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PRAHA, LÁSKA NA PRVNÍ POHLED 
                    od 8. do 29. června 

 

 

V roce 2012 slavila galerie Nadine Gandy dvacet let své existence. U této příležitosti 
proběhla ve Francouzském institutu v Bratislavě kolektivní výstava Butterfly and 
Crawl. Nyní se tato výstava přesunula do Prahy – města, kde Gandy gallery v roce 
1992 vznikla, než se o třináct let později přestěhovala do Bratislavy. Pomocí výběru 
děl a dokumentů z pražských let galerie se Nadine Gandy vrací ke svým začátkům 
ve střední Evropě, kdy galeristka původem ze Západu způsobila v Praze kulturní 
revoluci s díly od nejvýznačnějších jmen mezinárodní scény současného mění jako 
jsou Ben, Daniel Buren, Douglas Gordon, Jonas Mekas, Jochen Gerz, Nobuyoshi 
Araki… 
 
Během vernisáže 8. června od 18 hod. proběhne performance umělce 
Adama Vačkáře. Galerie 35 bude otevřena od 19 do 01 hod. v rámci Pražské 
muzejní noci. 
 
 

Vystavující umělci: 
 
Ben (*1935), vlastním jménem Benjamin Vautier, francouzský konceptuální umělec 
švýcarského původu. Žije a pracuje v Nice. 
Matali Crasset (*1965), vlastním jménem Nathalie Crasset, hvězda francouzského 
designu 
Jiří David (*1956),  současný český malíř, fotograf a umělec. Je spoluzakladatelem 
umělecké skupiny Tvrdohlaví. 
Joël Ducorroy (*1955), neokonceptuální humorista 
Patrick Faigenbaum (*1954), fotograf a vysokoškolský pedagog 
Jochen Gerz (*1940), německý konceptuální umělec 
Nan Goldin (*1953), americká fotografka 
Douglas Gordon (*1966), skotský umělec, žije a pracuje v Glasgow 
Joseph Grigely (*1956), od 11 let hluchý americký umělec, žije a pracuje 
v Chicagu, vystavuje zprávy a na papírech načmárané vzkazy 
Lydia Lunch (*1959), rozená Lydia Koch, je americká zpěvačka, básnířka, 
spisovatelka a herečka. 
Jonas Mekas (*1922), je litevský experimentální filmový režisér a básník 
Warren Neidich (*1962), americký umělec, žie a pracuje v Berlíně a v Los 
Angeles 



Javier Perez (*1968), španělský umělec, jeho práce je zaměřena na tělo – art 
corpored 
Patrick Raynaud (*1946), francouzský konceptuální umělec 
Václav Stratil (*1950), konceptualista, kreslíř, performer a malíř 
Annelies Štrba (*1947), švýcarská fotografka 
Adam Vačkář (*1979), český sochař 
Lawrence Weiner (*1942), americký umělec, jeho práce má formu typografických 
textů 
Brian Wood (*1972), americký spisovatel, ilustrátor a grafik 

 

 

 

 

Francouzský institut v Praze je multidisciplinárním kulturním centrem a jazykovou školou. Jeho 

cílem je přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět odvážná a 

novátorská díla, iniciovat setkání mezi českými a francouzskými umělci a rozvíjet stále plodné 

vztahy mezi oběma zeměmi se silnou kulturní tradicí. Ponořte se do jedinečného frankofonního 

prostředí, a to prostřednictvím kina, mediatéky, galerie, knihkupectví a kavárny. 

www.ifp.cz  

 

www.gandy-gallery.com 

 
                

 
Kontakt: 

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 
Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 

Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  
www.ifp.cz / www.facebook.com/InstitutFrancaisdePrague  


