BŘEZEN│ v Museu Kampa

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY:
Adriena Šimotová; Menši ohlédnutí: Perforace, frotáže 1975–91
25. 2. 2011 - 25. 4. 2011
Museum Kampa připravilo u příležitosti blížících se 85. narozenin Adrieny Šimotové výstavu,
kterou ona sama nazvala Menší ohlédnutí. Výstava představuje tvorbu z let 1975-91 zaměřenou na
práci s perforací a frotáží v kresbě, plastice či vrstveném reliéfu. Z hlediska tematiky a způsobů
ztvárnění jde tedy o okruh děl, který reprezentuje jeden z vrcholů autorčiny celoživotní tvorby. Z
perforací budou mezi jinými vystaveny monumentální kresby na vrstvených karbonovaných
rolovaných papírech, které vytvořila během svých pracovních pobytů v bývalém františkánském
klášteře v Hostinném násilně uzavřeném počátkem padesátých let minulého století. Tato díla dnes
patří ke klenotům sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových. Na výstavu v Museu Kampa navazuje
výstava autorčiny současné tvorby v Galerii Rudolfinum.

Komentovaná prohlídka výstavy Adrieny Šimotové s Pavlem Brunclíkem
24. 3. 2011, 18.30 hodin
Museum Kampa připravilo u příležitosti blížících se 85. narozenin Adrieny Šimotové výstavu,
kterou ona sama nazvala “Menší ohlédnutí”. Výstava představuje tvorbu z let 1975-91 zaměřenou
na práci s perforací a frotáží v kresbě, plastice či vrstveném reliéfu. Tento okruh děl reprezentuje
jeden z vrcholů autorčiny celoživotní tvorby. Z perforací budou mezi jinými vystaveny
monumentální kresby, které vytvořila v bývalém františkánském klášteře v Hostinném. Tato díla
dnes patří ke klenotům sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových.
Vstupné na komentovanou prohlídku je 40/60Kč.
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WORKSHOPY A ANIMAČNÍ PROGRAMY:
Beseda s Jiřím Kornatovským, 1. 3. 2011, 19:00 hodin
Autor, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, se zabývá hlavně kresbou, grafikou a v
posledních letech i fotografií. Jeho projev je velmi osobitý. Nejvýraznější jsou rozměrné,
velkorysým způsobem tužkou a uhlem ztvárněné černobílé kresby. V jednoduchých symbolických
tvarech se zrcadlí otázky po smyslu lidské existence na něž nikdy nedostaneme jednoznačnou
odpověď. Jeho dílo je zastoupeno v pražské Národní galerii a dalších veřejných sbírkách u nás i
v zahraničí
Vedle široké nabídky animačních programů a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám
nabízíme nové programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám!
Více na www.museumkampa.cz/programy

MUZEJNÍ KUFŘÍK
Museum Kampa pro Vás připravilo netradiční prohlídku v podobě Muzejního kufříku. Kufřík plný
umění a překvapení se stane Vašim zábavným průvodcem. Velmi rádi Vám ho zapůjčíme zdarma ke
každé platné vstupence.

PŘIDEJTE SE K PŘÁTELŮM MUSEA KAMPA. DVEŘE NAŠEHO MUZEA PRO VÁS
BUDOU STÁLE OTEVŘENY!
Společnost Přátel Musea Kampa sdružuje příznivce výtvarného umění. Vstupem mezi Přátele
Musea získáte řadu různých výhod a bonusů. Přínos pro členy Přátel Musea Kampa spočívá v
možnosti volného vstupu do stálých expozic a na krátkodobé výstavy a v účasti na přednáškách,
odborných výkladech k vybraným výstavám a dalších aktivitách, o nichž jsou členové pravidelně
informováni.
Členské příspěvky využíváme výhradně pro péči o sbírky a uskutečňování výstavního programu.
Pomohou nám také při přípravě ostatních programů, jako je Muzejní noc, Dětský den a jiné akce
pro členy přátel muzea nebo pro děti z dětských domovů Klokánek.
Bude nám ctí, pokud se i Vy stanete členem společnosti Přátel Musea Kampa a podpoříte tak naše
muzeum.
Bližší informace získáte na našich webových stránkách:
http://www.museumkampa.cz/cs/Pratele-Musea-5.htm
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