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Alfons Mucha se vracÃ- do praÅ¾skÃ© Galerie GOAP
1.4.2016
TZ: Do reprezentativních prostor Galerie GOAP na StaromÄ›stském námÄ›stí v Praze se vrací rozsáhlá výstava
svÄ›toznámého Ä•eského malíÅ™e Alfonse Muchy. Na více neÅ¾ pÄ›ti stech metrech Ä•tvereÄ•ních je vystaveno pÅ™es tÅ™i
exponátÅ¯, od povÄ›stných plakátÅ¯ pÅ™es Documents Decoratifs aÅ¾ po první Ä•eskoslovenské známky a bankovky, které
Mucha designoval.

Výstava je rozdÄ›lena do nÄ›kolika tematických celkÅ¯ a expozice zahrnuje nejen notoricky známé plakáty, kterými autor na
pÅ™elomu 19. a 20. století oslnil jak PaÅ™íÅ¾, tak prakticky i celou Evropu a Spojené státy americké. &bdquo;Velmi významno
souÄ•ást expozice tak tvoÅ™í reklamní plakáty propagující francouzské výrobky
a pÅ™edmÄ›ty denní potÅ™eby,&ldquo; Å™íká galerista ZdenÄ›k KoÄ•ík.Samostatnou kapitolou jeho tvorby jsou první
Ä•eskoslovenské známky tak i první Ä•eskoslovenské peníze, které budou na výstavÄ› k vidÄ›ní. Dal&scaron;í Ä•ást výstavy tvoÅ
také pohlednice. &bdquo;Mucha vytvoÅ™il za svÅ¯j umÄ›lecký Å¾ivot na sto osmdesát pohlednic s rÅ¯znými motivy,&ldquo;
vysvÄ›tluje KoÄ•ík a upozorÅˆuje, Å¾e na výstavÄ› je zastoupena jak francouzská, tak Ä•eská kolekce.A jakou Ä•ást výstavy
povaÅ¾uje galerista osobnÄ› za nejpovedenÄ›j&scaron;í? &bdquo;Náv&scaron;tÄ›vníky jistÄ› uchvátí kolekce Documents
Decoratifs, ve které Mucha navrhoval nejenom pÅ™edmÄ›ty denní potÅ™eby, jako jsou pÅ™íbory, sklo, nádobí, tak i návrhy na
dekory látek.&ldquo;Celá výstava se skládá z exponátÅ¯ ze soukromých sbírek a pÅ™edstavuje kompletní prÅ¯Å™ez tvorbou
Alfonse Muchy, který je povaÅ¾ován za vÅ¯dÄ•í osobnost období secese.Výstava otevÅ™ena pro veÅ™ejnost od 18. 3. 2016.
OtevÅ™eno dennÄ› od 10:00 do 20:00 hodin.

Vstupné DospÄ›lí - 170 KÄ• DítÄ› do 15 let &ndash; 120 KÄ• Rodina (2+2) &ndash; 400 KÄ•
Koncept výstavy: Helena KoÄ•íková, Miroslav Hou&scaron;ka, Ladislav Derner.Alfons Mucha Známý Ä•eský malíÅ™ a designé
je pro svou tvorbu povaÅ¾ován za vÅ¯dÄ•í osobnost secese. Proslavil se jako dvorní výtvarník paÅ™íÅ¾ské hereÄ•ky Sarah
Bernhardt a to mu otevÅ™elo dveÅ™e k dal&scaron;ím zajímavým a lukrativním zakázkám. KromÄ› svÄ›toznámých plakátÅ¯,
které umÄ›lce proslavily po celém svÄ›tÄ›, se Mucha zabýval také uÅ¾itým umÄ›ním. Vedle reklamních plakátÅ¯ tvoÅ™il i návrh
obalÅ¯ pro pÅ™edmÄ›ty bÄ›Å¾ného Å¾ivota, ale i návrhy známek nebo bankovek. Jeho slavným dílem je také cyklus
velkoformátových obrazÅ¯ Slovanská epopej. Kontakt pro média Romana Francková
420 734 231 343
Tel:+ 420 774 054 888 E-mail: franckova@
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