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Mezinárodní výstava graffiti a street artu  

MĚSTEM POSEDLÍ 

prodloužena do 27. ledna 2013 

 
 

Výstavu MĚSTEM POSEDLÍ / STUCK ON THE CITY v prostorách Městské 

knihovny Galerie hlavního města Prahy do dnešního dne navštívilo téměř 20 000 

návštěvníků. V současnosti největší evropská přehlídka představuje fenomén graffiti 

a street artu. Nejvýraznější osobnosti světové graffiti scény svá díla vytvořily 

speciálně pro pražskou výstavu, která byla pro velký zájem veřejnosti prodloužena 
do 27. ledna 2013.  

Se svérázným vizuálním světem ulice se mohli návštěvníci možnost seznámit 

také prostřednictvím četných doprovodných programů či výstavního katalogu. 
Nejen o jednotlivých vizuálních stylech vycházejících z graffiti bude dne 18. ledna 
od 17 hodin v rámci poslední speciální komentované prohlídky hovořit 
kurátor výstavy Radek Wohlmuth. Lektorské oddělení Galerie hlavního města 

Prahy zároveň pořádá také interaktivní prohlídky výstavou s lektorkou Lucií 

Haškovcovou, na které je možné se objednat na telefonním čísle 606 612 987, dále 

je možná i individuální prohlídka (bez objednání) za stejně výhodných podmínek.  

Návštěvníci by si neměli nechat ujít jedinečnou příležitost poznat tvorbu 

autorů: AKAY / BATES / BIOR / 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.  

„Tím, že v galerii autoři tvořili rovnou na zdi, má celá výstava ještě jeden 

z charakteristických parametrů graffiti, a to velmi omezenou životnost. Praha má tak 

alespoň na čas jedno z nejlepších muzeí světového street artu a graffiti v Evropě. Za 

pár týdnů bude zase pryč. Bude vymalováno. Doslova a do písmene“, k výstavě 

podotýká její kurátor. 

Díky mimořádnému zájmu návštěvníků se stala výstava Městem posedlí 

jednou z nejúspěšnějších galerijních projektů minulého roku. Rekordy v návštěvnosti 

padaly i v jednotlivých dnech.  
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Kontakty pro novináře: 
Michaela Moučková, michaela.mouckova@ghmp.cz, pr@ghmp.cz, +420 224 826 391 

/ Ivana Kovářová, ivana.kovarova@taktum.cz, info@taktum.cz 
tel.: 420 725 537 143 


