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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a dárci,

Rok 2019 byl po všech stránkách tvůrčí. Program Studia Bubec pokračoval v aktivitách nastavených v
roce 2019 a to především v realizaci festivalu výtvarného umění ve veřejném prostoru m3/ Umění v
prostoru, který po dobu čtyř měsíců (červen-září)  oživil  tentokrát lokalitu Prahy 8 a 9,  konkrétně
oblast povodí říčky Rokytky. Záštitu nad festivalem převzal primátor hl. m. Prahy i zástupci MČ Prahy
8 a 9. 

V roce 2019 jsme pokračovali ve výstavní činnosti galerie Bubec, podařilo se nám zrealizovat 8 výstav
předních  českých  umělců  a  v  červnu  2019  se  konala  tradiční  přehlídka  Art  Safari  pod  vedením
kurátorky Daniely Kramerové a v září společná Přehlídka prací rezidentů Pick´n´Mix.
Ve své činnosti nadále pokračovalo studio Baby Bubec, které se přestěhovalo přímo do areálu Bubec,
kde probíhají jak vzdělávací programy, tak dopolední dílničky pro děti od 2 do 5 let; výtvarné kurzy
pro děti, mládež a dospělé; výstavy a umělecké soutěže; letní příměstské tábory a akce pro žáky škol.

Také Zahrada Bubec vzkvétá a v roce 2019 se zde konalo mnoho komunitních akcí, workshopů a dílen
a zahrada Bubec se stala oblíbeným výletním místem Pražanů.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, dárcům, partnerům, přátelům a zaměstnancům
studia Bubec, kteří se podíleli  na realizaci kulturních a vzdělávacích programů. Přeji  si,  abychom i
nadále dosahovali úspěchů při budování jedinečného kulturního centra s mezinárodním přesahem.

Čestmír Suška
Ředitel Bubec, o.p.s.
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CO SE PODAŘILO
Občanské  sdružení,  jehož  prvotním  cílem  bylo  oživení  kulturního  života  městské  části  Praha  –
Řeporyje,  bylo  založeno  7.  3.  2000  sochařem  Čestmírem  Suškou,  režisérem  Janem  Hřebejkem,
hudebníkem Karlem Holasem, dramaturgem Martinem Velíškem a architektem Ivem Bílým.
Dne  28.  12.  2015  se  z  důvodu  změny  zákonů  o  sdružování  občanů  transformovalo  na  obecně
prospěšnou společnost, která svou činností navazuje na tradici občanského sdružení.
Hlavní náplní je provozování uměleckého studia Bubec, které se nachází v bývalé skladové hale v této
obci. Ve studiu probíhají tvůrčí dílny s mezinárodní účastí, výstavy a festivaly současného umění s
bohatým hudebním a divadelním programem, výtvarné dílny pro děti,  semináře a přednášky.  Ve
spolupráci s místním úřadem, základní školou, podnikateli a dalšími subjekty se Bubec o.p.s. snaží
ovlivnit podobu veřejných prostranství i kvalitu života v obci.
Studio  je  vybaveno  základním  zázemím  a  vybavením  potřebným  k  umělecké  tvorbě,  včetně
zdvihacích mechanismů. Umělci se mohou ucházet o rezidenční pobyty, které probíhají celoročně.
Kritériem pro přijetí umělce je vhodná koncepce připravovaného projektu pro studio Bubec a jeho
umělecká úroveň.



Otevření  studia  proběhlo  v  červnu  roku  2000  vernisáží  výstavy  sochaře  Čestmíra  Sušky  nazvané
„Práce  ze  Starého  a  Nového  světa“.  V  letech  2000-2017  uspořádalo  občanské  sdružení  mnoho
tvůrčích dílen pro výtvarné umělce, kterých se zúčastnilo mnoho známých umělců z České republiky i
ze zahraničí, z nejznámějších např. Magdalena Jetelová, Petr Nikl, František Skála, Tomáš Císařovský,
Jiří  David, Antonín Střížek,  Jaroslav Róna, Stefan Milkov, Michal Nesázal, Martin Mainer, Stanislav
Diviš, Lukáš Rittstein, MICL, Michal Gabriel, Krištof Kintera a další.
Z mnoha zajímavých projektů, které se ve studiu realizovaly, stojí za připomenutí např. obří dřevěná
Židle II Magdaleny Jetelové umístěná na Vltavě u Muzea Kampa, Michal Gabriel vytvořil ve studiu
několik skulptur z cyklu Hráči, Vít Soukup zde namaloval soubor svých největších pláten a Čestmír
Suška realizoval projekt Rezavé květy.
S výsledky uměleckých workshopů a rezidenčních programů má veřejnost  možnost se pravidelně
seznamovat na uměleckých přehlídkách – otevřených dveřích Studia, na uměleckých festivalech Art
Safari  a  Pick´n´Mix.  Součástí  těchto  víkendových  akcí  je  vždy  doprovodný  program,  koncerty
hudebníků jako např. Ireny a Vojtěcha Havlových, Oldřicha Janoty, Tam-Tam Orchestru, Čechomoru,
Orloje Snivců, Petra Nikla, Tros Sketos a dalších. Dále vystupují divadelní soubory Buchty a loutky,
recitační  skupina Vpřed,  Divadlo Dno,  koná se  autorské čtení  českých básníků z  okruhu časopisu
Haluze nebo Psí víno a další. Pro děti jsou vždy připravované dílny vedené umělci, např. z výtvarné
skupiny  Kanál  a  také hudební  a  divadelní  dílny,  jež  proběhly pod vedením Miloše  Vacíka,  Arjany
Shameti a dalších.
Studio Bubec rovněž své mnohaleté zkušenosti s umisťováním umění do veřejného prostoru zúročuje
v  rámci  organizace  site  specific  přehlídky  výtvarného umění  ve  veřejném prostoru  nazvané  m3/
Umění v prostoru.

SOUČASNÉ PROGRAMY
Rok 2019 navázal na bohatou historii Studia Bubec, kromě již zajetých programů jsme rozvíjeli nové
aktivity a pokračovali jsme v rozvoji komunitního a kulturního života v MČ Praha - Řeporyje:

- pokračovali jsme v revitalizačním projektu Vize 10000m2 kreativity a dalším rozvoji
Bubec

- tradiční přehlídka umění v prostorách studia Bubec - festival Art Safari 34, pod 
kurátorským vedením Daniely Kramerová, tentokrát s podtitulem Muži

- v rámci rezidenčního programu jsme v roce 2019 hostili umělce z České republiky. 
Výsledky jejich prací jsme prezentovali na tradiční přehlídce Pick´n´Mix

- pokračovali jsme v činnosti site-specific galerie v prostorách studia, kromě přehlídek 
umění Art Safari a Pick´n´Mix zde v roce 2017 proběhlo celkem 8 výstav

- třetí ročník festivalu výtvarného umění ve veřejném prostoru m3/ Umění v prostoru se 
uskutečnil v lokalitě Prahy 8 a 9 pod kurátorským vedením Tomáše Knoflíčka a Libora 
Novotného pod titulem Biotop

- pokračovali jsme v činnostech výtvarného studia Baby Bubec, děti se u nás účastnily 
dopoledních dílniček, výtvarných kurzů, výstav a uměleckých soutěží, letních 
příměstských táborů, workshopů a akcí pro školy

- pokračovali jsme v rozvoji Zahrady Bubec, která je i mimo komunitní akce oblíbeným 
místem návštěv

- divadelní spolek Divadlo Bubec odehrál zhruba 250 představení pro malé pacienty v 
nemocnicích, ale také představení pro žáky škol



VÝSTAVNÍ PROGRAM 2019

V roce 2019 se ve studiu Bubec podařilo zrealizovat plánovaný výstavní program dle nastavené 
koncepce a rozsahu. Pod vedením umělecké rady ve složení  Čestmír Suška, Ivana Hanzlíková, Diana 
Winklerová, Michal Fišer, Martin Pertl a Zuzana Krišková a pod kurátorským vedení Daniely 
Kramerové ve studiu, galerii a v zahradě Bubec byly připraveny pro návštěvníky jak jednotlivé 
autorské výstavy tak prestižní umělecká přehlídka  Art Safari, ale i výstava rezidentů uměleckého 
studia Bubec.

Adam Velíšek -  Pohyblivá sochařská alej ( 5. 1.  - 31. 1.  2019)
http://adamvelisek.com/ 
Adam Velíšek je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze.
Cílem jeho práce jsou emoce a zážitek, který chce u diváka vyvolat. Zdrojem emocí je forma, kterou 
vědomě komponuje za použití sochařských metod. Při práci Adam Velíšek rád 
kombinuji klasické technologie s vlastními modifikacemi. Zabývá se zachycením pohybu, množením 
objektů a jejich řazením v prostoru.
Výstava  Pohyblivá sochařská alej je kinetický model sochařské aleje a je inspirována zážitky z cest po 
Číně, kde měl Adam možnost vidět prastaré sochařské aleje. 

Martin Janíček - Repro/ Speaker (5. 2. - 28. 2. 2019) 

http://www.m-janicek.eu/ 

Martin Janíček pracuje od roku 1991 na propojování sochařských a zvukových elementů, tvoří 
zvukové objekty, instalace, zvukové kompozice a vlastní hudební nástroje založené na akustických 
zákonitostech. 
V souboru prací vybraných pro výstavu ve studiu Bubec se Martin Janíček věnoval fenoménu 
reproduktoru  v několika rovinách. Jednak se pokusil o průzkum formální typologie, přesto, že je 
v podstatě od dob svého vzniku naprosto minimální. Dále pracoval s asociacemi a kontexty, které 
s tímto technicistním objektem souvisejí. 
Výstavu zahájil společný koncert Martina Janíčka a belgického umělce Wima Dehaen. 
Rozhovor s Martinem Janíčkem  je možno poslechnout na Radiu Wave zde   Sochy jsou moje hudební 
nástroje

Tomáš Haleš – Obrazy (7. 3. - 29. 3. 2019)

www.tomashales.com

Tomáš Haleš vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Jana Smetany a vystavoval 
jak v České republice tak v zahraničí, například v Praze, Ostravě, Bratislavě, Vídni, Kasselu, Budapešti, 
Hasseltu, Antverpách, Londýně, Bilbau a Ibize, v Omaze, Soulu, Kunsangu, Tokiu, Yokohamě. Žije a 
pracuje ve Vídni, Gmündu a Praze. Pro výstavu galerii Bubec vytvořil kolekci obrazů inspirovaných 
barokní španělskou malbou. 

Vojta Horálek - Po bitvě (6. 4. -  26 . 4. 2019)

https://www.vojtahoralek.eu/ 

Výstava byla průřezem tvorby několika posledních let. Název výstavy odkazuje k jednomu 
z vystavených obrazů, kterým by autor rád upozornil na „malířštější“ cestu své tvorby, kterou tento 
obraz reprezentuje. V poslední době totiž často pro své malířské vyjádření používá netradiční
 materiály, jako je plexisklo, textil, hliník atd. a  pro výstavu v Galerii Bubec se rozhodl ukázat obrazy, 
kde je více klasické techniky olejomalby. I když se tu a tam vyskytne kousek plexiskla nebo netradiční 
formát či textil. 
Na výstavě budou k vidění části cyklu „Chrám přátel zeleně a zahrad“, ale také část minisérie jídelních
bitev.

https://www.vojtahoralek.eu/
http://www.tomashales.com/
https://wave.rozhlas.cz/sochy-jsou-moje-hudebni-nastroje-rika-martin-janicek-v-galerii-bubec-vytvoril-7757016
https://wave.rozhlas.cz/sochy-jsou-moje-hudebni-nastroje-rika-martin-janicek-v-galerii-bubec-vytvoril-7757016
http://www.m-janicek.eu/
http://adamvelisek.com/


Výstavu zahájil hudebním vstupem Hanuš Axmann a Vojta Horálek prezentoval své dřevěné 
internetové stránky 

Men are becoming extinct/Muži hynou (6. - 20.  10. 6. 2019) 
Výstava mladých umělců z Ateliéru intermediální konfrontace na UMPRUM vedeného prof. akad. 
mal. Jiřím Davidem.  Kurátorem výstavy v Galerii Bubec byl  Martin Dostál ve spolupráci s Milanem 
Salákem. Rohovor s profesorem Jířím Davidem je možno poslechnout zde 
https://vltava.rozhlas.cz/muzi-hynou-v-reporyjskem-studiu-bubec-treti-rocnik-festivalu-m3-se-
zameri-na-7953011 

Marek Hyksa  – Nožička v tlamě  (20.6. - 13. září 2019 )
„Dílo Marka Hyksy je fragmentární – nejen kvůli krutě malému počtu let vyměřených autorovi 
osudem, ale i proto, že Marek se po ukončení studií na AVU rozhodl vzdálit uměleckým kruhům. A 
konečně zvířecí a lidský fragment hraje v Markově díle ústřední roli.“, řekla  kurátorka Daniela 
Kramerová, která v galerii Bubec připravila vystavu Marka Hyksy im memoriam.
Vernisáž výstavy byla spojená s mimořádným koncertem barokního orchestru Collegium 1704, který 
se věnuje interpretaci staré hudby.

Pavla Voborník Kačírková  - Míjení (12. 10. - 31. 10. 2019.)

www.kacirkova.cz
Sochařka Pavla Voborník Kačírková, absolventka Ateliéru sochařství II pod vedením profesora Jana 
Ambrůze se dlouhodobě zabývá tvorbou monumentálních sochařských instalací s konceptuálními 
přesahy zasazených do volného prostoru i do interiéru. Pro výstavní prostor Galerie Bubec Pavla 
Voborník Kačírková připravila myšlenkově vícevrstevnatou instalaci sestávající ze série 
maloformátových kruhových litých hliníkových obrazů – objektů. Ty evokují zrcadla – pradávné 
předměty denní potřeby odrážející vnější podobu zachycených tváří. 

Daniel Suška – Skrz (10. 12. - 30. 12. 2019) 

https://www.danielsuska.com/ 

Daniel Suška je absolventem Ateliér ilustrace a grafiky na VŠUP.
Daniel ve své práci experimentuje, kombinuje technologie a aplikuje je v různých polohách. Tvary 
odhmotňuje a nachází estetiku v čistých křivkách a plochách... Pro galerii vybral soubor ocelových 
objektů a hydrografických tisků. 
V rámci vernisáže bylo představeno dílo studentky  Lony Dreyfus z Tufts University, Massachusetts, 
která ve studiu Bubec vytvořila svúj studijní projekt – sochu, v rámci studijního pobytu v programu A 
Program of World Learning, SIT Study Abroad v Praze.

ART SAFARI 34 MUŽI

15.–16. června 2019

Kurátorka: Daniela Kramerová

Již čtvrtým rokem byla tradiční přehlídka Art safari, konaná ve Studiu Bubec, koncipována tematicky. 
Sochařskou dílnu, ve které po celý rok pracují převážně muži na tvorbě rozměrných soch, obsadily 
v polovině června různorodé obrazy a umělecká díla s tématem mužství.
Jak dokazují nejen dnes obecně známá zkoumání gender studies, mužství a ženství nejsou pevně 
biologicky dané kategorie. Jde spíš o postupně psychosociálně konstituované a proměnné identity, 
prožívané vnitřně subjektivně, ale i pozorované zvenčí. Umění je jedním z prostředků jejich 
konstrukce i zkoumání, znejisťování, dekonstrukce.
Soubor vystavených děl byl výsledkem krátkého subjektivního průzkumu vztahování se k tématu 
mužství v současném umění. Jedním z poznatků je relativně nízká frekvence maskulinního obrazu. 

https://www.danielsuska.com/
http://www.kacirkova.cz/
https://vltava.rozhlas.cz/muzi-hynou-v-reporyjskem-studiu-bubec-treti-rocnik-festivalu-m3-se-zameri-na-7953011
https://vltava.rozhlas.cz/muzi-hynou-v-reporyjskem-studiu-bubec-treti-rocnik-festivalu-m3-se-zameri-na-7953011


Feministické impulzy přinášejí výrazně větší zastoupení ženských autorek v celku umělecké obce. 
Neznamená to ale automaticky, že se role obracejí – v ohnisku zájmu žen-umělkyň často není, tak 
jako v případě mužů, opačné pohlaví, zabývají se spíše identitou vlastní, subjektivními prožitky i 
rehabilitací a konstitucí vlastních pozic.  Muži ovšem často zajímají autorky pracující především 
s tělesností, sexualitou, a také autorky a autory, jejichž tématem jsou mezilidské, mužsko-ženské, 
mužsko-mužské vztahy. Zájem o zobrazení mužství souvisí i s reflexí minulých způsobů zobrazení a 
konstrukce identity. 
Zastoupení umělci: Karíma Al-Mukhtarová, Matouš Háša, Vojtěch Horálek, Jiří Houska, Blanka 
Jakubčíková, Josefína Jonášová, Lenka Klodová, Vojtěch Kovařík, Ivana Lomová, Zdeněk Manina, 
Ondřej Mestek, MICL, Jan Miko, Miroslav Pelák, Ivan Pinkava, Veronika Psotková, Marek Škubal, 
Lubomír Typlt, Štěpán Rubáš. 

Během dvou víkendových dní v rámci Art Safari byly zrealizovány tyto doprovodné programy:
Sobota 15. června
15:00 –            divadlo pro děti – Zlatá Husa – pohádka s dřevěnými řezbovanými loutkami. Podle 
krásné německé pohádky bratří Grimmů sepsaly a hrají Buchty a loutky
16:00 –            zahájení výstavy
16:30 –            módní přehlídka – Plastic show / pro muže konkrétní i abstraktní / Ivana Hanzlíková
19:00 –            koncert – MamaPapa banda / mezinárodní skupina výtvarníků a hudebníků / mimo 
běžné nástroje jako akordeon, klarinet, housle je charakteristickým a nezaměnitelným nástrojem 
kapely „znějící kořen“.
Neděle 16. června
10:30 –            pomalá procházka ode dneška do pravěku a zpět – Jiří Sádlo – trasa jen cca 3 km. 
Jdeme pomalu a liknavě a zevlujeme okolo. Uvidíme kytky, hmyz, šutry, stavby, terén.
14:00 –            výtvarné dílny pro otce s dětmi
15:00 –            literární čtení – Tomáš Míka / básník, prozaik, publicista a překladatel
          – Petr Borkovec / básník, překladatel a dramaturg literární kavárny Café 
Fra, v  roce 2019 byl nominován na cenu Magnesia Litera - Moleskine Litera za poezii 2018
17(18):00 –     koncert – Rastafidli Orkestra/reggae-ska-dub’n’bass kapela hraje skladby vlastní 
produkce míchající reggae, ska, dub, jazz, drum’n’bass a latino prokládá jamajskými a jazzovými 
klasikami v nestandardních aranžích.

REZIDENČNÍ PROGRAM
Rezidenční program studia Bubec vznikl hned po jeho založení v roce 2000. Jeho zakladatel Čestmír 
Suška byl v roce 1999 vybrán na rezidenční pobyt do studia Sculpture Space v USA, které vzniklo z 
bývalé zbrojařské továrny. Pobyt byl pro něj velmi inspirativní a po návratu se rozhodl podobné 
studio založit i v Praze. Bezprostředním impulsem pro něj bylo objevení bývalé skladové haly v obci 
Řeporyje, již se mu podařilo získat. Budova o rozměrech 1200 m2 byla zkolaudována na sochařské 
studio a Suška založil občanské sdružení Bubec, které začalo studio provozovat.
V současné době studio nabízí dva vytápěné ateliéry, kde mohou rezidenti pracovat po celý rok, 
dalších 6 až 8 umělců může pracovat v otevřeném prostoru studia, které po své rekonstrukci
v roce 2015 po celý rok nabízí rezidentům příznivé teploty a pracovní podmínky. Rezidenti dále 
mohou od dubna do října pracovat na venkovním pozemku studia. Rezidenti mají během svých 
pobytů umožněn nepřetržitý přístup do studia. Umělci mají možnost mezi sebou své zkušenosti sdílet 
a na konci pobytu vytvořená díla představit. Výsledky jejich pobytu jsou prezentovány veřejnosti na 
výstavách Pick´n´Mix, které se konají vždy v září. Rezidenty seznamujeme s lokální scénou a 
propojujeme s místními umělci a kurátory. Umělci přicházejí do studia na rezidenční pobyty, jako 
účastníci workshopů a praxí, nebo si studio mohou pronajmout k realizaci určitého projektu, na který 
nemají potřebné prostory či vybavení. Účastníky rezidenčních pobytů a výstav
vybírá umělecká rada studia, která pracuje ve složení Ivana Hanzlíková, Čestmír Suška, Daniela 
Kramerová, Nicole Taubinger, Diana Winklerová, Arjana Shameti, Martin Pertl, Michal Fišer a Daniel 
Suška. 



Umělci se na rezidenční pobyty mohou hlásit během celého roku. V rámci pravidelně vypisovaných 
otevřených výzev pro studenty a absolventy uměleckých škol se také mohou umělci hlásit na 
bezplatnou rezidenci, která má za cíl podpořit je v začátcích jejich umělecké kariéry. O přiděleních 
plných nebo částečných stipendií na rezidenční pobyty rozhoduje umělecká rada.

Přehlídka prací rezidentů Pick´n´Mix – 21. 9. 2019

Pick 'n' Mix patří do série výstav rezidenčních umělců studia BUBEC, která nabízí divákům možnost 
vidět umění v jeho přirozeném prostoru, kde se přímo vyvíjí, a umělcům nabízí jedinečnou 
networkingovou platformu. Jde tedy o akci, která propojuje rezidenční a výstavní program studia 
BUBEC a zaměřuje se nejen na prezentaci, ale i na samotný vznik uměleckých objektů a podporu 
původní umělecké tvorby.  

Rezidenti:

Martina Viková (CZ)

Studentka magisterského studia Ateliéru sochařství II/ školy Tomáše Hlaviny na pražské Akademii 
výtvarných umění, jejíž práce byla vystavena např. na výstavě Národní galerie v Praze v rámci výstavy 
Diplomanti AVU 2017 – New Wave.

Tomáš Voves (CZ)

Tomáš Voves je absolvent  Akademie Výtvarných umění v Ateliéru figurálního sochařství a medaile 
pod vedením Vojtěcha Míči. Ve své tvůrčí práci se zabývá objemem, tradičními materiály a vztahem k 
přírodě. 

Minami Nishinaga (J)

Japonská umělkyně, která v České republice studuje magisterské studium na Ateliéru sochařství 
Dominika Langa a Edith Jeřábkové Vysoké školy uměleckoprůmyslové a také Ateliér intermediální 
tvorby III/ školu Tomáše Vaňka na pražské Akademii výtvarných umění. 

Tomáš Koběrský (CZ)

Student Fakulty umění Ostravské univerzity ve své práci kombinuje různá média, např. kresbu, malbu,
fotografii a sochu. Ve svých instalacích také experimentuje s použitím netradičních, často i 
odpadních, materiálů.

Loretta Lau (Honkong)

Loretta Lau se narodila v Hongkongu. Po dobu 7 let pracovala jako učitelka umění. Minulý rok se 
přestěhovala do Prahy, aby zahájila magisterské studium na UMPRUM. Nyní pracuje na 
intermediálních projektech, performancích a moderní malbě. Věnuje se problematice osobní identity.

Karolina Prom (UK)

Karolina Prom je umělkyně, která studuje obor Výtvarné umění na University  of Creative Arts 
v Canterbury ve Velké Británii a v současné době je studentkou navazujícího magisterského studijního
programu Visual Arts v ateliéru Intermediální konfrontace profesora Akad. mal. Jiřího Davida. 

Petr Šťastný (CZ)

Petr šťastný pochází z Plzně, vystudoval SSUPŠ Zámeček s.r.o., Pzeň /obor kamenosochařství, SUPŠ a 
VOŠ Jablonec nad Nisou/ražená mince a medaile, diplomoval na AVU Praha v atelieru figurálního 
sochařství Vojtěcha Míči.

Tereza Svatošová (CZ) 



Vystudovala střední výtvarnou školu v Opavě v oboru propagační grafika. Dále Akademii Výtvarných 
Umění v Praze v ateliéru Kresby prof. Jitky Svobodové. Absolvovala  půlroční stáž na UMPRUM 
v Praze v ateliéru Všeobecného sochařství prof. Kurta Gebauera.
Itálie 2019

Výstava k příležitosti soustředění studentů ateliéru "Víc než Performance" - Fakulty umění a designu v
Ústí nad Labem pod vedením Jiřího Kovandy a asistentky Ivany Zochové 
Na téma Itálie, se studenti rozhodli vytvořit kolekci kvalitních módních doplňků. Doplňky, které 
navodí přesvědčivou atmosféru dovolené vaší oblíbené destinace. Divoká příroda, modré nebe, zlaté 
špičky, už slyšíte šumění vln? 

KOMUNITNÍ AKCE

17.2. Řeporyjský masopust 2019
15:00 - 17:00 (start na Řeporyjském náměstí)
• před začátkem masopustu je možno vyrobit si jednoduchou masku na náměstí
• přivítání masopustních hostů a vystoupení žáků Dramatického kroužku ZŠ Řeporyje
• masopustní průvod s hudbou a zastávkami, na kterých se potkáte i s divadelníky z Řeporyjského 
divadla
17:00 - 19:00 (ve Studiu Bubec)
• koncert žáků SZUŠ, Škola pro radost 
• hudba (Hovaduo+), tanec a občerstvení

30. 3. Vítání jara v Zahradě Bubec
 (Zahrada Bubec)
Studio Bubec společně s Úřadem městské části Praha - Řeporyje se zapojilo do celosvětové akce  
Ukliďme  zemi, ukliďme Česko. 

30. 8. Klub Bubec 
Program u příležitost otevření klubu:

- Francouzský hudební playlist a speciálně Francouzské míchané drinky
- Open grill a francouzské speciality
- Bar Quiz o Francii s dárky, pozor moderují rodilí mluvčí
- Promítání filmu
21. 9. Zažít  město jinak Řeporyje
Studio Bubec se poprvé zapojilo do sousedských slavností Zažit město jinak. 
Program:

14:00: graffiti s Danem a Maxem + skateové překážky – workshop pro děti a malování legálu a celé 
fasády domu v zahradě (celé odpoledne)
15:00 – workshop Václava Balabánová / Studio W-Arte - ukázková hodina arteterapie pro děti 
z programu Baby Bubec 
16:00 – vernisáž výstavy “Pick 'n' Mix”: patří do série výstav rezidenčních umělců studia BUBEC, která 
nabízí divákům možnost vidět umění v jeho přirozeném prostoru, kde se přímo vyvíjí, a umělcům 
nabízí jedinečnou networkingovou platformu. Vystavující: Martina Viková (CZ), Tomáš Voves (CZ), 
Minami Nishinaga (JP), Tomáš Koběrský (CZ), Loretta Lau (HK), Karolina Prom (UK), Petr Šťastný (CZ), 
Tereza Svatošová (CZ).
16:30 - koncert Kytarový Gang: vystoupení žáků ZSUŠ – škola pro radost
17:30 - o.z. Periférne centrá - Neformální prezentace partnerské organizace,  která buduje kulturní 
centrum „Škôlka“ z budovy bývalé mateřské školy v Dúbravici na Slovensku a o tom jak přinášejí  
současné umění na slovenský venkov.
19:00 – koncert David Pomahač: Křehký písničkář s duší rockera a něžný rocker v pozici písničkáře. 
Romantik, poetik a melancholik v jednom balení s písněmi o hledání toho, co vlastně hledáme úplně 

https://www.bubec.cz/inpage/zazij-mesto-jinak-reporyje/
https://www.bubec.cz/inpage/vitani-jara-v-zahrade-bubec/
https://www.bubec.cz/inpage/reporyjsky-masopust-2019/
https://www.bubec.cz/inpage/italie-2019/


všichni. David Pomahač založil v 2010 urban folkové duo Kieslowski. Kromě připravované sólovky, 
pokračuje také ve spolupráci s Martinem “Bonusem” Tvrdým, na projektu Tvrdý/Pomahač.
20:30 – Film “Čas lesa”, F. Drouet, Francie, 2018, 103 min.: Režisér se vydává do francouzských lesů. 
Jejich ploch přibývá, diverzita však klesá. Jaké jsou cesty k životaschopnému lesu?

MIMOŘÁDNÉ AKCE

18. 10. Senovážné žije!
Sousedská slavnost "Otevření  Senovážné náměstí" 
Centrální program na Senovážném nám
14 - 22 hod
Průvodce programem, informace a slevové poukázky na vybrané akce
„Opuštěná obydlí“ venkovní výstava děl Čestmíra Sušky
17.30  a 19.00
Cirkusové taneční vystoupení "REZ/ERVACE" Cirkusu Mlejn 
(Eliška Brtnická a hosté). Bude se odehrávat přímo u instalace sochaře 
Čestmíra Sušky „Opuštená obydlí“.

Vinograf wine bar:
Sabráž a ochutnávka vína
20.00
Sabráž - stětí hrdla lahve šumivého vína šavlí. Sommelier provede sabráží. 
Kino Edison:
Představení butikového kina
19 hod
Výklad specifik butiku oproti multiplexu či naopak kinu undergroundového 
typu. Ukázka architektury a rekonstrukce objektu
Představení distribuční práce Film Europe s.r.o, seznámení s prostředím 
a špičkovými technologickými možnostmi sálu
Jindřišská věž
Prohlídka věže s výkladem zdarma
17.00 a 18.00
Komentovaná prohlídka věže po skupinách, 30-40 minut pro skupiny 
po 25 osobách
Sicily Café
Komentovaná ochutnávka kávy
15 - 16:30
Ochutnávka kávy s možností výkladu o kávě a o kavárně
Kvalitář:
Výstava keramiky
14.30 a 15.30
Prohlídka výstavy s komentářem kurátora, díla účastníků 28. 
Mezinárodního symposia keramiky v Bechyni (práce v letech 1966-2018)
HARDDECORE:
Představení nové kolekce Josefiny Bakošové
14-18 hod
Nová kolekce Josefiny Bakošové - "Symbioza" FW 2019/2020. 
Nové modely lze vyzkoušet, dozvíte se v čem se nová kolekce liší 
od předchozích a v čem všem se skrývá symbióza.
15-19 hod
Konzultace se stylistkou. Poradí jak novou kolekci doplnit šperkem 
či obuví, jak kombinovat barvy a materiály oblečení na zimu.
Může Vám také doladit Váš osobní šatník. Samozřejmě vše za 
doprovodu hudby.

https://www.bubec.cz/inpage/senovazne-zije/


Hoffa bar
Ochutnávka koktejlů
průběžně
Ochutnávka minikoktejlů Espresso Martini, Wild sling a Hellfire
SMOSK, budova č.p. 23, vnitroblok
Doplňkový program Sousedských slavností
17 - 22 hod
Grilování, degustace vína
19.30 a 20.30
Koncert virtuózního hráče Petra Špatiny na "skleněnou harfu" 
(hra rukou na skleničky naplněné vodou)
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
prezentace činnosti

22.10. Workshop: Jak oživit Senovážné náměstí?
Veřejná moderovaná diskuse o problémech Senovážného náměstí a možnostech jeho rozvoje. 
Účelem je prezentace zkušeností a příkladů dobré praxe, vytváření pocitové mapy náměstí a 
vytvoření tzv. akčních plánů, které blíže specifikují konkrétní cíle a další aktivity  

8.11. -  24. 11. Revoluční 30
Kde jinde než na symbolické adrese Revoluční 30 připravit výstavu, která by měla reflektovat 
třicetileté výročí od Sametové revoluce. Kurátoři Radek Wohlmuth a Čestmír Suška na ni přizvali 
zhruba tři desítky umělců, jejichž práce během uplynulých desetiletí mnohdy nevybíravým způsobem 
komentovaly to, co se tady dělo. 
Vystavující umělci:
Erika Bornová, Pavel Brázda, Michal Cihlář, Tomáš Císařovský, Jiří Černický, Jiří David, Epos 257, 
Matouš Háša, Vojta Horálek, Vendula Chalánková, Josefína Jonášová, Krištof Kintera, Lenka Klodová, 
Jiří Kovanda, Radek Macke, František Matoušek, Milan Mikuláštík, Aleš Novák, František Novák, Pode 
Bal, Roman Týc, Michal Škapa, Jindřich Štreit, Dáša Šubrtová, Timo, Jitka a Květa Válovy, Maxim 
Velčovský, Ztohoven... 
Program:
9. 11. 2019
Mamapapa banda a Tomáš Žížka, koncert a prezentace organizace, která byla v mnoha věcech první.
Mamapa z.s. vznikla v roce 1997. Projekty realizovala v nekonvenčních prostorách průmyslových 
objektů (čistička, tovární haly, sklady, garáže), v církevních budovách, ve volné přírodě.
Mamapa banda
Tomáš Žižka (Slovensko) – ozvučený kořen, zpěv, Dragan Stojčevski (Srbsko/Makedonie) – akordeon, 
Mourad Litim (Francie/Alžírsko) – elektrická mandolína, Adem Murat Yilmam (Turecko) – perkuse
https://www.facebook.com/mamapapabanda/
_____________
10. 11. 2019
19:00
"Volná jízda"- Martin Janíček a Petr Nikl
Svobodná inprovizace, jako prostředek dialogu mezi zvukem a obrazem.
Martin Janíček, zvukový umělec, tvůrce originálních hudebních nástrojů.
http://www.m-janicek.eu/
Petr Nikl, malíř, performer, hudebník.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Nikl
_____________
11. 11. 2019
19:00
České osudy na Sibiři a v Kazachstánu
Dokumentární film Petra Nikolaeva „Anabáze"

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Nikl
http://www.m-janicek.eu/
https://www.facebook.com/mamapapabanda/
https://www.bubec.cz/inpage/workshop-jak-ozivit-senovazne-namesti/


Jedním z dluhů které jsme za třicet let svobody nestačili splatit jsou českoslovenští legionáři. Masaryk 
říkal, že „bez legií by nebylo Československa“. Nacisté i komunisté však legionáře nenáviděli, protože 
se během první války dokázali účinně postavit jak Němcům tak Rusům. Po padesát let tím byli 
legionáři prakticky vymazáni z historie. Rok 1989 přišel pro legionáře pozdě. Tou dobou umírali 
poslední z těchto hrdinů. V nové době se podařilo natočit několik dobrých dokumentů. Chybí však 
stále celovečerní hraný film, který by s příběhem legionářů seznámil nejširší publikum. Takový film 
leta připravuje Petr Nikolaev jehož dědeček byl legionář. Zatím o nich natočil dokument z 
Transsibiřské magistrály s titulem Anabáze, který uvedeme v pondělí 11.11. tedy v den kdy skončila 
první světová válka.  
Památník Českým obětem politických represí 
Vyprávění sochařky Dagmar Šubrtové o svém díle - prvním památníku českým politickým obětem na 
bývalém území SSSR.
…Táborem Spassk pro válečné zajatce a internované osoby prošlo více jak 66 000 válečných zajatců a 
internovaných osob více než 40 národností. Z celkového počtu bylo podle údajů z karagandského 
státního archivu české národnosti 518 válečných zajatců a 21 internovaných osob. Památník je 
připomínkou všech obětí komunismu, které pocházely z území dnešní České republiky, a v řadě s 
pomníky jiných národů jen dokresluje brutalitu režimu, který postihoval všechny bez ohledu na 
národnost, občanství či politickou příslušnost. Bolševický režim cynicky využil rozlehlých stepí této 
krásné země k výstavbě koncentračních táborů, mj. Karlagu, jednoho z největších na celém území 
bývalého Sovětského svazu.... (velvyslankyně České republiky v Kazachstánu paní Eliška Žigová - 
iniciátorka památníku)
Více na https://www.mzv.cz/nur-
sultan/cz/zpravy_a_udalosti/v_kazachstanu_byl_slavnostne_odhalen.html

_____________
12. 11. 2019
19:30
"Walrus Vampire" - Pasi Mäkelä, ve spolupráci s Divadlem Alfred ve dvoře
Pasi Mäkelä je finský konceptuální umělec, performer, choreograf a hudebník částečně žijící v Praze.
Walrus Vampire Show je sólové představení fyzického divadla. Performance je rozdělena na několik 
choreografovaných částí s dostatkem prostoru k improvizaci. Každé představení je tak trochu jiné, 
performance se vyvíjí a zraje přímo před očima diváků.
Program vznikl ve spolupráci s divadlem Alfred ve dvoře.
Více na: www.alfredvedvore.cz/cs/program/walrus-vampire-show-2/
_____________
13. 11. 2019
19:00
Revoluční 30: Cesty kultury - Petr Janyška a Ludvík Hlaváček
Diskuze o alternativním umění před a po revoluci a o tom, kam až to může zajít – o situaci v kultuře v 
současném Polsku.

Ludvík Hlaváček - ředitel Nadace pro současné umění. V letech 1984–1989 vydával spolu se skupinou 
historiků umění samizdat „Někdo něco“, zaměřený na kritiku současného umění. Roku 1992 byl 
pověřen založením a vedením Sorosova centra pro současné umění.

Petr Janyška - publicista, bývalý diplomat a novinář, spoluzakladatel Respektu, bývalý ředitel Českého 
kulturního centra ve Varšavě, organizátor mnoha akcí české kultury ve Francii a v Polsku, např. 
festivalu českých dokumentů ve Varšavě nebo velké přehlídky filmů čsl. nové vlny.
_____________
14. 11. 2019
19:00
Mezihra / Meziprostory - Cirkus Mlejn

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alfredvedvore.cz%2Fcs%2Fprogram%2Fwalrus-vampire-show-2%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Fw3Nm24bs0l4OHB1HxhTIjwHPTkSJ22u0hFgQ9OWXQd7HRO8aEqutM6Q&h=AT3YnrvcK6GkY0SBCaKiolQGEQaDsD07q-Ar-tPaQA1aRBAyohcjECh8A9TBctLKVPnYEgobleP4d8G_DtRc1yv5RNDJJHv6C4efxR_LAi6ZVFgRj7kV-yVig7XqaydC3A


Performance-instalace: Veřejný prostor, osobní prostor, hranice, cenzura... Jaké máme možnosti 
pohybu? Co všechno ne/můžeme říct nahlas? Objevujeme meziprostory, kráčíme po mezistezkách, 
hrajeme mezihry. Kdo se odváží vzít do ruky nůžky a prostříhat se ven? Nejen před třiceti lety, ale 
každý den.
Premiéra celovečerního projektu vznikla pro výstavu CITYBLOK v CAMP centru architektury a 
městského plánování. Realizaci představení podpořil Magistrát hl. města Prahy.
Koncept: Eliška Brtnická
Autoři a performeři: Eliška Brtnická, Stéphanie N'Duhirahe, Stanislav Abrahám
Sound design: Stanislav Abrahám
Video: Stéphanie N'Duhirahe
Light design: Prokop Vondruška 
Délka: 20 minutová adaptace
_____________
14. 11. 2019
19:30
Koncert Vobezdud
Písničkově-alternativní skupina VOBEZDUD kombinuje prvky folku, šansonu, popu, diska a všeho 
možného i nemožného v místy až punkrockovém negližé. Hlavní slovo mají housle a akordeon.
_____________
15. 11. 2019
19:00
Roselyne is doing the revolution - Cécile Da Costa
"Roselyne is doing the revolution" je krátká sólová taneční performance.
Roselyne by ráda spolu s ostatními vyšla do ulic a „dělala revoluci“. Ale neví jak. Jak se taková 
revoluce dělá? Roselyne to tedy raději nejprve zkouší ve svém obýváku. 
Francouzská performerka Cécile Da Costa za své předcházející sólo Vypravěč, získala cenu Tanečnice 
roku 2018.
_____________
16. 11. 2019
19:00
Noc divadel: Cirkus Mlejn +      Cécile Da Costa
Revoluční 30 se zapojí do projektu Noc divadel 2019
19:00 "Mezihra / Meziprostory" - Cirkus Mlejn
19:30 "Roselyne is doing the revolution" - Cécile Da Costa
20:00 "Mezihra / Meziprostory" - Cirkus Mlejn
19:30 "Roselyne is doing the revolution" - Cécile Da Costa
19:00 "Mezihra / Meziprostory" - Cirkus Mlejn
Vstupné dobrovolné
_____________
17. 11. 2019
19:00
Roselyne is doing the revolution - Cécile Da Costa
Revoluční 30 se zapojí  do projektu Festival svobody 2019: výstava otevřena do 22:00!
_____________
18. 11. 2019
19:00
Multimediání přednáška - Tomáš Kábrt
Groteskní vzpomínky na umělecky angažované podzemní hnutí mládeže v severozápadních Čechách v
80. letech s promítáním, hudebními ukázkami, snad i živými v podání Milana Novotného. 
https://www.pametnaroda.cz/cs/kabrt-tomas-1965
_____________
19. 11. 2019
19:00

https://www.pametnaroda.cz/cs/kabrt-tomas-1965?fbclid=IwAR18shDMMItO-WQbD4-65ozKQZee5rMWMPT5vxMaxxEqUIFujK0EaGwL4zg


Večer samizdatu - L. Drožď alias Čaroděj
Filmy promítané:
"Markýz ze Sadu" (1981 -12 minut),
"Hynku Egone" - s Bondym (1985 - 8 minut), 
"1984" (1984 - 36 minut), 
"Ruka" - Plastic People (1986 - 6 minut), 
"Z kouta do kouta" - Plastic People (1986 - 5 minut)...
L. Drožď alias Čaroděj, redaktor undergroundového Vokna (a vydavatel DIY magazínu "Sado-Maso") 
za sebou zanechal i zajímavou filmovou stopu. Během první poloviny 80.let (do chvíle než mu byla 
ukradena kamera!) vyprodukoval pro svou zábavu a pobavení kamarádů téměř dvacítku 8mm filmů 
nejrůznějších žánrů, od dokumentů, přes hrané snímky až po hudební klipy. Když se k tomu přičte 
souběžná 8 milimetrová tvorba jeho blízkých přátel, ta téměř padesátka filmů dělaných na koleně 
"zadělala" na poměrně bytelný filmový samizdat. Ten se prezentoval svátečními projekcemi po 
soukromých bytech, ba dokonce několika nezávislých festivalech. Výběr z tehdejších Čarodějových 
filmů ilustruje dobovou atmosféru tak, jak ji specificky nahlíží autorovo oko - se smutnou ironií a s 
citem pro všudypřítomnou absurditu. 
Večer uvede Martin Machovec, překladatel, editor, publicista. Od poloviny 70. let se podílel na šíření 
samizdatové literatury. Sestavil též několik bibliografií undergroundových autorů a edic, např. 
sborníky Pohledy zevnitř (2008), Views from the Inside (2006, 2018), „Hnědá kniha“ o procesech s 
českým undergroundem (2012), Paul Wilson, Bohemian Rhapsodies (2012). Od r. 2001 působí jako 
externí pedagog na FF UK (výběrové seminářes tématem české undergroundové literatury).
_____________
20. 11. 2019
19:30
Divadlo "Robinson aneb i v Letňanech se dá něco zažít" -     Tvůrčí skupina Hlad a chuť ve spolupráci s 
Divadlem Alfred ve dvoře
Robinzonáda je označení pro typ díla, jehož hlavními postavami jsou trosečníci, který se snaží vymanit
z místa ztroskotání. My jsme ztroskotali v Letňanech. Tvůrčí skupina Hlad a chuť rekonstruuje noční 
výzkumnou výpravu a divákům nabízí návod, jak v prosincové Praze prožít velké dobrodružství.
Učinkují:   Eliška Říhová, Jakub Šulík
_____________
21. 11. 2019
18:00
Přednáška Jiří Kovanda + performance "Yellow objects" Loretta Lau / Hongkong

_____________
22. 11. 2019
19:30
Koncert legendární skupiny Půlnoc
Skupinu založil počátkem roku 1988 Milan Hlavsa z Plastic People. Skupina Půlnoc obnovila svoji 
činnost koncertem k 10. výročí úmrtí Mejly Hlavsy. Michaela Antalíková - vocal
Josef Janíček - keyboards, vocal
Tomáš Schilla - cello, vocal
Jiří Křivka - electric guitar
Petr Kumandžas - bass guitar
Jiří Michálek – drums
Vstupné: 190 Kč (rezervace na info@bubec.cz)
_____________
23. 11. 2019
19:00
Diskuze "Revoluce na Slovensku" Peter Kalmus a Boris Kršňák + Film "Prípad Kalmus" Adam Hanuljak
- Peter Kalmus: Aktivista, performer a výtvarník Peter Kalmus láme kosáky, nebojí sa komunistických 
hláv, na fašistov útočí blatom, jeho bojiskom je verejný priestor. Jeho tvorba se zabývá převážně 

mailto:info@bubec.cz


kresbou, asambláží, malbou, objektem, akčním uměním, instalací grafiky a performance, které mají 
často povahu veřejných otevřených a nenásilných protestů. V sedmdesátých letech a během 
normalizace byl výraznou součástí neoficiální undergroundové umělecké scény. V listopadu 1989 byl 
spoluzakladatelem Občanského fóra v Košicích. - Boris Kršňák: nezávislý žurnalista, pracujúci pre 
Slovenský rozhlas ako zahraničný spravodajca. Spoluzakladateľ VPN vo Zvolene, po revoluce založil 
divadelný festival Víkend atraktívneho divadla, ktorý trvá dodnes.
+
"Prípad Kalmus" - Adam Hanuljak, Dokumentární film, Slovensko, 2018, 78 min
_____________
24. 11. 2019
19:00
Filmy "Malechov / Dům" + "Most" - Michael Baumbruck + diskuze se sochařem Čestmírem Suškou
Filmy režiséra Michaela Baumbrucka o výtvarných akcích v 80tých letech:
- „Malechov / Dům“ - film o uměleckém dění v domě v Malechově
- „Most“ – dokument o akci ve městě které bylo následně zbouráno
Filmař Michael Baumbruck s hudebníkem Pavlem Richterem a sochařem Čestmírem Suškou založili 
v roce 1981 výtvarné divadlo Kolotoč. Film Malechov / Dům je záznamem pracovního setkání 
umělců a jejich výtvarných instalací v domě v Malechově u Klatov v roce 1980.
Filmy doplní slovem Čestmír Suška o výtvarných akcich v 80tých letech.

CYKLUS DUCHOVNÍCH PŘEDNÁŠEK TOMÁŠE KÁBRTA 

24. 4.  Přednáška Tomáš Kábrt "Silnější než smrt"
Na téma nejkrásnější starověké knihy milostné poezie.
Píseň písní a její ohlasy v české literatuře a skrytá duchovní inspirace.

27. 3.  - Přednáška Tomáš Kábrt "Bože můj, proč jsi mne opustil?"
Neznámé souvislosti a překvapivé poselství tajemného, tři tisíc let starého Žalmu 22., který ze 
Starého zákona citoval Ježíš, když umíral na kříži. Velikonoce do hloubky.

https://www.bubec.cz/inpage/tomas-kabrt-boze-muj-proc-jsi-me-opustil/
https://www.bubec.cz/inpage/prednaska-tomas-kabrt-silnejsi-nez-smrt/


VÝTVARNÉ STUDIO BABY BUBEC

Pravidelné výtvarné a řemeslné kurzy pro děti a mládež
Dopolední výtvarné dílničky pro děti od 3 let pátek od 9:00- 13:00
Děti se u nás učí různým výtvarným technikám rozvíjející jejich fantazii, ale i jemnou motoriku, budou 
hrát divadlo, budou zpívat, tančit.. Učíme se žít v přírodě: jak si rozdělat oheň, jak vařit polévku v 
kotlíku, či jak sázet zeleninu. Děti jsou každý den minimálně hodinu na čerstvém vzduchu. Máme 
zahradu a nádherné Dalejské údolí za humny. Spolupracujeme s umělci ze studia Bubec, kteří jsou s 
dětmi jedna ruka. Dílničky probíhají přímo v sochařském ateliéru, kde si děti mohou osahat sochy a 
zažijí, jak vzniká opravdové umění, jak se sváří, pracuje se dřevem, kovem, kamenem...
Výtvarný ateliér pro předškoláky ve věku od 3 do 6 let - čtvrtek 16:00 do 17:30
Kurz je zaměřen především na podporu fantazie, tvořivosti a samostatného myšlení. Nebudeme se 
bát zkoušet, experimentovat, zažívat
Výtvarný ateliér pro děti od 7 let - čtvrtek 14:00 do 16:00.
Kurz je zaměřen jak na samostatnou tvorbu, tak na přípravu na přijímací zkoužky
Dřevokurz – truhlárna - pondělí od 15:00 - 17:00 děti od 7 let
Kurz je zaměřen na výrobu nejenom ze dřeva a na seznamování se s tvorbou loutek.
W – arte/arteterapeutické setkávání - úterý od 14:00 - 18:00 (dvě skupiny – mladší a starší děti)
Při arteterapii s dětmi hravou formou hledáme společnou cestu k sebepoznání, sebe přijetí, k 
sebevědomí, k socializaci, a také k ujasnění si vlastních hodnot a schopností za použití různých 
výtvarných technik, malby na velký formát, kašírování, modelování nebo koláže, kombinací technik. 
Potom o tématu při tvoření komunikujeme, dobrovolně sdílíme, vzájemně se inspirujeme, 
objevujeme, relaxujeme.
Fotografický kurz – pátek od 14:00 – 16:00, děti od 7 let
Účastníci si mohou vyzkoušet zaznamenání obrazu pomocí nejstarších technik (Camera obscura), ale 
naučí se i práci s digitalním fotoaparátem, fotografování v noci, v plenéru, dokument, portrét atp. a 
další techniky jako jsou koláže, malování světlem, scanogram
Výtvarné a řemeslné worshopy:

 Otevřená truhlárna pro děti i dospělé - Workshop práce se dřevem pod vedením sochařky 
Rebeky Kloudové

 Co do přírody (ne)patří - otevřená výtvarná dílna pro děti (6-12 let) na téma: příroda, 
ekologie, recyklace

 Stromy a já - otevřená výtvarná dílna pro děti (10-15 let)
 Otevřená výtvarná dílna s angličtinou v sochařském centru Bubec
 Otevřená truhlárna pro děti i dospělé
 Workshop na téma  - Tvoření Morany a vítání jara
 Maska a kostým aneb proměň se ve svého hrdinu!
 Výtvarné dílny pro otce s dětmi v rámci výstavy Art Safari
 Textilní dílna pro děti od 8 let - kolovrátky, tkací rámy. Historické techniky: ruční šití, tkaní.
 Workshop Václava Balabánová / Studio W-Arte
 Graffiti s Danem a Maxem
 Fotografický workshop – práce se světlem
 Workshop se sochařem Ladislavem Plíhalem – jak vyrobit si dřevěné letadlo

Během letních prázdnin jsme připravili tři turnusy Příměstských táborů:
1. zaměřený na textil, látky - pomocí historických nástrojů (kolovrátku, tkací rámy) a techniky (ruční 
šití, tkaní, felt) připraví děti od vlastního oblečení až po vyrobení textilních instalací, které bude 
připomínat male textilní město.
Lektorka: Daniela Danielis ze studia WNOOZOW
2. Téma "Loutky" - Ponořte se do světa pohádkových postav, vyrobte si loutku a příběhů. Tábor trvá 
až do soboty, bude se v Bubci přespávat z pátku na sobotu a v sobotu děti předvedou divadlo.
Lektorky: Martina Viková a Arjana Shameti
3. Téma "H2O" -  voda a vše s ní spojené
Lektorka: Monika Urbášková



AKCE PRO ŠKOLY
- zajišťujeme pro školy tvořivé a vzdělávací workshopy (například Jedlé plevele, Recyklohraní,

Krajinomalba v plenéru atd.). Součástí programu je 2-3 hodinový workshop s lektorkami studia 
Bubec, volné tvoření, společné občerstvení.

- program je připravený pro MŠ a ZŠ v souladu s RVP
- zahradu navštívilo od ledna do září 2019 celkem 5 skupin ze základních škol 

Komunitní záhonky
- na zahradě je k dispozici bubecké komunitě 20 komunitních záhonků
- na jaře pořádáme několik zahradnických dní k úpravě a osázení záhonků 
- o komunitní záhonky se samostatně starají lidé, kteří si do záhonků zasadili rostlinky, zeleninu a 

bylinky

Venkovní aktivity pro děti z dopoledního programu BabyBubec
- celoroční využití (procházky, tvoření, sportovní aktivity)

Využití zahrady veřejností
- zahradu denně navštěvují obyvatelé Řeporyjí a okolí
- na zahradu přicházejí školní kolektivy, družiny nebo dětské skupiny
- zahrada je oblíbeným místem maminek s malými dětmi

Dobrovolnické akce

- Bubec dlouhodobě spolupracuje s organizací Hestia, která pořádá dobrovolnické aktivity pro firmy.
V roce 2019 proběhly 3 dobrovolnické dny zaměřené na zahradnické práce.

DIVADELNÍ STUDIO BUBEC

V roce 2019 Divadelní studio Bubec, v rámci svého projektu pro malé pacienty pod názvem „Loutka
jako lék“,  odehrálo  cca  250  představení,  které  shlédlo více  než  2400  diváků ve  všech  pražských
nemocnicích. Hráli jsme pravidelně 1x týdně 3-4 představení. Představení realizovali loutkoherečka
Veronika Kleplová, herec Jan Lepšík a speciální pedagog Arjana Shameti.

S projektem jsme navštívili všechna dětská oddělení všech pražských nemocnic:
Nemocnice Motol: oddělení psychiatrie, kardiologie, hematologie, onkologie, ORL,neurologie, 
neurochirurgie, ortopedie, pediatrie, oční.
Nemocnice Na Bulovce: oddělení ortopedie, chirurgie, pediatrie.
Thomayerova nemocnice: oddělení psychiatrie, chirurgie, traumatologie, interny, neurologie.
Nemocnice Královské Vinohrady: oddělení plastiky, popálenin, chirurgie a pediatrie.

PODĚKOVÁNÍ
Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 4, MČ Praha – Řeporyje, MČ 

Praha 1, MČ Praha 5, MČ Praha 8,  Státní fond kultury ČR, Net4Gas, Nadace české architektury, 
Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Život umělce, Nadace Suška-Shameti, Marie Veronika a 
Libor Winklerovi, JUDr. Bohdan Hallada.

Velice si vážíme všech podporovatelů činnosti studia BUBEC. 
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