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Jan Pfeiffer: ABY TO NĚKAM VEDLO /
SO THAT IT LEADS SOMEWHERE

Spolek Obraz doby vás srdečně 
zve ke zhlédnutí umělecké 
realizace Jana Pfeiffera: ABY 
TO NĚKAM VEDLO. Vernisáž se 
uskuteční ve středu 28.10.2015
od 17 hodin. Galerie Deska, 
Žukovova ulice 17, Ústí nad 
Labem – Střekov. Realizace Jana 
Pfeiffera bude na Desce 
ke zhlédnutí do 28.11.2015.

Spolek Obraz doby / The Picture 
of Our Time Association cordially 
invites you to a public viewing 
of an artistic installation
Jan Pfeiffer: SO THAT IT LEADS 
SOMEWHERE. The opening ceremony 
will take place on Wednesday 
28 October 2015 at 5 pm. Deska/
Board Gallery, Žukovova street 
17, Ústí nad Labem – Střekov.
Jan Pfeiffer’s installation 
can be viewed on the Board until 
28 November, 2015.

DESKA
Deska je projekt proměnlivého obrazu 
umístěného do prostoru ulice. Umělecké zásahy 
v průčelí objektu bývalých veřejných záchodů 
vytváří proměny a neočekávané situace ve městě, 
oživují veřejný prostor a vybízí k diskusi 
o něm. Výstavní program a správu objektu Desky 
zajišťuje spolek Obraz doby, jehož cílem 
je představovat nejširší veřejnosti uvažování 
umělců a podporovat diskusi s nimi. 
  Projekt galerie Deska vznikl na podzim 
roku 2013 ve spolupráci se sdružením Kompot. 
Doposud obraz Desky proměnila řada autorů, 
např. Štěpánka Bláhovcová, Vendula Chalánková, 
Michaela Spružinová, Karel Konopka, Richard 
Loskot, Kakalík a další. Během své doby se 
Deska stala zároveň základnou proaktivních 
událostí, pikniků, projekcí pohyblivých 
vrstev na ploše, nebo například rozesmívání 
kolemjdoucích místní aktivistickou skupinou 
Směj se. Deska je otevřenou platformou 
pro škálu událostí a plochou pro vyjádření 
různorodých hlasů a názorů. Deska manifestuje 
uliční kulturu a jejím cílem je zachycovat 
současné proměny a nálady svého okolí a světa.

OBRAZ DOBY
Spolek Obraz doby vznikl v roce 2013 s cílem 
podporovat a vytvářet sociální prostor 
pro setkávání osob, různých oborů a společně 
vytvářet situace a události prolínajících 
se zájmů. Vznikl jako spolek pro sdílení 
a propojování profesních názorů a zkušeností, 
který usiluje o popisování a dokumentaci 
procesů proměňujícího se stavu světa. 
Cílem spolku je vytvořit trvale udržitelné 
sdružení různých názorů, jejichž průniky 
budou permanentně iniciovat fyzické projekty 
vstupující do různých forem veřejných prostorů.

Celoroční výstavní program galerie Deska 
se uskutečňuje s laskavou podporou Ministerstva 
kultury ČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Deska / Board Gallery’s yearly exhibition 
programme has been made possible thanks 
to generous support from the Ministry of 
Culture of the Czech Republic and the Regional 
Office of the Ústí Region.

 


