Ilegální umění v legálním světě /
Illegal art in the legal world
výstava úspěšně zahájena
DOPROVODNÉ PROGRAMY
Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna
10. 10. 2012 – 13. 1. 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mezinárodní výstava graffiti a street artu MĚSTEM POSEDLÍ byla zahájena 9. října v Galerii
hlavního města Prahy, v Městské knihovně. Galerie otevřela své brány autorům z celé Evropy
a z USA, kteří pokryli její stěny malbami a umístili zde trojrozměrné objekty. A právě tento
výjimečný aspekt činí výstavu jedinečnou – autoři přicházející z ulice, se přizpůsobili stěnám
galerie a podobně jak to činí na ulici, specifickým rukopisem zaplnili jeden z neprestižnějších
galerijních prostorů v Praze. Pracovali v průměru 5 až 7 dní a proměnili klasické galerijní
prostředí v uvolněný prostor plný pestrých i minimalistických maleb. Výstavní dispozice navíc
přeje aktivitě diváků – kromě škol, které se výstavy účastní v rekordním počtu, workshopů
pro menší děti, které malují a pokrývají stěnu galerie svými výtvory, je zde ještě instalace
BOULEVARD, vystavěná z krabic. A ta se pozvolna mění ve skutečnou ulici San Franciska,
Londýna či São Paula. Kromě výstavy a workshopů, výstavu doprovází ještě řada dalších
programů, které se ve většině konají v prostorách Městské knihovny.
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Sledujte www.mestemposedli.cz a www.taktum.cz.

Doprovodný program výstavy MĚSTEM POSEDLÍ
BEST PIECE /STUCK ON THE CITY
Místo: Trafačka, Meet Factory, Verdunská, Pod Vítkovem, Kačerov
Galerie pod širým nebem. Na konci října 2012 bude vyhlášena soutěž o nejlepší „piece“,
nejlepší nástěnnou malbu. Diváci budou moci hlasovat prostřednictvím webových stránek a
v prosinci 2012 bude vyhlášen výsledek hlasování. Sledujte www.mestemposedlil.cz.

17. 10., OD 19:00
STREET TALK
přednáškové pásmo s projekcemi, beseda
Místo: GHMP, Malý sál Městské knihovny
Radek Wohlmuth – Česká graffiti scéna - na scestí mezi ulicí a galerií
Pohled kurátora výstavy Městem posedlí.
Javier Abarca – španělský teoretik umění o graffiti
University of Madrid, http://urbanario.es/
Stephan Doitschinoff aka Calma – prezentace monogafie - brazilský umělec,
autor jedinečné vizuální řeči ovlivněné brazilským, potažmo indiánským dědictvím,
kombinované s prvky urbánní poetiky. V Praze pokřtí svou čerstvou publikaci CRAS.
http://doitschinoff.com, http://shop.gestalten.com/cras.html.
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President německého seskupení Artitude, které se věnuje „kultuře subkultur“, kurátor,

http://www.artitu.de/
OD 20.10. 2012
13:00 - 18:00, MĚSTSKÁ KNIHOVNA - 2.PATRO, „DUHOVÁ ULICE"
WORKSHOPY PRO DĚTI A ŠKOLY SPOJENÉ S KOMENTOVANOU
PROHLÍDKOU VÝSTAVY - TVOŘIVÉ DIALOGY S UMĚNÍM
Místo: GHMP, Městská knihovna / Ve spolupráci s lektorským oddělením GHMP.
Edukační aktivity, jejichž prioritou jsou interaktivní prohlídky pro všechny typy škol. Na úvod
zprostředkujeme základních informace o street artu a graffiti, o jejich kořenech, vývoji i
současnosti v ČR i ve světě a dále seznámíme se souvisejícími katalogy, knihami a časopisy.
Umělci budou představeni nejen svými díly koncipovanými a realizovanými pro tuto výstavu,
ale i prostřednictvím dokumentace dřívějších prací a především interaktivní cestou - formou
nejrůznějších edukačních aktivit - výtvarnou komunikací a dialogem s jejich díly. Kromě akcí
pro školy se budou konat i speciální víkendové workshopy pro všechny věkové kategorie.
Nutno objednat se minimálně jeden den předem: lucie.haskovcova@ghmp.cz , tel. +420
608216418; +420 606612987
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24. 10., OD 19:00
RECYKLACE JAKO STAV MYSLI / All is A READY MADE
Místo: Malý sál, Městská knihovna
Večer věnovaný recyklaci v umění.
RECYKLACE V UMĚNÍ 20. A 21. STOLETÍ – HISTORICKÝ EXKURZ PO SOUČASNOST
PhDr. Dušan Brozman, historik umění
přednáška s projekcí
FILMOVÁ PROJEKCE
UMĚNÍ ODPADU / WASTE LAND
Dokumentární film / Brazílie / Velká Británie, 2010, 95 min / Režie: Lucy Walker,
Hudba: Moby
Z největší skládky odpadů na světě přichází neuvěřitelně pravdivý příběh
známého newyorského umělce a skupiny catadores (mrchožrouti). Film,
jehož natáčení trvalo téměř tři roky, sleduje známého umělce Vika Munize na jeho
cestě z Brooklynu do rodné Brazílie, konkrétně na největší skládku odpadů na světě
Jardim Gramacho, který se nachází na okraji Rio de Janeira. Právě tam vznikly
fotografie eklektické skupiny Catadores (mrchožrouti) - samozvaných sběračů
recyklovatelných materiálů. Munizovým počátečním cílem bylo namalovat Catadory s
odpadky, nicméně následná spolupráce ho inspirovala k fotografickým obrazům z
odpadků, které odhalují jejich důstojnost i zoufalství. Režisérka Lucy Walker a
spolurežiséři Joao Jardim a Karen Harley měli úzký přístup k celému procesu tvorby a
na konci nabízejí strhující důkaz transformační síly umění a alchymie lidského ducha.
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30. 10., 19:00,
DISKUSE - GRAFFITI, VEŘEJNÝ PROSTOR / KREATIVITA VERSUS KRIMI Diskuse live, ČT 24
Místo: Malý sál, Městská knihovna
Kurátor výstavy Radek Wohlmuth se 17. 10. na přednášce Street Talk dotkl zajímavé
otázky „Patří graffiti do galerie?“. Tím předznamenal i diskusi, kterou pořádáme ve
spolupráci s Českou televizí.
Karel Srp (šéfkurátor GHMP), Radek Wohlmuth (kurátor výstavy), Vladimír 518
(umělec), Pasta Oner (umělec), Zdeněk Lukeš (teoretik architektury), Aleksandra
Udženija (radní, MHMP). Moderuje: Petr Vizina
31. 10., OD 19:00
RECYKLACE JAKO STAV MYSLI / All is A READY MADE
Místo: Malý sál, Městská knihovna
VEČER VĚNOVANÝ RECYKLACI V UMĚNÍ.
RECYKLACE V ARCHITEKTUŘE /
VEČER VĚNOVANÝ RECYKLACI V UMĚNÍ.
ING. ARCH. KATEŘINA NOVÁKOVÁ

CO VŠE LZE POSTAVIT Z PET LAHVÍ?

přednáška s projekcí
FILMOVÁ PROJEKCE
ARCHITEKT ODPADU / GARBAGE WARRIOR
Dokumentární film, Velká Británie, 2007, 84 min / Režie: Olivek Hodge
Portrét amerického architekta Michaela Reynoldse, který se proslavil stavbami z
odpadů, zaznamenával přední britský dokumentarista Oliver Hodge po tři roky.
Vítězný snímek Ekofilmu 2009. Američan Michael Reynolds staví přes tři desítky let s
úspěchem velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla.
Využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. Tato překvapivě
skvěle fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a zastánce trvale
udržitelného rozvoje z Nového Mexika přesto, anebo spíš právě proto, v USA neustále
naráží na nejrůznější byrokratické překážky. Celé tři roky zaznamenával režisér Oliver
Hodge práci Michaela Reynoldse a jeho boj s americkými úředníky. Vypravil se s ním
a s jeho partou podobně nadšených spolupracovníků i na tsunami zcela zničené
GHMP

www.ghmp.cz
pr@ghmp.cz
TAKTUM

info@taktum.cz
www.taktum.cz

Andamanské ostrovy, kde se jejich levné a účelné domky setkaly s velkým nadšením.
Z celkových 350 hodin natočeného materiálu se tvůrcům nakonec podařilo sestříhat
nesmírně živý a zajímavý portrét výjimečného muže a jeho splněného životního snu.
3. 11., 13:00 – 18:00, "NAPIŠ SVÉ JMÉNO"
WORKSHOP PRO DĚTI A ŠKOLY SPOJENÉ S KOMENTOVANOU
PROHLÍDKOU VÝSTAVY - TVOŘIVÉ DIALOGY S UMĚNÍM
Místo: GHMP, Městská knihovna, 2. patro

7. 11. , OD 19:00
GIRL POWER / ŽENY V GRAFFITI
Místo: GHMP, Malý sál Městské knihovny
MODERUJE: ANNA ORAVCOVÁ, HOSTÉ: SANY, TOY_BOX, ALEXANDRA
SLESAREVA, ONDŘEJ ANDĚRA
Šokující, odvážný a kontroverzní - to je vznikající film Girl Power. Očima writerů objevíte Berlín, Milán, Toulouse, Barcelonu, Moskvu, Budapešť, Prahu, Essen, Paříž,
Oslo, Gdaňsk, Vídeň, Madrid, New York City, Sydney, Kapské Město, São Paulo a
další…. Navštívíte graffiti jamy a související evropské hip hop festivaly. Filmem, který
bude mít premiéru v březnu 2013, provádí známá pražská writerka Sany. A právě ona
představí
nejen
film,
ale
i
svou
práci.
Girl
Power
trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=PCyjwyJg3bg
Jiný úhel pohledu na tvorbu přináší kreslířka Toy_Box, známá převážně svými komiksy, ruská novinářka Alexandra Slesareva představí svou domácí scénu a její specifika a jako třešnička na dortu bude večer korunovat Ondřej Anděra aka Sifon, který
spolu s moderátorkou Annou Oravcovou popíše blízkost hudební subkultury se scénou graffiti.
14.11., 18:00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy s kurátorem V ANGLIČTINĚ
Místo: Městská knihovna GHMP
17. 11., 13:00 – 18:00, „Bomb it"
WORKSHOP PRO DĚTI A ŠKOLY SPOJENÉ S KOMENTOVANOU
PROHLÍDKOU VÝSTAVY - TVOŘIVÉ DIALOGY S UMĚNÍM
Místo: GHMP, Městská knihovna, 2. patro
27.11., 18:00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY výstavy s kurátorem
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Místo: Městská knihovna GHMP
1. 12., 13:00 – 18:00, „Dotek ulice"
WORKSHOP PRO DĚTI A ŠKOLY SPOJENÉ S KOMENTOVANOU
PROHLÍDKOU VÝSTAVY - TVOŘIVÉ DIALOGY S UMĚNÍM
Místo: GHMP, Městská knihovna, 2. patro
11. 12., 18:00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY výstavy s kurátorem
Místo: Městská knihovna GHMP
15. 12., 13:00 – 18:00, „Město bez hranic"
WORKSHOP PRO DĚTI A ŠKOLY SPOJENÉ S KOMENTOVANOU
PROHLÍDKOU VÝSTAVY - TVOŘIVÉ DIALOGY S UMĚNÍM
Místo: GHMP, Městská knihovna, 2. patro
12. 1., 13:00 – 18:00, „Posedlost barvou"
WORKSHOP PRO DĚTI A ŠKOLY SPOJENÉ S KOMENTOVANOU
PROHLÍDKOU VÝSTAVY - TVOŘIVÉ DIALOGY S UMĚNÍM
MÍSTO: GHMP, MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
CITY WALKS
Komentované procházky po jednotlivých „lokalitách“ (Trafačka, Verdunská, Pod
Vítkovem, Těšnov, Meetfactory) se samotnými tvůrci či teoretiky.
V průběhu října a listopadu. Bude upřesněno.
http://www.facebook.com/events/283301061765277/?ref=ts&fref=ts
www.mestemposedli.cz
www.ghmp.cz
www.taktum.cz
www.trafacka.cz
Kontakty pro novináře: Michaela Moučková, michaela.mouckova@ghmp.cz, pr@ghmp.cz,
+420 224 826 391 / Klára Voskovcová, klara@taktum.cz, info@taktum.cz / Doprovodné
programy: Blanka Čermáková, trafacka@trafacka.cz
Webové stránky: www.mestemposedli.cz, www.stuckonthecity.com, www.taktum.cz,
www.ghmp.cz, www.trafacka.cz, www.thechemistry.net, www.nuselak.com
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