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Malíř, grafik, scénárista, herec a režisér František Kratochvíl (1934) patří k zakladatelům černého 
divadla u nás. Ve své výtvarné tvorbě se zabývá vztahem mezi ženou a mužem. Na výstavě také 
divák poodhalí zákulisí čenrého divadla a bude si moci prohlédnout autentické loutky.  

Jakub Valeš a Josef Okrouhlíkmanažerka Františka Kratochvíla paní Michaela 
Štěpánová a pan Karel Daňhel, kteří výstavu zahajovali



OZVĚNY Z FRANCIE

Claude Bellisson

Jill Bonnaud

Olivier Môme

Šimona Součková

16. 3.–12. 5. 2017



Společná výstava čtyř umělců, které spojuje Francie. Claude Bellisson se dlouhodobě věnuje kresbě 
a malbě, velmi často ho inspiruje městská krajina. Jill Bonnaud pochází z Velké Británie, ale od roku 
1978 žije ve Francii. Autorku dlouhodobě fascinují přírodní živly, jejichž dynamičnost se snaží 
zachytit. Olivier Môme se věnuje malbě a prostorovým objektům. Trojlístek doplňuje Šimona 
Součková, která dloudobě pobývá ve Francii.  

Zleva: Šimona Součková, Jill Bonnaud, Claude Bellisson





Grafik a ilustrátor Tomáš Bím se představí s velkou výstavou, která připomíná jeho loňské kulaté 
narozeniny.
Oficiální web autora: www.tomasbim.cz
Doprovodné akce: 26. května Táborská muzejní noc, vystoupení Kateřiny Syrné 

Kristina BartaÚvodní slovo pronesl pan Miloš Novotný



DALEKÁ CESTAJAN KOBLASA
3. 8. – 22. 9. 2017SONIA JAKUSCHEWA
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Jan Koblasa patří k významné sochařské generaci poválečného umění. Svou tvorbou obsáhl 
nejrůznější techniky, bohatý je i rejstřík materiálů, se kterými pracuje - kámen, dřevo, kov, hlína. 
Výstava v Galerii U Radnice představuje průřez jeho tvorbou a koná se k příležitosti autorových 85. 
narozenin. Jeho manželka Sonia Jakuschewa se věnuje malbě, grafice a objektům. Řadu děl 
vytvořila také spolu s Janem Koblasou. Vernisáž výstavy zahájil Mgr. Aleš Seifert, ředitel Alšovy 
jihočeské galerie. Doprovodné akce: 17. září Dny evropského dědictví 

Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa



Jan Koblasa (5. 10. 1932–3. 10. 2017)





Výstava známého grafika a ilustrátora v rámci Festivalu malých nakladatelů Tabook. Valouškovy 
práce vyšly v nakladatelstvích jako Baobab, Albatros nebo Arbor Vitae. Jeho druhá autorská kniha s 
názvem Chrudošův mix přísloví vyhrála na knižním veletrhu v Lipsku ocenění v soutěži Nejkrásnější 
kniha světa.
Doprovodné akce: 14. října Den otevřených ateliérů



JAKO RYBY VE VODE
KATERINA SKOREPOVÁ BOHUMIL RÍHA

(dedecek – spisovatel)(vnucka – malírka)



Kateřina Skořepová (1967) se věnuje malbě a ilustraci. Výstava je zároveň i spojena s jejím 
dědečkem Bohumilem Říhou, od jehož narození by letos uplynulo již 110 let. Název Jako ryby ve 
vodě naráží na to, že vnučka i dědeček jsou narozeni ve znamení ryb. Kurátorkou výstavy je Pavla 
Slancová. 

kurátorka výstavy Pavla Slancová a Kateřinou SkořepovouOndřej Kříž
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