
    

Galerie Rudolfinum otevře nový Artpark s podtitulem Obrazy v pohybu 
 
(Praha, 17. května, 2018) Galerie Rudolfinum představuje nový koncept svého interaktivního vzdělávacího prostoru 
Artpark - Obrazy v pohybu. Zaměření přístupu, koncipovaného především pro dětského návštěvníka, ale v mnohém 
obohacující i diváka dospělého, spočívá především v užším provázání s aktuálními výstavami.  Otevření nové podoby 
Artparku, která bude do poloviny srpna reagovat na současnou výstavu Galerie Rudolfinum Mat Collishaw Standing 
Water, se koná 17. května 2018 v 17.00 hodin v Galerii Rudolfinum.  
 
Aktuální podoba Artparku se zaměří především na práci s animací, různými typy projekce a fenoménem parafráze ve 
výtvarném umění. Podtitul Obrazy v pohybu souvisí se dvěma základními oblastmi, kterými návštěvníky Artpark provede. 
Interaktivní instalace, jejichž tvorby se ujali umělci Richard Loskot, František Týmal a Marek Brožek, vycházejí z techniky 
klíčování, kterou využívají současné filmové triky, ale také z prekinematografických animačních technik z dob mnohem 
dávnějších. Mat Collishaw těchto přístupů sám hojně využívá. Obrazy se ale pohybují i v čase. Teoretická část, jejíž 
autorkou je kurátorka Edukací a doprovodných programů Galerie Rudolfinum Zdenka Švadlenková, uvádí příklady parafrází 
ve výtvarném umění a jejich historické souvislosti. Návštěvníci Artparku se tak dozvědí, jak se díla klasiků v průběhu staletí 
v očích jejich nástupců a nových diváků proměňovala. I zde je zřejmá souvislost s dílem Mata Collishawa, ale i s mnohými 
dalšími úspěšnými výstavami Galerie Rudolfinum jako například Jake & Dinos Chapmanové nebo Decadence Now!.  
 
„Artpark pomáhá díky kontextu s aktuálními výstavami poznávat mnohé oblasti současného umění, ale i historických 
souvislostí. Pracuje s formou srozumitelnou i dětem a mládeži do patnácti let, kterým mohou být odborné kurátorské texty 
vzdálené,“ vysvětluje roli Artparku ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma. „Nejde ale ani o učebnici, ani o další expozici, 
ale jedinečné kreativní místo, volnočasové vzdělávací centrum připravené především pro dětského návštěvníka, ale 
v mnohém obohacující i diváka dospělého, “ dodává.  
 
Artpark zůstává odpočinkovou zónou, kde lze tvořit i relaxovat, místem, kde probíhají tvůrčí dílny, kreativní setkání 
s umělci či teoretiky i dětské workshopy a další doprovodné programy. Program a nové informace k Artparku Galerie 
Rudolfinum naleznete na webové stránce www.galerierudolfinum.cz. Pro novinky sledujte také vlastní facebookovou 
stránku Artparku www.facebook.com/artpark.rudolfinum/ 
 
Od poloviny srpna 2018 se podoba Artparku změní tak, aby reagovala na chystanou podzimní výstavu Petra Písaříka 
v Galerii Rudolfinum (5. 9. – 16. 12. 2018). 
 
Upozorňujeme, že vstup na výstavu Mat Collishaw. Standing Water (11. 4. – 8. 7. 2018) je zdarma díky finanční podpoře 
Nadačního fondu Avast.  
 

 
  Generální partner  Partner projektu 

J&T BANKA  Nadační fond Avast  

 

 

Kontakt pro média 

Maja Ošťádalová, PR/Marketing, +420 602 44 10 10, ostadalova@rudolfinum.org 

 
 
 
 
 
 
Přehled nabídky doprovodných a vzdělávací programů pro školy, děti a veřejnost v Artparku Galerie Rudolfinum 

http://www.galerierudolfinum.cz/


    
 
Pro školy 
Ošklivé i krásné. 
Krása v ošklivosti, estetika pomíjivosti a dekadence ve výtvarném umění a literatuře. 
2. stupeň ZŠ/SŠ, 90/120min 
 
Staří mistři v díle současníků. 
Parafráze historických uměleckých děl a reakce současných umělců na odkazy minulosti. 
2. stupeň ZŠ/SŠ, 90/120min 
 
Programy zahrnují prohlídku výstavy, diskuzi, výtvarný workshop.  
Objednávejte na svadlenkova@rudolfinum.org 
 
Pro děti 
Dětské výtvarné dílny na různá témata. 
Pro děti od 4 do 13 let, vždy v neděli od 15 hodin. 
 
Pro veřejnost 
Komentované prohlídky s kurátorem v prostoru Galerie Rudolfinum 
Ve vybrané čtvrtky od 18 hodin.  
 
Další doprovodné programy naleznete na http://www.galerierudolfinum.cz/cs/events/ 
 
Sledujte Galerii Rudolfinum a Artpark také na Facebooku a Instagramu.  
 
Vstup na všechny programy volný.  
 
 

  Generální partner  Partner projektu 

  J&T BANKA  Nadační fond Avast 

 

 

Kontakt  

Zdenka Švadlenková, Edukace a doprovodné programy, +420 227 059 346, svadlenkova@rudolfinum.org 
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