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Zdeněk Sýkora
Galerie hlavního města Prahy se představuje v Pražském domě v Bruselu od 10. října 2017 již potřetí,
tentokrát prostřednictvím svých nových akvizic, které získala do svých sbírek v posledních třech letech.
Vzhledem k menší prostorové kapacitě Pražského domu jde o komorní, ale přesto výjimečnou přehlídku děl klasiků i současných umělců, kteří dosáhli uznání a významná ocenění za svou tvorbu a dnes bezesporu patří k nejfrekventovanějším jménům
na naší scéně.
Vystavené práce – malby, fotografie, objekty a nová média tak zároveň vypovídají o výstavní dramaturgii a zaměření galerie,
z kterých její nákupní strategie vychází, a také o prioritách při rozšiřování jednotlivých sbírek. Většina děl tak byla zakoupena
přímo z ateliérů umělců, které kurátorský tým galerie dlouhodobě sleduje a představuje veřejnosti formou monografických nebo
skupinových výstav. Tento cílený zájem umožňuje vytvářet autorské celky, které lze velmi dobře uplatnit v různě koncipovaných
projektech a v budoucí stálé expozici.
Výstava New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery tak poskytuje jedinečnou příležitost
shlédnout v působivém interiéru domu z konce 19. století od architektů Constanta Bosmanse a Henryho Van de Velde, jenž
patří mezi evropské architektonické skvosty, díla několika současných umělců z Čech – Jakuba
Nepraše, Markéty Othové, Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Veroniky Bromové, Jiřího Thýna, Radka Brousila. Generaci 60.
let zastupují přírůstky z tvorby Milana Grygara, Květy Pacovské, Jana Kubíčka, nebo Zdeňka Sýkory.
Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává
umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě
U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie,
v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

