Gallery Weekend Prague již potřetí láká na zajímavé umění
Od 26. do 28. dubna se v Praze uskuteční akce nazvaná Gallery Weekend Prague. Do letošního třetího ročníku se zapojilo hned
devatenáct galerií, které kromě jednotlivých výstav návštěvníkům nabídnou doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek,
besed či setkání s umělci a kurátory.

Akce se koná po vzoru každoročního berlínského květnového Gallery Weekendu. Berlín je,
stejně jako Praha, město plné zajímavého umění a památek a na Gallery Weekend se tam
návštěvníci těší po celý rok.

U nás sice tato akce, jejímž cílem je dát vědět široké veřejnosti o aktuálním dění v galeriích
hlavního města, ještě tak zaběhnutá není, ale určitě udělá radost.

Artwall Gallery a její sexismus
Za návštěvu určitě stojí zajímavá Artwall Gallery, která se nachází na opěrné zdi Letenských sadů na Nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda
Beneše. A protože se jedná o mimogalerijní prostředí, je přístupná nonstop a je tak jednou z nejnavštěvovanějších českých galerií.
Vychází to samozřejmě z povahy místa, které zaručuje dokonalou komunikaci s veřejností.

Aktuálně je na zdi k vidění výstava slovenské autorky Ivany Šátekové s názvem Každodenní sexismus. A v rámci Gallery Weekend
Prague se bude v sobotu 26. dubna od 16:00 hodin k výstavě konat výtvarný workshop. Začne komentovanou procházkou po dílech
Ivany Šátekové a zakončí ho výtvarná aktivita, kdy zájemci budou moct pomocí šablon umělecky ztvárnit svou zkušenost
s každodenním sexismem. Sraz účastníků je v holešovickém Centru pro současné umění.

Improvizace, čtení a koncert v Altě
Dalším naším tipem je Studio Alta. Ve dnech 26. a 27. dubna se tu totiž odehraje hned několik zajímavých akcí. Tak například v pátek
můžete být svědky dalšího z oblíbených improvizačních večerů, kde se na jednom pódiu sejdou hudebníci, tanečníci, herci či vizuální
umělci a propojí své umění v jedno improvizované představení.

V sobotu je na výběr: Autorské čtení Marka Šindelky, držitele Ceny Jiřího Ortena a dvou cen Magnesia Litera za prózu, z knihy Únava
materiálu, která vychází ze současné uprchlické krize. Večer pak Alta nachystala koncert kytaristy Tomáše Holého.

27. dubna je na programu vernisáž fotografické výstavy nazvané Living Realities II. zabývající se rovněž uprchlictvím, válkou a snahou
najít svobodu.

Pokud chcete vědět, co zajímavého pro vás na poslední dubnový víkend přichystaly další galerie, podívejte se na stránky celého
festivalu www.galleryweekend.cz.
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