
Muzeum Montanelli, MuMo a Nadace DrAK

si Vás dovolují pozvat na tiskovou konferenci
konanou u příležitosti otevření Muzea Montanelli, MuMo výstavou

OPENING

dne 29. 9. 2009 ve 12 hodin
v prostorách Muzea Montanelli, MuMo
Nerudova 13, 118 01 Praha 1

Výstavou OPENING zahajuje muzeum svou činnost. Představí díla umělkyň, se kterými bude
muzeum spolupracovat, nebo které jsou zastoupeny ve sbírce Nadace DrAK. 
Tématem výstavy je různorodost dnešního současného umění, jak formálně, tak obsahově.

Vystavující umělkyně:
Maja Bajević, Magdalena Bláhová, Galli, Marie-Ange Guilleminot, Mona Hatoum, Candida Höfer,
Rebecca Horn, Sopho Chkhikvadze, Běla Kolářová, Katarzyna Kozyra, Sigalit Landau,
Dorota Nieznalska, Cornelia Renz, Ulrike Rosenbach, Sarah Schönfeld, Agata Siwek
Adriena Šimotová, Dorothea Tanning, Rosemarie Trockel, Jitka Válová, Monika Weiss

Na tiskové konferenci budou přítomni:
Dr. Dadja Altenburg-Kohl, zakladatelka a kurátorka
Jürgen Kaumkötter, kurátor
a některé vystavující umělkyně

Kontaktní osoby:
Martina Jeřábková (produkce, PR): +420 724 211 584, info@galeriemontanelli.com
Ilona Bedrnová (PR): +420 602 272 014



Tisková zpráva

Muzeum Montanelli, MuMo otevírá své brány v Praze

Soukromé muzeum současného mezinárodního umění zahajuje svou činnost v Praze pod záštitou Václa-
va Havla výstavou nazvanou OPENING.

Dne 29. září 2009 zahájí otevřením výstavy OPENING činnost nezávislého soukromého muzea součas-
ného mezinárodního umění v historickém centru Prahy – Muzea Montanelli neboli MuMo - osobně bývalý 
prezident Václav Havel, patron muzea.

MuMo, které se nachází v atraktivní lokalitě v Nerudově ulici mezi Karlovým Mostem a Pražským Hradem 
bude v budoucnu prezentovat svým návštěvníkům díla mezinárodního současného umění. Tato čistě 
nezisková instituce hodlá představovat v centru Evropy, na hranici mezi východem a západem, různé 
formální a obsahové přístupy současného umění.  Organizačně zaštítila tento prostor, který sleduje cíle 
Mezinárodní rady muzeí (ICOM), Nadace DrAK založená lékařkou a zakladatelkou muzea Dr. Dadjou 
Altenburg-Kohl. Kromě muzea zřizuje a dlouhodobě podporuje Nadace DrAK sociální projekty stojící 
mimo státní zdravotnický systém.

Dr. Dadja Altenburg-Kohl a Jürgen Kaumkötter z Berlína připravili zahajovací výstavu OPENING s díly 21 
umělkyň. Vedle již etablovaných jmen jako např. Marie-Ange Guilleminot, Rebecca Horn, Běla Kolářová, 
Katarzyna Kozyra nebo Adriena Šimotová jsou svými pracemi, fotografi emi, sochami a videoinstalacemi 
zastoupeny perspektivní umělkyně jako Sopho Chkhikvadze, Dorota Nieznalska nebo Sarah Schönfeld.
OPENING ukazuje umělecká díla z České republiky, Polska, Německa, USA, Francie, Anglie, Gruzie 
a Izraele. Oba kurátoři vědomě refl ektovali při přípravě výstavy životní osudy umělkyň: Monika Weiss 
narozená ve Varšavě nyní pracuje v New Yorku, Agata Siwek z Pionki, města ležícího mezi Łodźí 
a Brestem, žije v Nizozemí. Ne vždy je tato mobilita dobrovolná, může znamenat exil. Tento osud musely 
vytrpět také některé zastoupené ženy, jako palestinská umělkyně Mona Hatoum, narozená v Libanonu
 a žijící již dlouho v Londýně, nebo Maja Bajević, narozená v Sarajevu. Na výstavě jsou díla Mony Hatoum 
umístěna vedle prací izraelské umělkyně Sigalit Landau. Jedna instalace Ulriky Rosenbach z Německa je 
konfrontována s fotografi emi Magdaleny Bláhové z Prahy. Video „Le Voyage“ Maji Bajević má stejně jako 
malby Jitky Válové za téma cestu, z níž není návratu. Návštěvník se v muzeu vydává na okružní cestu po 
současné umělecké scéně a může objevovat národní a stylistické společné prvky a rozdíly, sledovat to, co 
rozděluje, i to, co spojuje.

Oba kurátoři budou každoročně realizovat dvě velké mezinárodní výstavy. Ve zbývajících měsících budou 
prezentována umělecká díla ze sbírky i monografi cké výstavy. Pro rok 2010 se připravuje monografi cká 
výstava prací Bedřicha Dlouhého (ČR). Sigalit Landau (Izrael) připravuje rovněž svou výstavu koncipova-
nou specielně pro toto muzeum. Dále bude k vidění výstava pod názvem „Život jako umělecké dílo“ 
na téma umění a lékařství. MuMo realizuje projekty též v zahraničí. Program doplňují přednášky, čtení 
a prezentace knih. Vlastní kavárna nabízí místo pro setkávání umělců a návštěvníků.

K výstavě vychází katalog.

Výstava OPENING potrvá od 30. 9. 2009 do 31. 1. 2010.
Otevřeno: po – so 12 – 18 h, ne 12 – 16 h



Kontakty:

Martina Jeřábková (produkce, PR)
Muzeum Montanelli (MuMo)
Nerudova 13
CZ - 118 01 Praha 1
tel.: +420 257 531 220
mobil: +420 724 211 584
e-mail: info@nadacedrak.com
web: www.nadacedrak.com

Ilona Bedrnová (PR)
mobil: +420 602 272 014


