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1

leden / january

Školská 28: Komunikační prostor
v ul. Školské 28, Praha 1
+420 296 325 066
skolska28@skolska28.cz
www.skolska28.cz
Otevírací doba:
úterý: 13-19:00, středa - pátek:13-17:00
a dále dle programu.

U dUbU tU bUdU
výstava
do 7. ledna 2011

Výstava tématizuje kontrast určitých forem textového umění a vizuální poezie. Pozvaní autoři většinou vytvořili práce pro tuto
příležitost. Instalace textových sdělení a videa vytváří obousměrnou spojnici mezi dvěma polohami uměleckého zkoumání textu
jako média: vizuální poezií a konceptuálním uměním. Zbyněk Baladrán, Aleš Čermák,Václav Magid, Ladislav Nebeský, Jiří
Ptáček, Pavel Rudolf, Jiří Skála, Jan Šerých, Miloslav Topinka, Jiří Valoch, Lenka Vítková.

Lukáš Hájek

10

výstava
11. ledna – 4. února 2011
vernisáž 10. ledna v 18:00

V poslední době se absolvent FaVU Lukáš Hájek (narozen 1980) zabývá změnami objemů a proporcí všedních předmětů a změnou
perspektivy, ze které se na ně díváme. V jeho přístupu a metodě najdeme odkazy na obory kutilství, rybářství nebo modelářství.
Často využívá pestré kombinace barev, inspirované lidovým uměním, cirkusem, navigačními a varovnými vizuálními systémy
nebo estetikou rybářských splávků. Jako je tomu například v případě této výstavy.

Inside Kru: DJ School

13

dílna
čt 13. ledna 2011, 17-20:00, vstupné 50/80.- Kč

Jak se správně skrečuje a co všechno k tomu potřebujete, kromě hudebního sluchu a citu pro kompozici? Toto všechno Vám
objasní dva členové z Inside Kru Dj Bica a DJ Ezop. Poradí Vám základní informace, které by jste měli vědět, pokuď byste se chtěli
naučit DJskému kumštu.

J.–L. Godard: Socialismus

20

projekce
čt 20. ledna 2011 v 19:30, vstupné 50.- Kč

Nový film J.-L.Godarda. Ideály rozdělují, sny spojují. Sourozenci Florine a Lucien se rozhodnou strávit svůj narozeninový den
přemýšlením o významu slov Volnost - Rovnost - Bratrství. Jean-Luc Godard, enfant terrible světové kinematografie natočil opus
o nenaplněných ideálech západní společnosti plný kritické sebereflexe, nečekaných spojení, umělecké kreativity a vtipu. Uvádíme
ve spolupráci s Artcam.

KRK {usa}
Matthew Ostrowski / George Cremaschi

23

koncert
ne 23. ledna 2011 v 19:30 vstupné 100/80.- Kč

Duo KRK, které založili George Cremaschi a Matthew Ostrowski v roce 2005, se věnuje svalové integraci elektronického
a akustického světa zvuků. Jejich zhuštěné spontánní kompozice spojují formální napjatost s divokou energií, která se však
nevymyká kontrole, a mísením okamžité musique concrète s virtuózně využívanými neidiomatickými technikami otevírají
neprobádané kouty elektroakustické produkce. Na základě svých zkušeností s více než šedesátkou koncertů v různých zemích
KRK neustále inovuje a redefinuje současnou improvizační praxi.

David Možný
Nula.cc: 55505 pareidolia {usa}

27

screenlab / projekce / performance
čt 27. ledna 2011 v 19:30

Projekt Nula Lloyda Dunna je experimentální filecast provozovaný na adrese nula.cc od roku 2009. V rámci ScreenLabu galerie
Školská 28 bude uveden díl 55505 pareidolia, který je improvizovanou živou skladbou textů, obrázků a videosekvencí. V druhé části
večera své práce představí David Možný, videoumělec pracující s virtuálními architektonickými světy v prostředí 3D animace.

⚉
Vše nejlepší v Novém roce 2011
vám přeje Komunikační prostor
Školská 28.

⚈

⚆

⌚
⚐

▲

Připravujeme — únor 2011 / Výstava: Jan Krtička, Jan Prošek - zvuková instalace / Koncerty: Ryu Hankil /
Xavier Charles - workshop (25-27.2.) / Xavier Charles - solo (27.2.) / ScreenLab: Handa Gote / Kateřina Zochová, David
Landa, Veronika Vlková a hosté (10.2.).

K

Kurzy — Úterý 19:30-21:30 / Jóga (vede Pavel Hucek); úterý 9-11:00 / Probouzení těla, dechu, hlasu (Mgr. Zuzana
Vlčinská); středa 18-20:00 / Kurzy zpěvu (Mgr. Zuzana Vlčinská) - kurz obsazen. Více informací na www.skolska28.cz.

?

Otevírací doba — úterý 13-19:00, středa–pátek 13-17:00 a dále dle programu.
Informujte se o pronájmu galerie na www.skolska28.cz.

Komunikační prostor Školská 28 je provozován občanským sdružením DEAI/Setkání ve spolupráci s Linhartovou nadací za podpory hl. města Prahy.
Výstavní program je realizován za finančního příspění Ministerstva kultury ČR.
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