Galerie U Radnice – výstavy 2014
Jára Novotný – fotografie
15. ledna – 21. února 2014
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Petr Urban
2. března – 21. dubna 2014
Výstava populárního kreslíře, ilustrátora a nejznámějšího českého sáňkaře.
Autogramiáda s Petrem Urbanem proběhne v sobotu 1. března 2014 od 14.00 do 15.30 hodin.
Pořádá Město Tábor ve spolupráci se společností Yoomee Trend s.r.o. Praha.
Otevírací doba výstavy Petra Urbana:
po-pá 9-12/13-17 hod.
so, ne, svátky 13-17 hod.
sobota 12. dubna otevřeno 9-12/13-17 hod.
Fotografie z vernisáže výstavy
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115 poprvé a naposled
1. května – 31. května 2014
Neformální přátelské seskupení tří umělců.
•

Zdena Skořepová – obrazy a koláře

•

Pavla Petráková Slancová – obrazy a texty

•

Vladimír Adam Gdovín – fotografie z cyklu Prague Jewish Cemeteries

Galerie U Radnice se poprvé zúčastní Festivalu muzejních nocí. V pátek 30. května od 18
hodin zveme na komentovanou prohlídku s Pavlou Petrákovou Slancovou a Zdenou
SKořepovou. Dále se budou promítat dokumenty Petrákové Slancové.
Festival muzejních nocí 2014 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s
podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na
http://www.muzejninoc.cz.
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Fotografie z vernisáže výstavy – 30. 4. 2014
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Petr Váňa – Příběhy soch
13. června – 11. července 2014

Příběhy soch
Socha v kameni je část života, část intenzivně žitá, ne malá. Velkých kamenných soch lze
vytesat tolik, kolik příběhů kamene je člověku dáno. Do kolika je pozván. Do kolika je
schopen vstoupit. Nevstupuje tam sám, ale se všemi ostatními.
Tímto textem jsem uvedl malou výstavu svých soch v roce 2008. A je to pro mne pravda
stejně intenzivní stále. Chtěl bych vyprávět o příbězích soch, které žiji spolu s vámi znovu.
A dostal jsem příležitost představit sochy ve větším počtu, ve větším prostoru, po delší dobu.
Dostal jsem pozvání vystavit v Táboře, od poloviny června do poloviny července 2014 nejen
sochy, ale i skici, kresby a obrazy. Dokonce i fotografie a filmy, které příběhy o vzniku
kamenných soch dokumentují.
Socha pod vodou, kamenné sousoší umístěné čtyřicet metrů pod hladinou Slapské přehrady.
Sousoší z mramoru, pro který jsem se vypravil do řecké Soluně. Sochy inspirované
patnáctiletou prací na obnově Mariánského sloupu. Sochy vzniklé uprostřed lomů na bílý
carrarský mramor, sochy žen.
Věřím v krásu a snažím se ji zachytit v kamenných tvarech. Děkuji proto velice všem, kteří
mě pozvali, těm, kteří výstavu vymysleli a zorganizovali. Těším se na setkání ve městě Tábor.

V pátek 13. června od 19 hodin se uskuteční vernisáž výstavy v Galerii U Radnice.
V sobotu 14. června od 14 hodin zveme na komentovanou prohlídku s Petrem Váňou.
Socha Sedící torzo vytvořená pro výstavu v Táboře
https://www.youtube.com/watch?v=5op8SiWleFk
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Helena Fejková – Art Inspiration
24. července – 29. srpna 2014
Vernisáž proběhne 23. července od 17 hodin.
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Konstanz očima českých umělců
13. – 27. září 2014
Vernisáž proběhne 12. září od 16 hodin. Na vernisáži zahraje kytarové duo – Vojtěch Vrtiška
a Karel Kobližka.
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Bjorn R. Lie & Alžběta Skálová
3. října – 8. listopadu 2014
V galerii se představí norský ilustrátor Bjorn Rune Lie a ilustrátorka knih pro děti Alžběta
Skálová.
Prodloužená otevírací doba v rámci festivalu Tabook (3. 10.–5. 10. 2014): pátek a sobota
9–21 hodin, neděle 10–17 hodin
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 3. října od 18 hodin.
V úterý 7. října otevřeno 9–12 / 14–17 hodin!
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Jaroslava Pešicová – FIGURA IN NATURA
20. listopadu 2014 – 9. ledna 2015
Vernisáž proběhne 19. listopadu od 17 hodin. Úvodní slovo pronese režisérka Pavla
Petráková Slancová.
Na vernisáži zahrají Marcela Fujáková a Veronika Sychová.
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