Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1924
ze dne 16.12.2008
k návrhu plánu výstav v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice na rok 2009

Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
plán výstav v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice na rok 2009 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - OHS MHMP
1. uzavřít smlouvy o výpůjčce prostor ve Staroměstské radnici s pořadateli výstav
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2008

MUDr. Pavel Bém
primátor hl.m. Prahy

JUDr. Rudolf Blažek
náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Richter
7769
MHMP - OHS MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1924 ze dne 16. 12. 2008
Žadatel/Pořadatel

Název projektu

Termín

Figurama, o.s.

Figurama škola obrazem - Comenius

1.2. - 22.2.

ZUŠ Jižní Město

Japonsko v Praze

23.2. - 1.3

CZECH PHOTO, o.p.s.

Štíty Viléma Heckela

1.3. - 12.4.

Karel Fink

Zátiší, architektura, krajina – výstava fotografií

13.4. - 30.4.

Eva Karásková

Retrospektivní výstava fotografií Oldřicha
Karáska v prostorách Staroměstské radnice

1.5. - 24.5.

Miroslav Hucek

Pražáci

25.5. - 14.6.

Ladislav Kamarád

Mezi nebem a zemí

15.6. - 12.7.

Společnost přátel
fotografie

Praha fotografická

13.7. - 31.8.

CZECH PHOTO, o.p.s.

Rok 1989 očima fotografů

1.9. - 14.10.

Zdeněk Lhoták

Barvy východu

15.10. - 10.11.

CZECH PHOTO, o.p.s.

15. CZECH PRESS PHOTO 2009

11.11.2009 - 31.1.2010

Figurama, o.s.
Figurama škola obrazem - Comenius
1.2. – 22.2.
Výstava je zařazena v rámci programu u příležitosti předsednictví ČR v EU. Výstava je připomenutím Jana
Amose Komenského Evropě a světu seznámením se s jeho myšlenkami. Zpřítomňuje divákům Komenského
didaktickou metodu „figurální kresby", jako metodu tvůrčího a tvořivého procesu.

ZUŠ Jižní Město
Japonsko v Praze
23.2.-1.3.
V rámci česko-japonské spolupráce mezi nadací IKA a ZUŠ Jižní město vznikl projekt - výstava japonských a
českých dětských výtvarných prací Nagoya-Praha s tématem Vztahy-společnost-příroda v Praze. Část výstavy
budou tvořit obrazy z Japonska, část vybrané výtvarné práce dětí z pražských ZUŠ. Záštitu nad projektem převzala
Ing.Marie Kousalíková a Velvyslanectví Japonskav ČR.
CZECH PHOTO, o.p.s.
Štíty Viléma Heckela
1.3. - 12.4.
Plánovaná výstava je přehlídkou vítězných prací 2.bienále soutěže vyhlášené a konané pod patronaci pražského
primátora. Nese jméno legendárního fotografa a horolezce Viléma Heckela, který zahynul v Peru. Soutěž je
zaměřena na venkovskou a městskou krajinu, hory a životní prostředí. Součástí bude veřejný seminář a diskuse
ekologů a fotografů, nejen pro odbornou veřejnost.

Karel Fink
Zátiší, architektura, krajina – výstava fotografií
13.4.-30.4.
Výstava uměleckých fotografií Karla Finka představuje výběr fotografických snímků zátiší, architektury a krajiny. Autorovou
licencí je jiný netradiční pohled na tato témata. Autor již několikrát úspěšně vystavoval v České republice, má kladné,
doporučující odborné reference. S odborem kultury spolupracoval na komparativních fotografiích pořízených pro Centrum
světového dědictví UNESCO. Je fotografem Pražského ústavu památkové péče

Eva Karáskova
Retrospektivní výstava fotografii Oldřicha
Karáska v prostorách Staroměstské radnice

1.5. - 24.5.

Retrospektivní, posmrtná výstava fotografa Oldřicha Karáska, který v roce 2006 zahynul při pracovní cestě v
Ugandě. Byl významnou osobností v oboru fotografie a v roce konání výstavy by oslavil 70.narozeniny. Byl autorem
mnoha monografií, jedna z nich, Praha v proměnách světla byla vyhodnocena knihou roku. Vystaveny budou
černobílé fotografie 60.,70. a 8O.!et.

Miroslav Hucek
Pražáci
25.5. -14.6.
Výstava černobílých fotografií vytvořené Miroslavem Huckem v Praze v období posledních padesáti let, život v
některých pražských čtvrtích, doplněných monumentálními barevnými fotografiemi Prahy. Horní část výstavní sině
budou ucelené projekty s názvy U nás ve Zbraslavi / o životě komunity v jedné městské části/ a Lahovická nivapřeměna krajiny /přemostění Berounky a Vltavy dopravním okruhem /.Přechodový prostor pod schody bude
doplněn reprodukcemi Mladého světa do roku 1975 s reportážemi Miroslava Hucka. V roce 2009 by časopis
Mladý svět oslavil padesát let od svého vzniku. Jeho redaktory byly osobnosti jako Arnošt Lustig, Jiří Černý,
Ladislav Smoljak, Eda Kríseová, Karel Hvížďala, Ljuba Horáková, Jaroslav Pacovský, Jaroslav Weigl a další, kteři
svou tvorbou obohatili život české veřejnosti.

Ladislav Kamarád
Mezi nebem a zemí
15.6.-12.7.
Tvorba tohoto autora, člena Asociace profesionálních fotografů a Syndikátu novinářů reprezentuje českou
krajinářskou fotografii. Autor je nositelem mnoha ocenění a titulů, jako např. výjimečného MASTER QEP MEP/Master of European Photography /. Na výstavě budou představeny velkoformátové obrazy, finalizované na
špičkových fotografických plotrech. Kurátorka výstavy PhDr. Věra Matějů připravuje rovněž každoročně známou
výstavu Praha fotografická. Ladislav Kamarád je rovněž oceněným autorem soutěže Czech Press Photo.

Společnost přátel fotografie, o.s.
Praha fotografická

13.7. - 31.8.

Jedná se o prestižní výstavu 13.ročníku soutěže Praha fotografická, organizovanou již tradičně občanským
sdružením Společnost přátel fotografie a Svazem českých fotografů. Soutěž a výstava Praha fotografická je
jednou z nejvýznačnějších fotografických akcí, každoročně reflektuje proměny hlavního města Prahy, přičemž
má i mezinárodní charakter, neboť se jí zúčastňují i zahraniční fotografové.

CZECH PHOTO, o.p.s.
Rok 1989 očima fotografů
1.9. -14.10.
Výstava konaná u příležitosti 20.výročí listopadové revoluce roku 1989, zaštítěná primátorem hl.m.Prahy a
prezidentem republiky představí unikátní kolekci nejlepších prací předních českých fotografů. Zachytí mezní
okamžiky naší moderní historie do doby vítězného vyvrcholení revolučních událostí, pádu totality a
demokratických voleb. Doprovodnou akcí výstavy budou filmové projekce, seminář a diskusní platforma s
významnými osobnostmi.

Zdeněk Lhoták
Barvy východu
15.10. -10.11.
Projekt, zpracovávaný na základě tvůrčího stipendia Ministerstva kultury usiluje fotografickými prostředky o
posun ve vnímání kulturních odlišností pomocí obrazové zkratky a tím k vytváření prostoru pro pochopení,
sblížení a inspiraci v podmínkách globálního směřování k multikulturní společnosti.Výstavní projekt
velkoformátových barevných fotografií bude doplněn dalšími dokumentárními soubory z autorovy tvorby, což
umožní sledovat souvislosti jeho třicetileté fotografické práce. Součástí projektu bude i fotografická

CZECH PHOTO, o.p.s.
15. CZECH PRESS PHOTO 2009
11.11.2009 - 31.1.2010
Výstava s velkou tradicí prezentuje vítězné práce jubilejního 15.ročníku populární soutěže. Každoročně
reflektuje svět a život kolem nás v uplynulém roce. Prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí putuje po
zahraničních metropolích. Výstavu doprovodí knižní publikace, kterou společně pokřtí primátor hl. m. Prahy
a prezident republiky.

