Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
Velká Hradební 19, Ústí nad Labem
tel.: +420 475 211 830
e-mail: fillovka@volny.cz, gallery@gef.cz
www.gef.cz

Doprovodný program k výstavě Exit 2007

Výstavní program Galerie Emila Filly na rok 2007 laskavě podpořili:
Město Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR, Nadace pro současné umění Praha
Partner
Galerie Emila Filly

září 2007

Celostátní soutěž pro studenty českých vysokých uměleckých škol EXIT
pořádá Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem ve spolupráci s Lidé výtvarnému umění – výtvarné
umění lidem, o. p. s.
Více informací na www.fuud.ujep.cz/exit

19. 9. středa Komentovaná prohlídka

— prohlídka výstavy s průvodcem a jeho
komentářem vystavených uměleckých děl
— určeno pro základní a střední školy, ZUŠ
a další zájemce
— průvodce výstavou: Eva Mráziková
— začátek: 10 hodin, 16 hodin (popř. podle
předběžné telefonické domluvě)

říjen 2007

3. 10. středa The Winner Takes It All –
after party EXIT 2007

— party v klubu Circus na počest vítěze
soutěže EXIT
— hudební a vizuální překvapení
— začátek: 20 hodin, klub Circus

10. 10. středa Komentovaná prohlídka pro
veřejnost

— komentovaná prohlídka výstavy s odborným
výkladem jednoho z kurátorů projektu
— průvodce výstavou: Anna Vartecká
— začátek: 16 hodin

10. 10. středa Literární večer
Jaromír Typlt: Nech na stopě

— zmutované autorské čtení,
více na www.typlt.cz
— koncepce literárních večerů: Martin Fibiger
— začátek: 19 hodin

říjen 2007

13. 10. sobota Výtvarná dílna

— aktivní a kreativní dopoledne pro děti a hravé
dospělé (5–105 let), krátké výtvarné etudy
inspirované vystavenými projekty, možnost
vyzkoušet si tvořit přímo v galerijním
prostředí
— kapacita dílny je 15–20 osob, nutno
předem potvrdit svou účast (osobně,
telefonicky, mailem), u menších dětí je
vhodný doprovod dospělé osoby, výtvarné
potřeby budou k dispozici v galerii, ale
donášce vlastního materiálu se nebráníme
— lektoři: Eva a Martin Mrázikovi
— nutné: vhodné oblečení pro výtvarnou práci,
popř. krátkou vycházku, pro děti drobná
svačina
— začátek: 10 hodin (doba trvání cca 2–2,5 hod.)

Pokud není uvedeno jinak, konají se všechny akce
přímo v Galerii Emila Filly (III. patro budovy Kulturního
domu, Velká Hradební 19, Ústí nad Labem) s jednotným
vstupným 10,- Kč.

