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V!STAVY VELKÁ GALERIE
michal "kapa / BABYLON

21. 11. 2018 – 27. 1. 2019

Z$ulice do v#stavních sál%, od pra&sk#ch zdí k$malí!skému plátnu – Villa Pellé p!edstavila Michala 'kapu, um(lce, kter# 
vze)el ze street artu. Michal 'kapa alias Tron svou gra*ti minulost p!etavil v$nezam(niteln# styl a$jeho díla tak najdeme 
nejen v$ulicích metropolí, ale i$v$presti&ních um(leck#ch sbírkách. Dosud nejv(t)í 'kapova monogra+cká v#stava s$názvem 
Babylon nabídla ve dnech 21.$listopadu 2018 do 27.$ledna 2019 jeho airbrushové obrazy, gra+ky a$zejména p!ekvapivé 3D 
realizace. 'kapa pat!í do silné generace street artist%, která nastoupila v$otev!ené a$uvoln(né atmosfé!e poloviny 90.$let. 
Pracuje v$rozli"n#ch médiích a$formátech. S$jeho tvorbou se setkáváme i$na obálkách knih, "asopis% "i$cover% CD. I$nadále 
je pro n(ho ve!ejn# prostor v#zvou, jeho instalace v$&i&kovském Atriu se stala jedním z$lákadel leto)ního $festivalu Signal. 
Stejn( tak v#stava Babylon p!edstavila intervence do ve!ejného prostoru v$ okolí Galerie Villa Pellé. U$ p!íle&itosti 
v#stavy byla vydána i$'kapova stejnojmenná monogra+e.

Kurátor: Radek Wohlmuth

DOPROVODN! PROGRAM

6.12.2018, 10.1.2019, 26.1.2019 I komentovaná prohlídka v#stavy s autorem a kurátorem
12.12.2018 I k"est katalogu
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patrik hábl / RE:KONSTRUKCE
5.2. - 5.4.2019
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Doposud nejv$t%í pra&skou samostatnou v#stavu p!ipravil Patrik Hábl v Galerii Villa Pellé ve spolupráci s kurátorem 
Radkem Wohlmuthem pod názvem RE:KONSTRUKCE. Koncept v#stavy propojil hru s'prostorem, zlat# sál, videoinstalace a 
v#tvarná díla zdobící exteriér galerie p!ipravené p!ímo pro Villu Pellé. Expozice jednoho z'na%ich nejv#razn$j%ích sou"as-
n#ch v#tvarník( p!edstavila ze%iroka jeho zájem o malbu a obraz v %ir%ím kontextu, o jejich interakci s architekturou, 
prostorem i'divákem. „Re:konstrukce je rekonstrukcí "lov$ka, prostoru i'obrazu. )lov$ka rekonstruuje obraz v'prostoru, 
prostor je rekonstruován obrazem a obraz je rekonstruovan# malbou. *et$zec, na jeho& za"átku je malba a'na jeho konci 
prom$na,” vysv$tluje Patrik Hábl. Um$lec expozici rozvrstvil do t!í základních "ástí - sály p!ízemí jako tradi"ní prezentaci 
obraz( zav$%en#ch na zdi, prostory prvního patra rozd$lil ve smyslu zkoumání prostoru obrazu: vstup na obraz, do obrazu 
i za obraz. Divák se tak mohl projít po malb$ na podlaze, projít za obrazem a ve zlatím sále do malby p!ímo vstoupit a'
ocitnout se uprost!ed d$ní v#tvarného díla.

Kurátor: Radek Wohlmuth

DOPROVODN! PROGRAM
13.2.2019, 13. 3. 2019 I komentovaná prohlídka
3.3.2019, 31.3.2019 I tv(r"í dílna s autorem
1.4.2019 I dernisá& v#stavy s komentovanou prohídkou a videomaping             4 
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renáta fu!íková / STORIES
12.4. - 19.6.2019

Retrospektivní v#stava s názvem STORIES se zam$!ila na klí"ové tematické body práce Renáty Fu"íkoví za posledních 30 
let. P!ízemní sály se v$novaly konfrontaci historie Evropy a %ech, kterou doplnilo promítání v&kinosále, velkoformátové 
tisky ilustrací Krajiny domova a Evropa. Místnosti prvního patra zaujaly speciáln$ architektonicky roz"len$né sály v$nují-
cí pozornost osobnostem "esk#ch d$jin,&biblické p!íb$hy, legendy Starého Egypta, Evropy i&"esk#ch d$jin. Srdcem v#stavy 
se pak stal unikátní „Kafk'v pokoj“ - scénogra(cky pojatá realizace jedné z&ilustrací z&knihy Franz Kafka, "lov$k své a&na)í 
doby. Intimní prostory podkroví se z&jedné "ásti prom$nily v&místo her pro nejmen)í, obklopené velkoformátov#mi tisky 
ilustrací a&dopln$né video projekcí autorské knihy Jakub a&hv$zdy. Druhou "ást mohli diváci vyu*ít jako interaktivní foto
koutek s tr'nem Karla IV. a stolem T.G.Masaryka.

Kurátor: Radim Kopá!

DOPROVODN" PROGRAM
14. 4. 2019, 23. 4. 2019,  19. 5. 2019, 28. 5. 2019,  9. 6. 2019, 16. 6. 2019 I Tv'r"í dílny pro ve!ejnost s autorkou
25. 4. 2019, 28. 4. 2019, 16. 5. 2019 I besedy s autorkou, kurátorem a vybran#mi autory knih
2. 5. 2019 I uvedení nového vydání knihy Jakub a hv$zdy
23. 5. 2019 I komentované prohlídky s autorkou
8. 6. 2019 I workshop a prohlídka v#stavy v rámci Galerijní noci
19. 6. 2019 I dernisá* a komentovaná prohlídka s autorkou        5
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al!b"ta skálová / CH#ZE V $ERU
28.6. - 14.9.2019

Malí!ka, gra$"ka a ilustrátorka Al%b&ta Skálová na v#stav& Ch'ze v()eru p!edstavila v dosud nejv&t)ím rozsahu zejména 
svoji volnou tvorbu, která je základem i pro její imaginativní a(cen&nou tvorbu ilustra"ní, prezentovanou v(expozici  v(celém 
tv'r"ím procesu od skicák' po originály kreseb. „*ivnou p'dou její tvorby je realita v)ech míst, kde se pohybuje – ve volné 
p!írod&, v d'v&rn& známé krajin& nebo uvnit!, v intimit& domova a míst, kde %ije a odkud také vycházejí p!íb&hy jejích 
ilustrací,” !íká k pracím Al%b&ty Skálové kurátor Jan Rous a dodává: „Uvnit! znamená sou"asn& to, co skr#vá mysl i t&lo, 
kter#mi pronikne vjem a(za"ne %ít sv#m %ivotem, podpo!en imaginací "i snem. Obojí, tedy vn&j)í a vnit!ní, se t#ká volné 
tvorby i ilustrace.” To je také d'vodem, pro" jsou klí"ovou sou"ástí díla Al%b&ty Skálové také autorské knihy, je% sama 
ilustruje i pí)e. Sou"ástí v#satvy je také videoprojekce klipu pro Johannes Benz a jeho píse+ Pass by , na její% ilustraci se 
Skálová podílela.

Kurátor: Jan Rous

DOPROVODN% PROGRAM
30. 6. 2019, 14. 7. 2019, 28. 7. 2019, 11. 8. 2019 I Tv'r"í dílny s autorkou, ve spolupráci s Ateliérem Pellé
25. 8. 2019, 28. 8. 2019 I Komentované prohlídky v#stavy s autorkou
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luká! musil / AZAJTÓKZÁRÓDNAK
20.9. - 24.11.2019

Pod názvem Azajtókzáródnak! v galerii Villa Pellé p!edstavil nejnov$j%í tvorbou z posledních "ty! let v#tvarník Luká% Musil. 
Tématem byla zejména linka a "ára a s nimi související archetypy. Tedy základní elementy Musilovy tvorby u& od momen-
tu, kdy se chopil jemn#ch tatérsk#ch nástroj' a i pozd$ji poté, co vzal do ruky %t$tec a v roce 2012 de(nitivn$ vym$nil 
lidské t$lo za plátno. Symbol, rituál, archetyp, pro které jsou prosté linie elementárním zobrazovacím prvkem, jsou i 
základními jmenovateli v#- stavy, kterou s Musilem p!ipravila pro Villu Pellé kurátorka Alena Bartková. O "á!e, která Musila 
fascinuje ji& dlouhou dobu, autor !íká: „)ára se doká&e dostat na d!e*, nenechá t$ zalhat. Za"al jsem ji pou&ívat zcela intui-
tivn$. Je mi z n$jakého d'vodu blízká, nejspí% svou primitivností.” Sou"ástí v#stavy byly i dv$ monumentální Musilovy 
sochy. K v#stav$ vy%el katalog a poprvé se tu p!edstavila také dlouho chystaná publikace 
nakladatelství Kant k projektu tetování sérií "ísel nazvanou 0-100.

Kurátor: Alena Bartková

DOPROVODN" PROGRAM
1.10.2019, 12.10.2019, 13.10.2019, 3.11.2019, 9.11.2019, 23.11.2019 I tv'r"í dílny pro ve!ejnost s lektory Ateliéru Pellé a um$lcem
16.10.2019, 30.10.2019, 23.11.2019, 24.11.2019 I komentované prohlídk s um$lecem a kurátorem
23.10.2019 I k!est katalogu 0-100 
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ji!í "litr / #LITR #LITR #LITR
30.11.2019 - 15.2.2020

V#stava Ji!ího $litra p!ipomenula t!i v#znamná v#ro"í – 60 let od vzniku divadla Semafor, 50 let od náhlé smrti Ji!ího $litra a 95 let 
od jeho narození. O hudební a divadelní osobnosti "ítankového v#znamu tvo!ící jeden z pilí!% „zlat#ch &edesát#ch“ ve!ejnost tu&í, 'e 
se zab#val také kreslením. P!esto, 'e se uskute"nila !ada drobn#ch v#stav, ucelen(j&í soubor $litrova v#tvarného díla mohli diváci 
vid(t v Galerii Fronta naposled p!ed cel#mi p(tat!iceti lety. Kurátorka v#stavy Daniela Kramerová vyzdvihla v expozici propojení se 
sv(tem hudby a divadla nejen v rovin( témat d(l, ale i v hudebnosti a rytmi"ností kresby a obrazové kompozice. P!esto'e rozsáhlé 
dílo Ji!ího $litra je obecn( známo, v poz%stalosti, "ítající stovky kreseb, na&li auto!i v#stavy i dosud nezve!ejn(ná díla. Ojedin(lé 
kresby roz"lenila kurátorka do n(kolika základních temartick#ch okruh%: cesty, m(sta, 'eny a erotika, kavárny a karikatury. Atraktiv-
ním prvek v#stavy se stala také videoprojekce z hudebního o v#tvarného 'ivota J. $litra. Zásadní "ástí expozice se stala nov( 
objevená korespondece J. $litra s J. Voskovcem. V#stava dala také základ pro vznik stejnojmenné publikace.

Kurátor: Daniela Kramerová

DOPROVODN$ PROGRAM
12.12.2019, 6.2.2020 I komentovaná prohlídka s kurátorem
15.12.2019, 19.1.2020, 2.2.2020 I tv%r"í dílna s Ateliérem Pellé
8.1.2020 I k!est knihy $LITR $LITR $LITR
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V!STAVY MALÁ GALERIE
josef duchan / INTUICE

16.6. - 27.8.2019

V#stava Intuice p!edstavila nejnov$j%í tvorbu malí!e, gra&ka a restaurátora Josefa Duchana. Kurátorsk# v#b$r Lenky Lindaurové pro 
Malou galerii Villy Pellé v celé %í!i prezentoval Duchanovy kresby, které "asto p!etavuje v malbu, materiálov# obraz "i objekt. 
Kresebné linie p!evádí také do rytin d!ev$n#ch desek nebo je prokresluje do ru"n$ vyráb$n#ch papír'. Kreslí obsesivn$, bez ustání. 
Malou galerii zaplnil Josef Duchan s Lenkou Lindaurovou gestick#mi malbami, kresbami na papí!e i velkoformátov#mi kresbami na 
bannerovin$. Materiálovou rozmanitost na v#stav$ rozvedl do d!ev$n#ch dyptich' tvo!en#ch reliéfními rytinami a jemné lyrické 
krajiny p!ipomínající tu%ovou malbu. 

Josef Duchan pat!í k v#jime"n#m sou"asn#m solitér'm. Poroto je ale n$kdy setkání s ním lépe !e"eno s jeho tvorbou, p!ekvapivé 
a zasahující. Duchan pro%el %kolením na Akademii v#tvarn#ch um$ní nejprve v ateliéru Gra&ka 2 Vladimíra Kokolii a pozd$ji ateliéru 
Restaurování malí!sk#ch d$l Karla Strettiho. V centru jeho zákmu je p!edev%ím kresba - obsesivní dráha mnoha linek a bod', které 
vytvá!ejí hustou barevnou srtukturu. V tom, co kreslí je p!ímá a ni"ím nekomplikovaná spojnice s vid$n#m a pro(ívan#m.

K v#stav$ vy%el katalog s textem kurátorky Lenky Lindaurové, v gra&cké úprav$ Jakuba Kova!íka.

kurátor: Lenka Lindaurová
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jan tich! /JAN TICH"
27.8. - 15.9.2019

Kurátorka Blanka Frajerová uvedla do Galerie Villa Pellé v#razného sou"asného v#tvarníka Jana Tichého, je$ su za celo$ivotní 
témata zvolil krajinu a architekturu. Architektonické v#jevy byly zastoupeny v men%in&, av%ak se zvlá%tní d'razností. Strohost 
m&sta, p!evedená do malí!ova vid&ní, upoutala svou zdánlivou jednoduchostí, podtr$enou volbou barevn#ch tón'. Detaily skryté v 
celku tvo!ily mozaiku, v ní$ má místo p!elud dórského sloupu stejn& jako pra$ská zákoutí. Krajinn#m motiv'm vyhradil rozm&rná 
plátna, jejich$ p!edností jsou fascinující hloubky vytvo!ené mistrovsk#m zacházením s barvami. Jeho jezírka, t'n& a trávy se dají 
pova$ovat za d'stojnou paraleli k tvorb& impresionist' 2. poloviny 20. stoleté, ozvlá%tn&nou "asov#m posunem a obohacenou o 
moderní pojetí. 

Svou tvorbu charakterizuje Tich# jako „$ivé malování vycházející z vlastních pocit' a silné imaginace“. V galerii Villa Pellé vystavil 
svá poslední díla - série barevn& odli%n#ch a zárove( symbiotick#ch pláten je d'kazem vyvíjejícího se malí!ova mistrovství.

kurátor: Blanka Frajerová
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ladislav sitensk! / SEXY SIXTIES
5.12.2019 - 11.1.2020 

V Malé galerii Villy Pellé na$el v roce 2019 místo i velk# fotograf Ladislav Sitensk#. V#stava s názvem Sexy Sixties lákala na snímky 
p!edstavitel% divadelní i hudební scény z období 60. let, z doby lehkého uvoln&ní pom&r% v 'eskoslovensku, dopln&né o vybrané 
kolá(e a abstrakce, které k Sitenského tvrob& nepochybn& pat!í. Jeho tvorba p!esahuje hranice r%zn#ch (ánr% - potréty, m&sta, 
p!írodu, abstrakce - v$echny v$ak spojuje radost ze (ivota a zachycení reality bez nadsázky a sentimentality.

Oproti ostatním v#stavám, které se zam&!ovaly zejména na cykly snímk% zachycené b&hem a po druhé sv&tové válce, tak dostaly 
v galerii Villa Pellé místo spí$e mén& známé fotogra)e. Ve spolupráci s vnu"kou Ladislava SItenského Adélou Kándlovou se t#mu 
galerie poda!ilo sestavit exkluzivní v#b&r fotogra)í, které hrd& reprezentovaly Sitenského tvorbu, a které sm&le doplnily a navázaly 
na v#stavu Ji!ího *llitra odehrávající se v horních partech galerie a voln& tak dokreslily v#jime"nost a atmosféru tehdej$í na talent 
nezvykle bohaté doby, její( intenzitu a v#znam doká(eme pln& docenit a nyní. 

kurátor: Martina Vaverová
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ATELIÉR PELLÉ 2019

Ateliér Pellé je dlouhodob#m projektem spolku Porte, kter# provozuje GALERII VILLA PELLÉ. P$vodn% vznikl jako platforma pro realizaci 
doprovodn#ch program$ k aktuálním v#stavám, z p!irozené situace v oblasti galerijního provozu, jako poptávka ze strany diváka, kdy 
v sou"asném kulturním sv%t% "asto pouze vystavená um%lecká díla nesta"í. 

Na&ím dlouhodob#m zám%rem je realizace pravidelné nabídky ateliér$ a tv$r"ích dílen, lektorsk#ch program$, workshop$ a komen-
tovan#ch prohlídek s aktivním tvo!ením pro &kolky, základní i st!ední &koly. Po!ádáme doprovodné programy pro skupiny d%tí ve v%ku 
5–18 let. Zam%!ujeme se v&ak i na &ir&í ve!ejnost. Ve&keré nabízené programy probíhají v souladu s galerijní pedagogikou nebo 
vychází z tvorby um%lc$ samotn#ch. Programová nabídka se úzce pojí s interpretací a zprost!edkováním um%ní. 

Ateliér Pellé si za cíl klade také inspiraci pedagog$, rodi"$ a &ir&í ve!ejnosti k pravideln#m nav&t%vovám Galerie Villa Pellé a p!ispívali 
tak ke kultivaci vnímání v#tvarného um%ní d%tí ji' od raného v%ku. Ve Villa Pellé jsme vytvo!ili 'ivou kulturní platformu otev!enou pro 
setkávání lidí nap!í" generacemi. Podporujeme tímto setkávání r$zn#ch cílov#ch skupin, d$le'it#m prvkem na&í "innosti je také 
neformální vzd%lávání v oblasti d%jin v#tvarného um%ní. Od roku 2017 dosud jsme úsp%&n% realizovali na 120 program$ s tv$r"ích 
dílnou pro &kolní skupiny, dru'iny a mate!ské &kolky. Nabídli jsme více ne' 40 workshop$ a tv$r"ích dílen nejen pro d%ti z !ad ve!ej-
nosti. Ateliér Pellé se svojí programovou nabídkou orientuje p!edev&ím na sou"asné um%ní, koncipujeme vzd%lávací projekty spojené 
s kresbou, gra(kou, ilustrací, malbou, akvarelem. 

Náv&t%vníci si u'ili doprovodné programy k v#stavám p!edstavující v#tvarnou tvorbu Patrika Hábla, Renáty Fu"íkové, Al'b%ty Skálové, 
Luká&e Musila a Ji!ího )litra. Vedle toho pokra"ovaly stávající cykly tv$r"ích dílen, tj. )kola ilustrace, Ned%lní &koly um%ní hrou a 
krou'ek ULTRAFUN, v rámci ní' galerie navá'e spolupráci s mladou generací sou"asné ilustrace. 
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ateliér pellé 2019 / tv!r"í dílny / workshopy

131.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
18.1.2019 I Ateliér Na"e m!sto
25.1.2019 I Ateliér Na"e m!sto
3.3.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
3.3.2019 I Tv#r$í dílna Patrik Hábl
6.3.2019 I Tv#r$í dílna Patrik Hábl
17.3.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
31.3.2019 I Ned!lní "ola um!ní hrou
31.3.2019 I Tv#r$í dílna Patrik Hábl
14.4.2019 I Ned!lní "ola um!ní hrou
14.4.2019 I Tv#r$í dílna Renáta Fu$íková
23.4.2019 I Tv#r$í dílna Renáta Fu$íková
28.4.2019 I Ned!lní "ko#a um!ní hrou
28.4.2019 I Tv#r$í dílna Renáta Fu$íková
2.5.2019 I Tv#r$í dílna Renáta Fu$íková
11.5.2019 I Wprkshop Renáta Fu$íková
12.5.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
19.5.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
25.5.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
8.6.2019 I Workshop Renáta Fu$íková
9.6.2019 I Workshop Renáta Fu$íková
16.6.2019 I Tv#r$í dílna Renáta Fu$íková
30.6.2019 I Tv#r$í dílna Al%b!ta Skálová

14.7.2019 I Tv#r$í dílna Al%b!ta Skálová
28.7.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
11.8.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
25.8.2019 I Tv#r$í dílna Al%b!ta Skálová
8.9.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
22.9.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
1.10.2019 I Tv#r$í dílna pro d!ti a seniory Luká" Musil
6.10.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
12.10.2019 I Tv#r$í dílna Luká" Musil
12.10.2O19 I Workshop Luká" Musil
13.10.2019 I Tv#r$í dílna Luká" Musil
20.10.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
27.10.2019 I Ilustrátorská dálna - Julia Jakubovskaja
3.11.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
3.11.2019 I Tv#r$í dílna pro d!ti a prarodi$e 
9.11.2019 I Tv#r$í dílna Luká" Musil 
10.11.2019 I Ilustrátorská dálna Juliana Chomová
17.11.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
23.11.2019 I Tv#rr$í dílna Luká" Musil
1.12.2010 I Ned!lní "kola um!ní hrou
8.12.2019 I Ilustrátorská dílna Saki Matsumoto
15.12.2019 I Ned!lní "kola um!ní hrou
15.12.2019 I Tv#r$í dílna Ji&í 'litr
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VILLA PELLÉ a PÍSECKÁ BRÁNA
Festivaly a dal!í po"ady

fresh senior festival 2019
Sedm# ro$ník Fresh Senior Festivalu se op$t uskute"nil v prostorách Galerie Villa Pellé 28. kv$tna 2019. Náv%t$v-
níci mohli sly%et swingovou kapelu Shadda Yadda, nestárnoucí Petru &ernockou nebo kapelu Hamleti. Leto%ní 
ro"ník kladl d'raz také na mezigenera"ní propojení, proto(e "lov$k v jakémkoliv v$ku m'(e inspirovat své nejbli(%í 
a b#t p!ínosem v tomto dialogu. Po celou dobu festivalu na v%echny náv%t$vníky "ekalo celé spektrum odborník', 
p!ípraven#ch poradit.  Svá stanovi%t$ ve ville Pellé na%li nap!íklad po"íta"oví poradci z Moudré sovi"ky, záchaná!i 
Life rescue Praha nebo program p!ipraven# Fakultou t$lesné v#chovy a sportu "i M$stské policie, dobrovoln#ch 
hasi"' a Armády &R. Novinkami Fresh Senior festivalu se letos staly program Hestia, propojující lidi, kter#m chyb$jí 
prarodi"e nebo vnou"e a projekt Pe"ujeme s radostí, ur"en# pro tobry, kte!í dlouhodob$  pe"ují a pot!ebují poradit 
nebo si vym$nit zku%enosti.

Projekt vznikl v roce 2011 jako jedna z klí"ov#ch aktivit spolku PORTE, kter# je dobrovolnou nezávislou a nestání 
organizací sdru(ující "leny na základ$ spole"ného zájmu. Spolek po!ádá kulturní a spole"enské akce, v#stavy, spo-
le"enská setkání, workshopy a podporuje tak kulturu v její bohatosti jako celek. Nedílnou sou"ástí aktivit spolku je 
podpora charitativní "innosti a pomoc pot!ebn#m, pro n$( získává prost!edky z grant', dotací vstupného a dal%í 
vlastní "inností. V roce 2011 v tomto suchu zalo(il spolek program Fresh Senior, kter# nabízí vedle zmi)ovan#ch 
specializovan#ch kurz' ka(dé pololetí festival ur"en# pro seniory samotné - FRESH SENIOR FESTIVAL.
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babí léto v pohybu
23. - 27.9.2019

V t#dnu od 23. do 27. 9.2019 se v prostorách Villa Pellé 
op$t konalo Babí léto v pohybu, dny plné bphatého  pro-
gramu, kter# byl u letos ur"en v%em, kdo s v$kem nere-
zignoval na p!irozen# pohyb a se  zájmem o u&ite"né 
informace t#kající se zdraví. Na praktick#ch p!edná%-
kách a cvi"eních se náv%t$vníci dozv$d$li nejen to, co 
d$lat, kdy& slábne sluch, nebo &e zrak je mo&né trénovat, 
ale i jaká pravidelná cvi"ení jsou vhodná, aby záda nebo-
lela. Program doplnilo setkání s odborníky z !ad Úst!ední 
vojenské nemocnice, oblíbená módní p!ehlídka a v 
neposlední !ad$ vycházka s pr'vodkyní.

fresh senior
Zdravé a spokojené stárnutí je proces, na kterém se vedle individuálních okolností a %ir%ího spole"enského 
nastavení nezanedbatelnou m$rou podílí komunitní zakotvení jedince. Projekt Fresh Senior sv#mi aktivitami pod-
poruje %iroké spektrum oblastí &ivota senior' a díky tomu je ji& od roku 2012 hodnotnou sou"ástí komunitního 
zázemí ob"an' hlavního m$sta Prahy a m$stské "ásti Prahy 6. Od konce roku 2016 po!ádá Fresh Senior také 
pravidelné po!ady na Praze 3. Rozmanit# program Fresh Senior nabízí pravidelné kurzy v Galerii Villa Pellé nebo 
specializované workshopy. Ve spolupráci s Píseckou bránou a Vozovnou (i&kov po!ádá dal%í kulturní zá&itky - 

p!ehled realizovan"ch po!ad# Praha 6 ve Villa Pellé a v Písecké brán$

8.1. I Novoro"ní koncert Melodie )lmového plátna
14.1. I Setkání s Danielou Kolá!ovou
15.1. I Recept Jitky Ho!ej%ové na %t$stí
21.1. I Prokrastinace pro nás seniory
22.1. I Age friendly aneb m$sto p!átelské k v$ku
23.1. I Fresh memory - jogging sv$&í pam$ti
29.1. I V#stava 100 let - 534 autor'
4.2. I Muzeum mot#l' Papilonia, v#let
5.2. I  Kvalita &ivota aneb jak se do&ít 100 let
11.2. I Známá píse* zah!eje i v zim$
12.2. I Setkání s Václavem Vydrou
18.2. I Co vé v$da o dlouhov$kosti

19.2. I Z Patagonie do Oh*ové zem$ a na konec sv$ta 
25.2. I Fresh memory - jogging pro sv$&í pam$+
26. 2. I Tv'r"í dílna - Pastelová mozaika
28.2. I KAZ Kratochvíl a Ackerman a Zangi
4.3. I Dieta 100x jinak
5.3. I Láska k "eské hudb$
11.3. I Setkání s Hanou Maciuchovou
12.3. Prevence látkov#ch a nelátkov#ch závislostí
12.3. I Tango pod Hradem - setkání s Markem Hil%erem
14.3. I Cirkus Ponorka 
18.3. I Pozitivní my%lení v ka&dém v$ku
19.3. I Vít$zné nám$stí pohledem architekta
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PRAVIDELNÉ KURZY VE VILLA PELLÉ

V!tvarn! kurz s MgA. Evou S!korovou - Pekárkovou
úter# 10.00 - 12.00

Trénování pam"ti s Mgr. Art. Adrianou Rohde Kabele
úter# 11.00 - 12.00

Kondi#ní a rehabilita#ní cvi#ení s Dianou Bounni
st!eda 10.00 - 11.00

Jóga
st!eda 11.05 - 12.05
st!eda 12.10 - 13.10

Anglická konverzace pro mírn" pokro#ilé a pokro#ilé s Karlem Sv"tlíkem
st!eda 11.05 - 12.05
st!eda 12.10 - 13.10

Francouzská konverzace pro mírn" pokro#ilé a pokro#ilé s Jarmilou Krejcarovou
"tvrtek 11.00 - 13.30
"tvrtek 9.30 - 11.00

Tai Ji s Mgr. Lenkou Ry$kovou
"tvrtek 11.05 - 12.05

Zpevn"ní st%edu t"la s Martou Dobrovskou
"tvrtek 11.05 - 12.05
"tvrtek 12.10 - 13.10
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p!ehled realizovan"ch po!ad# Praha 6 ve Villa Pellé a v Písecké brán$

25.3. I Fresh memory - jogging pro sv$%í pam$&
26.3. I Chotkovy a Letenské sady
28.3. I The Plastic People of the Uiverse
1.4. I Komponované vystoupení Marty Töpferové
2.4. I Jakou má moc psychika nad zdravím "lov$ka
3.4. I Moje p!ekrásná Praha - v#stava Anny Karan
7.4. I Jitka Molavcová
8.4. I Zem$ kadídlové stezky s Martinem Kratochvílem
9.4. I Setkání s Jitkou Smutnou
10.4. I Bára Basiková
11.4. I Písecká brána I The BladderStones
15.4. I Pro" jse tu pot!ební
16.4. I Velikono"ní tv'r"í dílna
23.4. I Austrálie a Nov# Zéland
25.4. I HLASkontraBAS / Ridina Ahmed - Petr Tich#
29. 4. I Fresh memory - jogging pro sv$%í pam$& 
30.4. I (arod$jné bubnování s Petrem )u*orem
8.5. I Kytarov vystoupení Alexandra Glize
7.5. I Jitka Molavcová
13.5. I Nov# Karlín
14.5. I Bílá Hora
15.5. I V#stava obraz' Radu Tesaro
15.5. Pe"ujeme s radostí - Individuální práce s "lov$kem
16.5. I Machal Pavlé"ek a Monika Na"eva
20.5. I Jak se nenechat zmást - médiím na kloub
21.5. I V#kladní sk!í+ metropole
27.5. I Fresh memory - jogging pro sv$%í pam$&
28.5. I Otev!ená tv'r"í dílna Fresh Senior / Fresh Junior
28.5. I Fresh Senior Festival 2019
3.6. I Balady o lásce 
4.6. I O smyslu láze+ské pé"e
10.6. I Shahab Tolouie Trio
17.6. I Fresh memory - jogging pro sv$%í pam$&
18.6. I Krásy Finska
25.6. Lou"íme se se sezónou
7.9. I (eská opera: Martin' - Hlas lesa, Smetana - Hubi"ka
16.9. I (eskoslovensk# poúnorpv# exil

17.9. I Z d$jin (esk#ch zemá od Václava IV. po defenestraci
17.9. I Prinsjesdag 2019
21.9. I Bazar pro psy
23.9. I Setkání s Ond!ejem Pavelkou
25.9. I (esko na k!i%ovatce - uvedení kní%ky
15.9. I Kondi"ní lekce Nordic Walking
26.9. I Milan Svoboda Quartet
27.9. Babí léto v pohybu
29. 9. I Uday Ramdas (Indie) & hosté
30.9. I Náv*t$va u soused' - Vinohrady
1.10. I Tv'r"í dílna s ilustracemi Luká*e Musila
6.10. I Italská opera
7.10. I Sedm div' britsk#ch vodních cest
8.10. I Náv*t$va hasi"ské stanice
10.10. I Petra Ernyei Quartet
14.10. I Setkání s Karlem Bláhou
15.10. I Setkání s Michalem Vieweghem
19.10. I Joe Robinson - Austrálie, Zahájení festivalu
21.10. I Podzimní tv'r"í dílna
22.10. I P!edtsavení Celní správy (R
23.10. I Bulatkin / Yakovlev Organism
24.10. I Psí hrdinové v akci
28.10. Vernisá% v#stavy Nestáli stranou
28.10. I Pobaltsk#mi státy s Marií Hátleovou
3.11. I Tv'r"í dílna pro d$ti a (pra)rodi"e
6.11. I Peter Lipa
15.11. I Uvedení kní%ky S. Wittovské a K. Mou"kové Hlavou proti zdi
20.11. I K!est knihy Ivana Fíly Rytec kamejí
24.11. I Maranatha Gospel Choir
1.12. I Rozsvícení váno"ního stromu p!ed Píseckou branou
11.12. I (eská m*e váno"ní - J.J.Ryba
15.12. I Cesta do Betléma
16.12. I Koncert Jana Buriana
17.12. I Adventní koncert Ada Bílková a Lucie Labudová
17.12. I V#tvarn# kurz
20.12. Energit v praze - Váno"ní koncert
23.12. I Betlémské sv$tlo
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PORTE
Spole!nost PORTE p"sobí v oblasti kultury od roku 2011 a svoje aktivity uplat#uje 
v oblasti v$znamn$ch !esk$ch i mezinárodních um%leck$ch, v$stavních a soci-
áln% - kulturních projekt".  &innost plynule navázala na p"vodní program spole!-
nosti Arbor Vitae Societas (2006 - 2011) a s úsp%chem se postupn% dal'í aktivity 
roz'í(ily o  programy pro d%ti prost(ednictvím realizací workshop" a dílen v rámci 
Ateliéru Pellé,  dramaturgie je zam%(ena i na seniory v rámci programu FRESH 
SENIOR.

Porte se neomezuje pouze na oblast v$tvarného um%ní, ale ve spolupráci s 
Píseckou bránou na pra)sk$ch Hrad!anech po(ádá koncerty vá)né hudby a jazzu 
(Jazz Gate). V historick$ch prostorách hrad!anské Písecké brány z roku 1721 
úsp%'n% spolupo(ádá i jiné kulturní, sociální a spole!enské akce. Tato spoluprá-
ce prom%nila znám$ barokní objekt v oblíbené komunitní centrum Prahy 6. 

Památkov% chrán%né prostory objektu VILLA PELLÉ se staly sídlem PORTE v roce 
2014. V multifun!kních prostorách vily z konce 19. století po(ádá spolek zejména 
v$stavy soudobého um%ní s d"razem na fenomen kresby a ilustrátorské linie 
!eské v$tvarné scény. Úsp%'n% jsou realizovány nejr"zn%j'í formy doprovod-
n$ch program", dílen pro d%ti, spole!ensk$ch akcí a program" pro seniory. 
PORTE je dobrovolná, nezávislá, nestátní organizace sdru)ující !leny na základ% 
spole!ného zájmu. &lenové jsou odborníci z (ad humanitních, technick$ch i spo-
le!enskov%dních obor". Jejich úzká spolupráce umo)#uje po(ádání kulturních a 
spole!ensk$ch akcí, v$stav !i workshop" pro 'iroké spektrum náv't%vník", 
jdoucím nap(í! generacemi a sociálními vrstvami a podporuje tak kulturu jako 
celek. Nedílnou sou!ásí !innosti PORTE jsou také aktivity spojené s podporou 
charitativní !innosti a pomoci pot(ebn$m. 
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kontaktní a informa!ní údaje

Spolek PORTE je dobrovolná, nezávislá, nestátní organizace sdru$ující "leny na základ% spole"ného zájmu. &lenové jsou odborníci z 
r'zn#ch obor' s humanitním, technick#m i sociálním vzd%láním. PORTE z.s., po!ádá kulturní a spole"enské akce - v#stavy, besedy, 
vzd%lávací a odborné cykly p!edná(ek, koncerty, spole"enská setkání, workshopy a podporuje kulturu jako celek. Spolek také spolu-
pracuje a podporuje rozvoj, "innost a aktivity v historickém objektu Písecká brána na pra$sk#ch Hrad"anech. Písecká brána je "ást 
b#valého opevn%ní Pra$ského hradu z roku 1721. Od !íjna 2014 PORTE provozuje objekt kulturního domu Villa Pellé. Nedílnou sou"ástí 
aktivit PORTE z.s. je podpora charitativní "innosti a pomoc pot!ebn#m. PORTE z.s. získává prost!edky na svoji "innost ze získan#ch 
dar', grant', dotací a vlastí "innosti.

PARTNE"I
Hlavní m%sto Praha
M%stská "ást Praha 6
Um%leckopr'myslové muzem v Praze
Památník národního písemnictví v Praze
M%stská knihovna v Praze

VILLA PELLÉ / PORTE
Pelléova 91/10
160 00 Praha 6
I&: 22908331

KONTAKT:
p#edsedkyn$ spolku:
Mgr. Vladana R#dlová
vladana.rydlova@porteos.cz

administrace:
Klára &udová
klara.cudova@porteos.cz

www.porteos.cz
www.villapelle.cz
www.freshsenior.cz

info@porteos.cz
info@villapelle.cz
tel.: 224 326 180
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