm ocenění, z toho dvakrát hlavní cenu. 

 
Odbor kultury, zahraničních vztahů a 
cest. ruchu + Odbor zahraničních 
vztahů Magistrátu města Hamburg 

Energetická efektivita a Smart city v Německu 22.2.2017 - 14.3.2017 

Prezentace aktivních domů partnerských měst Berlína a Frankfurtu nad Mohanem v Praze. Cílem výstavy je prezentovat v 
Praze (ČR) současný vývoj v německé architektuře, který klade důraz na domy, které vyrobí více energie než spotřebují a na 
uskutečňování vize chytrých měst - Smart City. Na výstavě bude prezentován vývoj od rodinného domu až po Smart city čtvrť. 
Veškeré náklady na tuto výstavu budou hrazeny z rozpočtu německého partnera (doprava, pojištění) a rozpočtu oddělení 
cestovního ruchu OZV MHMP (instalace, deinstalace, personál, propagace). 

 
 

Miroslav Khol, Mária 
Kudasová 

Z jeskyně do nevšednosti 15.3.2017 - 7.4.2017 

Miroslav Khol * 2. června 1936, je český fotograf reportáže, portrétů, tabletopu, zátiší a architektury. Velmi často fotografoval 
malíře a sochaře (např. Jana Zrzavého, Josefa Istlera, Mikuláše Medka, Františka Ronovského, Jana Baucha nebo Vladimíra 



Kopeckého). Proslul díky svému dramatickému stylu. Prakticky až do 90. let 20. století minulého století fotografoval černobíle. 
Již od mládí se věnoval fotografii, tiskl snímky v novinách, vydal publikaci Naše Praha a uspořádal několik výstav v Praze i mimo 
ni (např. v pražském Divadle Gong, v Malé Galerii Československého spisovatele či v kavárně Louvre). Jeho snímky byly velmi 
ovlivněny žateckým okolím a lidmi. Pracoval i jako asistent Karla Hájka ve Světě v obrazech, jako vedoucí pracovník v Dilii nebo 
redaktor ve Světě práce. Avšak nejvíce byl aktivní když pracoval jako fotoreportér v redakci Televizních novin, jeho novinářský 
styl však nebyl zpravodajský, ale velmi často dramatický a epický. Mezi významné osobnosti české fotografie se zařadil po 
výstavě uspořádané Galerií hlavního města Prahy v prostorách Staroměstské radnice v létě roku 1986. Výstava je navrhována k 
opožděným autorovým osmdesátinám. Autorovu monografii zpracovali Jiří Kotalík a Jaroslav Boček. Mária Kudasová se 
narodila v Levoči (1958). Je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Košicích, dlouhodobě působí v Praze. O své 
tvorbě říká, že fotografuje sny, vize a prolínání mikrosvěta s makrosvětem. Vystavuje od roku 1982. 

 
 

Společnost přátel 
fotografie, spolek 

Cena Praha fotografická - 21. ročník 8.4. 2017 - 30.4.2017 

Výstava Cena Praha fotografická se koná každoročně v prostorách Staroměstské radnice již v 21. ročníku. Soutěž a výstava se 
konají pod záštitou primátorky hlavního města, která rovněž v soutěži uděluje hlavní cenu, a jsou již neodmyslitelnou součástí 
kulturního života Prahy. Vítězné a vybrané snímky soutěžní přehlídky dokumentují podobu metropole v nejrůznějších podobách, 
jsou reflexí její krásy a majestátu, ale i každodenního života a problémů Pražanů. Pravidelně připomínají divácky zajímavou a 
historicky neopakovatelnou proměnu města. 

 
 

Nadace Prague 
Biennale 

Prague Biennale 7 & Prague Biennale Photo 4 1.5. 2017 - 31.5.2017 

PRAGUE BIENNALE 7 je další z řady unikátních přehlídek současného umění, největších ve Střední Evropě, prezentující, 
podporující a prosazující mladé české a slovenské umění v mezinárodním kontextu. Sedmý ročník Prague Biennale s názvem 
Pozice a Postoje se jako doposud zabývá průzkumem soudobého výtvarného umění. Řediteli a garanty výstavy jsou nadále její 
zakladatelé Helena Kontová a Giancarlo Politi, kteří dále jmenují kurátory jednotlivých sekcí (Milan Mikuláštík, Jaro Vargo a 
Dorota Kenderová, Michal Nanoru, Zhan Qing). Průzkum umělecké scény se bude odehrávat na více úrovních současně. Cílem 
Prague Biennale 7 je stát se opět otevřenou laboratoři výměn myšlenek v oblasti současného umění a teorie, která slouží jako 
katalyzátor umělecké kreativity. Bude se proto skládat z několika sekcí, jejichž subtémata budou vycházet z ústředního konceptu 
výstavy. Zvolenou problematiku budou nahlížet z nejrůznějších úhlů - z hlediska formy (současná malba a její přesahy, Prague 



Biennale Photo), z hlediska umělecké produkce a institucionální kritiky (umělecké skupiny) a z hlediska identity (čínské umění). 
K hlavním cílům, které jsou společné všem předchozím ročníkům bienále, patří především podpora současných domácích 
(nejen začínajících) výtvarných umělců. Význam projektu spočívá ale i v možnosti seznámit odbornou i laickou veřejnost s 
aktuálním děním v současném umění v mezinárodním měřítku. Důležitým aspektem přehlídky zůstává také hledání styčných 
bodů mezi odlišnými generacemi mladých a starších umělců a možnost jejich vzájemného setkání s kurátory a teoretiky z celého 
světa. 

 
 

Gallery of Art Prague 
spol. s r.o. 

"Bob Dylan - Na Cestě" 1.6. 2017 - 31.8.2017 

Bob Dylan, který se malováním a kreslením zabývá již od 60.let minulého století, se ve své výtvarné tvorbě věnuje převážně 
jednomu tématu – cestování. Na cestách, které absolvoval při své hudební kariéře si kreslí své zážitky a postřehy. Prestižní 
londýnská Halcyon Gallery připravila limitovanou kolekci grafických listů, které jsou všechny číslované a signované. Na pražské 
výstavě jich bude k vidění téměř 50.  Součástí výstavy bude zároveň kolekce gramofonových desek, jako připomenutí hudební 
tvorby Boba Dylana, který je nedílnou součástí světové hudební scény a který byl aktuálně oceněn Nobelovou cenou za 
literaturu. Část výstavy bude zahrnovat také kolekci jeho portrétů od českého, světově proslulého fotografa Antonína 
Kratochvíla, které pořídil v USA. Výstava „Bob Dylan  - na cestě“ se poprvé může uskutečnit v České republice, díky spolupráci 
pražské galerie GOAP s Halcyon Gallery London. Výstava poskytne publiku nevšední kulturní a estetický zážitek. 

 
 


