WEST POINT 2022
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West Point je několikaletý repetitivní projekt Galerie města
Plzně a Galerie Klatovy / Klenová zaměřený na výtvarné
umělce mladší střední generace, jejichž tvorbu pomáhalo
formovat prostředí západních Čech. „Západní bod“ se tak
v jejich případě stal jedním z prvních referenčních prvků
vizuálního uvažování, jehož výsledky je možné jednotlivě
i s ohledem na případné vzájemné kontakty sledovat dodnes.
Právě tato společná zkušenost je východiskem výběrové
kolektivní výstavy monitorující stav jejich práce z posledních
let. Její ambicí je nejen představit podobu jejich umění
a témata, k nimž se vztahuje, ale zároveň upozornit na vliv
teritoria bývalých Sudet nebo západočeské metropole,
jako lokálního centra na současnou výtvarnou scénu.

www.gkk.cz

West Point is a several‑year repetitive project of the Gallery
of the City of Pilsen and the Klatovy / Klenová Gallery
focused on artists of the younger middle generation whose
work was shaped by the environment of West Bohemia. The
„Western Point“ thus became in their case one of the first
reference elements of visual thinking, the results of which
can be traced individually and with regard to possible mutual
contacts to this day. It is this shared experience that is the
starting point for the selected collective exhibition monitoring
the state of their work in recent years. Its ambition is not
only to present the form of their art and the themes to which
it relates, but also to draw attention to the influence of the
territory of the former Sudetenland or the West Bohemian
metropolis as a local centre on the contemporary art scene.

Datum vernisáže | Date of opening:
21. 1. 2022 v 18:00

Kurátoři | Curators:
Petr Krátký
Radek Wohlmuth

Umělci | Artists:
Veronika Gabrielová, Siegfried Herz,
Tomáš Predka, Pavel Příkaský,
Kryštof Strejc, Sofie Švejdová

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech,
nám. Míru 149, 339 01 Klatovy.

Otevřeno: úterý-neděle, 10:00-12:00,
13:00-17:00 (neděle vstup zdarma)

Open: Tuesday-Sunday, 10:00-12:00,
13:00-17:00 (Admission is free on
Sundays)

Výstava se koná v rámci stávajících
pandemických opatření. Sledujte
a dodržujte prosím aktuální omezení.
Vstup na výstavu po prokázání
bezinfekčnosti O-N-T.

The exhibition is held under the current
pandemic measures. Please follow
the current restrictions. Admission
to the exhibition after proving O-N-T
infectivity.)

