
Milí přátelé, vážení umělci, drazí příznivci umění!

Dovoluji si Vás pozvat na jednu z vrcholných uměleckých událostí 
letošního léta - letos již šestý ročník letní Mezinárodní výstavy 
výtvarných děl ART IN PRAGUE 2022 v Galerii U Zlatého Kohouta, 
nacházející se v historickém centru Prahy. Návštěvníkům se představí od 
7. července do 26. srpna 2022 téměř stovka uměleckých děl od 36 autorů 
českých i zahraničních.

Jedinečnost výstavy je nejen v příležitosti shlédnout současné umění 
výtvarníků z více zemí světa v kontrastu s českou uměleckou scénou, ale 
také v synergii děl akademiků s díly nových talentů. Výstava zároveň 
nabízí  široké spektrum uměleckých děl. V letošní expozici naleznete 
malby, kresby, sochy, plastiky, fotografie i sklo, které společně 
vytváří vzájemný dialog.

Výstava je poprvé INTERAKTIVNÍ díky QR kódům, které najdete u 
jednotlivých uměleckých děl a které odkazují na stránky vystavujících 
autorů, takže se při prohlídce výstavy můžete během okamžiku seznámit s 
celou tvornou našich letošních výtvarníků.

Vernisáž výstavy se koná ve středu 7.7.2022 od 18h v Galerii U Zlatého 
Kohouta v srdci Prahy.  (Pozvánka v příloze).
Těšit se můžete na živé vystoupení zpěvačky Gabi Goldové a nová díla 
zpěvačky, herečky a také malířky Petry Černocké, která zde bude také 
osobně přítomna.

Další příležitostí pro živé setkání s některými vystavujícími umělci 
jsou dvě KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY, které pořádáme v červenci  14.7. a  v 
srpnu 18.8., vždy od 17h.  (Kaledendář akcí v příloze.)

Šestého ročníku Mezinárodní výstavy ART IN PRAGUE 2022 se ve dnech 7. 
července - 26. srpna 2022 účastní tito autoři :

RUMEN SAZDOV - Bulharsko
ALEX DOWIS
MICHEL HOUEL - Lucembursko
THIERRY FUNCK - Lucembursko
PETRA ČERNOCKÁ
ZUZANA KŘOVÁKOVÁ
DALIBOR & BOŘEK ŠÍPEK
MIROSLAV KOTORA - Slovensko
IRENA PROCHÁZKOVÁ
RADKA VOM
JANA STAŇKOVÁ
DANUŠE PICHLOVÁ
HANA KORDA
NAĎA KELEMENOVÁ
SILVIE KOŘISTKOVÁ
KATEŘINA BOHUŠÍKOVÁ
LENKA KOZLÍKOVÁ
DMITRIJ KUVIK - Ukrajina



ANDRII CHENKO - Ukrajina
LUDMILA CHARLAMOVÁ - Kazachstán
SOŇA KRUPIČKOVÁ
RADEK POHNÁN
IVETA CHLÁDKOVÁ MANIERI
VERONIKA SEKOTOVÁ
DANA GUBALOVÁ
MARKÉTA BAKULOVÁ
ONDŘEJ POLÁŠEK
ELIZABETH IDA NOVOTNÁ
DANIEL HUSTÝ
RADEK MICHÁLEK
DANIELA BAŘTIPÁNOVÁ
LUCIE HANYKOVÁ
MARTINA ŠMEJKALOVÁ
ELIŠKA ČECHÁKOVÁ
ANNY VEVERKA
..............................
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Pořadatelem šestého ročníku letní Mezinárodní výstavy ART IN PRAGUE 2022 
je umělecká agentura ARISTAART, která se věnuje propagaci a podpoře 
současného výtvarného umění s cílem vytvářet prostor pro setkávání 
umělců z celého světa.  Tím vzniká přímá konfrontace uměleckých stylů i 
vidění světa jednotlivých autorů.

Srdečně zveme a těšíme se, těšte se! :)

Zuzana Křováková
rganizátor projektu
+ 420 603 573 226
ARISTA ART

HYPERLINK: http://aristaart.cz/
FACEBOOK: Aristaart
INSTAGRAM: aristaart43
YOUTUBE: Arista Art

Projekt ARISTAART se zaměřuje na prezentaci současných českých
a zahraničních umělců v Čechách a v zahraničí - více na
www.aristaart.cz
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