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V Klementinu se usídlilo štěstí 
 
Praha, Klementinum: Od středy 17. října do středy 31. října se v Národní knihovně ČR 
i na jiných místech Prahy objeví díla současných výtvarníků i konceptuálních umělců 
z celého světa. Stane se tak v rámci festivalu současného umění TINA B. 2012, který 
do hlavního města zavítá už posedmé a jehož hlavním tématem je letos právě „štěstí“. 
 
A na jaké zajímavosti bude možné se v areálu Klementina v druhé půli měsíce října těšit? 

Hned u vchodu přivítá čtenáře instalace z recyklovaného materiálu Grega W. Schenka ze 

sekce Umění mála. Na schodišti do prvního patra překvapí video instalace Ruth Ecklandové, 

zkrátka nepřijde ani Hala služeb, v níž na návštěvníky budou čekat instalace na 

katalogových skříních či plachty z rýžového papíru, které ozdobí místní balkon. 

Za stanovištěm ostrahy se uvelebí instalace izraelské umělkyně Orny Oren Izraeli ze sekce 

GOLEMETAMORPHOSIS jako umělecké ztvárnění štěstí a vstup do Všeobecné studovny 

bude strážit světelný objekt Petra Nikla. Nejvíce děl bude soustředěno ve Výstavní chodbě 

v přízemí, kde expozici uzavře instalace skupiny NIGHSHFT. 

 

Umění ovšem nepronikne pouze do vnitřních prostor Národní knihovny, ale obklopí 

ji i zvenčí. Na trávníku před Astronomickou věží bude k vidění dílo japonského umělce 

jménem Tokio Maruyama, v blízkém podloubí se objeví video instalace Ondřeje Ševčíka a 

vchod do areálu Klementina zpestří instalace z lepicí pásky Jocelyn Fisetové – jedné 

z kurátorek celého festivalu TINA B. 2012. Ladem nebude ležet ani oblíbené Révové 

nádvoří, jež oživí interaktivní performance Loterie štěstí a života německého kolektivu autorů 

Meraner Grouppe, které spojuje region jižních Tyrol. A to ještě zdaleka není všechno. 

„Propojení umění se vzděláním je pro nás přirozené, vždyť Národní knihovna ČR pořádá 

zajímavé výstavy téměř po celý rok. Proto se nám líbila představa bujení současných 

uměleckých artefaktů z celého světa v nejrůznějších prostorách Klementina,“ uvedla 

ředitelka Odboru komunikace NK ČR Irena Maňáková. 

 

http://www.nkp.cz/
http://www.klementinum.cz/


Návštěvníci si budou moci „šťastné umění“ vychutnat nejen v Národní knihovně ČR, ale 

třeba i v Českém centru Praha, v holešovické Galerii Vernon nebo v Kostele Nejsvětějšího 

Salvátora, refektáři sv. Jiljí, v Galerii umění pro děti GUD či v atypickém výstavním prostoru 

Vernon Projekt. V rámci festivalu se budou konat i dva filmové večery v kinech Světozor 

a Bio OKO, které představí to nejlepší ze současného video artu.  

 

Výstavu bude možné navštívit 17. - 31. 10. 2012 v areálu Národní knihovny ČR denně 
mimo neděle od 9.00 do 19.00. 
 

               Irena Maňáková 
                                                                                                      Národní knihovna ČR 


