Mezinárodní výstava graffiti a street artu

KŘEST KATALOGU
&
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE SOUTĚŽE O
BEST PIECE
&
AFTER PARTY A DERNISÁŽ VÝSTAVY
SHOOT WHEN YOU CAN...
7. prosince 2012
od 17 hodin v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy
a od 18:30 v The Chemistry Gallery
Katalog k výstavě MĚSTEM POSEDLÍ právě vychází! Slavnostní křest proběhne přímo
ve výstavních prostorách Městské knihovny Galerie hlavního města Prahy, a to
v pátek 7. prosince v 17 hodin. Stostránková kniha s dvaapadesáti reprodukcemi
děl z interiéru i exteriéru, kterou vydává společnost Taktum, dokumentuje a shrnuje
vše, co se v průběhu výstavy Městem posedlí a doprovodného programu odehrálo.
Kniha bude v rámci křtu k dispozici za speciální cenu 350 Kč v Městské knihovně
GHMP a v The Chemistry Gallery.
Zároveň bude vyhlášen vítěz ankety o BEST PIECE, která probíhala od
2. 11. do 5. 12. na webu www.idnes.cz/mestemposedli. Autor nejoblíbenějšího
z celkem osmadvaceti výtvarných děl získá cenu v hodnotě 20 000 Kč. Předá ji
šéfredaktor portálu iDNES, Ondřej Tolar, jako reprezentant hlavního mediálního
partnera, díky němuž se anketa uskutečnila.
After party proběhne ten samý den od 18:30 v The Chemistry Gallery
zároveň s dernisáží výstavy Shoot When You Can..., která volně navazuje na
výstavu Městem posedlí. Na after party/dernisáži zahraje DJ, k dispozici bude bar.
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Dvojjazyčná publikace (čj a aj), kterou vydává společnost Taktum, je výjimečným a
jediným dokumentem mezinárodní akce MĚSTEM POSEDLÍ. Na sto stranách a
prostřednictvím dvaapadesáti fotografií dává nahlédnout nejen do stejnojmenné
výstavy, ale provází i po pražských městských plochách, na nichž vznikly ojedinělé
velkoformátové malby. Šestadvacet umělců z celé Evropy, USA a samozřejmě z ČR se
v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy doslova střetlo s galerijními zdmi a
osobitě pojednalo tento výsostně galerijní prostor. Dnes již uznávaní umělci, kteří
přicházejí ze světa graffiti a street artu, potvrdili svou pověst legend tohoto žánru,
jenž stále vyvolává kontroverzní reakce. Nicky (přezdívky), pod nimiž tvoří a pod
nimiž je zná především dnešní mladší a nejmladší generace, mluví samy za sebe:
AKAY, BRAD DOWNEY, DELTA, EPOS 257, ESCIF, HONET, HORFE, HOW &
NOSM, M-CITY, MASKER, OBIC, PASTA ONER, POET 73, POINT, REBEL INK,
SMASH137, SPINO, SWOON, TRON, XDOG, ZEDZ.
Katalog v grafické úpravě Petra Štěpána (Studio Najbrt) přináší nejen
fotografickou dokumentaci výtvarných děl vzniklých v prvním říjnovém týdnu 2012.
Prostřednictvím textu kurátora výstavy Radka Wohlmutha a kompletního seznamu děl
(ať již vznikala v galerii či v ulici) je i teoretickou sondou do rozmanitého vizuálního
světa urbánního umění dneška.
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SHOOT WHEN YOU CAN...
The Chemistry Gallery, Bubenská 1, 170 00 Praha 7
Pasta Oner, Jan Kaláb, Michal Škapa, Nick Zipper, Openmindz 360,
Sasanca, XDog, Hanes, Obic, Epos 257, Matěj Olmer, Chase, Brad Downey
Skupinová výstava Shoot when you can… představuje výběr z nové tvorby předních
českých i zahraničních streetartistů. Kromě již zavedených jmen (Pasta Oner, Jan
Kaláb, Michal Škapa) představí i další autory, kteří k této scéně již neodmyslitelně
patří (Nick Zipper, XDog, Obic), ale i ty, kteří tvoří mimo Prahu (Openmindz 360,
Sasanca) či dva zahraniční umělce (Chase, Brad Downey). Výstava volně navazuje na
mezinárodní výstavu street artu a graffiti Městem posedlí, která probíhá v Galerii
hlavního města Prahy – Městské knihovně až do 13. ledna 2013. Zároveň také
navazuje na předcházející streetartové výstavní projekty The Chemistry Gallery
(NA.PRO.TI.TO.MU, říjen 2009, Storage, prosinec 2009, Art Prague, červen 2010,
Boutique, březen 2011, Can you dig it?, srpen 2011, Peep show, říjen 2011).

Městská knihovna, Galerie hlavního města Prahy,
2. patro, vchod z Valentinské ulice, Praha 1
The Chemistry Gallery, Bubenská 1, 170 00 Praha 7
Kontaktní informace:
www.mestemposedli.cz
www.stuckonthecity.com
www.thechemistry.cz
www.ghmp.cz
www.taktum.cz

Klára Voskovcová, klara@taktum.cz, info@taktum.cz
Ivana Kovářová, ivana.kovarova@taktum.cz
Michaela Moučková, mouckova@ghmp.cz
Petr Hájek, petr@thechemistry.cz

