
Ostře sledovaný Hrabal 
středa 26. března–středa 14. května 2014
Více než čtyři desítky černobílých fotografií zachycují spisovatele Bohumila Hrabala a jeho blízké n ejen v Libni, ale i v Kersku 

nebo v pivnici U zlatého tygra. Výstavu, pocházející ze soukromých archivů Tomáše Mazala, Milo ně Novotného, Milana 
Jankoviče nebo Karla Kestnera, zapůjčilo Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. 

Výstava děl dětí ze ZŠ z Prahy 8 na téma Bohumil Hrabal 

Bohumil Hrabal barevně i černobíle 

Výstava je kombinací několika souborů, jednak fotografií, které zachycují Bohumila Hrabala v různých životních etapách, 
další část tvoří jeho málo známé koláže z padesátých let a ilustrace a obálky českých autorů k jeho knihám. Objevují se 
zde nejen ilustrátoři, ale také práce výtvarníků, které Hrabal obdivoval a s nimiž se přátelil. Samostatnou část tvoří série 
grafických listů Vladimíra Boudníka a připojena je také malá ukázka českých filmových plakátů z 60. let 20. století a několik 
plakátů k divadelním adaptacím Hrabalových textů. 

Libní s Bohumilem Hrabalem 

Výstava unikátních fotografií Ladislava Michálka, jednoho z "něžných barbarů': které provedou návštěvníky kouzelnými 
zákoutími Libně, mnohdy již neexistujícími, jež spolu s libeňskými postavičkami inspirovala Bohumila Hrabala. 

Romové a Bohumil Hrabal 

Výstava připomíná Hrabalův vřelý vztah k Romům, který byl nejintenzivnější právě v době, kdy se spisovatel přestěhoval do 
Libně. Autor projektu, dlouholetý Hrabalův přítel Jiří Korman, vybral pro tuto výstavu soubor fotografií pořízených různými 
fotografy v průběhu druhé poloviny 20. století, na nichž je spisovatel zachycen spolu se "svými Romy".

Úřad městské části Praha 8 
Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8- Libeň 
Foyer tzv. bílého domu, U Meteoru 6, Praha 8- Libeň 

Vstup zdarma 

Po a St: 8.00- 18.00 hodin 
út a čt: 8.00 - 15.30 hodin 
Pá: 8.00- 15.00 hodin 
So, Ne a svátky zavřeno 
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Evropské 100. 
výročí narození 

Bohumila Hrabala 

15. května–19. června

pondělí 23. června–čtvrtek 4. září 2014

čtvrtek 18. září–pátek 14. listopadu 2014

čtvrtek 27. listopadu–středa 31. prosince 2014

Místa konání: Otevřeno:




