Výsledky otevřené výzvy – Galerie Vltavská
Lokalita: venkovní plochy Galerie Vltavská
Projekt je organizován ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy a Dopravního
podniku v rámci programu Umění pro město.
Na tzv. Vltavských kaskádách u stanice metra Vltavská vznikl projekt nové venkovní galerie,
který letos obyvatelům i návštěvníkům Prahy nabídne čtyři tématické výstavy. První z nich je
stále aktuální výstava fotografií „Lidé z Vltavské“ pouličního fotografa Kevina V. Tona. Další
výstavní projekty byly vybrány odbornou komisí v otevřené soutěži.

Projektem Galerie Vltavská podporuje hlavní město Praha v rámci programu Umění pro město vznik
venkovní galerie na opěrných zdech nad stanicí metra Vltavská. Tyto kaskádovité terasy
v nejbližších letech ustoupí novému urbanistickému řešení území Bubnů a piazetty kolem plánované
koncertní síně. Dnes je toto území málo využívané, skoro zapomenuté, a proto do doby rekonstrukce
poskytnul Dopravní podnik prostor vnějšího atria k instalacím venkovní galerie, ve které se budou
po třech měsících střídat vybrané výstavní projekty. V lednu 2021 byla vypsána otevřená soutěž na
tři samostatné kurátorské koncepty, které budou veřejný prostor využívat k výstavám.
Otevřené výzvy se zúčastnili kurátoři, kurátorky, umělci, umělkyně i umělecké skupiny, kteří
dohromady zaslali 26 kurátorských konceptů. Odborná komise z návrhů vybrala k realizaci pro tento
rok 3 autorské projekty a 2 projekty doporučila k realizaci v roce 2022. Všechny vybrané projekty
i další návrhy, které se umístily na druhých a třetích místech, budou oceněny finanční odměnou.
15. 4. – 25. 6. 2021
V prvním termínu bude realizována výstava Jolany Havelkové Básně z dálnice (kurátorka Tereza
Nováková). Komisi na návrhu autorky, který využívá slogany z reklam na šíření pozitivních a motivačních hesel, zaujala především jeho performativní složka ve formě přednesu sloganů/básní, kterou návrh přesahuje klasické hranice vystaveného obrazu.
1. 7. – 25. 9. 2021
Pro druhý termín byla komisí vybrána výstava Asociace prostoru. Tento projekt byl zvolen
především pro propracovanost a multimediální, interaktivní charakter, který spojuje audio nahrávky
s vizuální složkou a přímo odkazuje na historii i současný charakter místa. Projekt nabízí
návštěvníkům zajímavou formu interaktivní a poetické audiovizuální procházky prostorem.

1. 10. 2021 – 25. 1. 2022
Galerie Vltavská tento rok uzavře výstavou TO NENÍ VÍLA, TO JE MÁMA Markéty Magidové.
Komise se jednomyslně shodla, že u projektu umělkyně Markéty Magidové a kurátorky Kariny
Kottové se jedná o komplexně uchopený a profesionálně zpracovaný výstavní projekt s jasnou
koncepcí a silnou vazbou na prostor Vltavské, který výrazně pracuje s plastikou Fauna a Vltavy.
Tématicky zaujala i problematika mytologie a stereotypy spojené s rolí ženy a muže ve společnosti.
Komise rovněž ocenila, že návrh toto téma oživuje pomocí doprovodného programu a že realizace
zahrnuje vytvoření nových obrazových děl přímo pro tuto lokalitu.

Kontakt pro novináře:
Jana Smolková, +420 773 779 407, jana.smolkova@ghmp.cz
Další informace:
Výstava Lidé z Vltavské:
https://umenipromesto.eu/prispevky/35-vystava-lide-z-vltavske
www.kevin-v-ton.com
www.verumphoto.cz
Výsledky otevřené soutěže na kurátorské projekty:
https://umenipromesto.eu/prispevky/47-vyzva-galerie-vltavska

