Den otevrenych
památek s motem „Barva“
`´ ´
Prohlídka byvalého
chudobince (dnes
´
°
´
Muzeum SPUR) a vystavy
s pruvodcem

pátek, 14.11.2014, 19 hod., Muzeum SPUR
sobota, 17.05.2014, 19 hod.

Filmovy´ screening Heimrada Prema

´
Spolecná
vernisáz` ´ obou vystav
`´
v Chamu na radnici (Langhaussaal)

Predstaveny
budou nemé
`´
`´ filmy Heimrada Prema „Rostoucí obrazy“
(1972) a „Postupne“
`´ (1973), které vznikly ve spolupráci
s Willim Bleicherem v Itálii (Santa Giulia).
`´ `´ bude Leopold Hüllmantel císt
`´ z deníkových poznámek
Soucasne
`´ (1963–1967) vydaných v roce 2013 Monikou Prem.
malíre

Úvodní slovo pronese Dr. Pia Dornacher, reditelka
Muzea
`´
Lothar Fischer Neumarkt i.d.OPf.; poté prohlídka
výstav, obcerstvení
v Kordónním dome`´
`´
Radnice Cham - Langhaussaal, Marktplatz 2, 93413 Cham

Na všechny akce je vstup volný.

°
nedele,
`´ 18.05.2014, sraz 14 hod., Kordónní dum
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Straubinge
Mestská
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°
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V nedeli
`´ 22.06. a 27.07. vždy ve 14 hod. provází výstavou
v chudobinci mestský
archivár`´ Timo Bullemer, který Vás
`´
°
`´
`´ v okolí mostu
zavede také k nekdejším
místum
natácení
Florian-Geyer-Brücke

Schwanenstr.
Rose
nstr.
Radnice
Langhaussaal

Pr

´
Zahájení vystavy
–
Cham a film „Most“
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`´ 01.06.2014, 14 hod., Muzeum SPUR
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Vystavou
v Kordónním dome` ´ provádí
´
umelecká
pedagozka
Ulrike Walter M.A.
`´
`´
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°
nedele,
`´ 25.05.2014, 14 hod., Kordónní dum

Muzeum
SPUR
Schütz
enstr.
Most

Gerhochstraße

Un

`´ Cham, dnes Muzeum SPUR,
Bývalý chudobinec mesta
`´
byl roku 1959 ústredním
místem pro natácení
`´ protiválecného
`´
filmu „Most“ režiséra Bernharda Wickiho. Výstava mestského
`´
archivu predstavuje
chudobinec a jeho roli ve filmu, který
`´
`´ dosáhl svetové
pozdeji
slávy – made in Cham.
`´

str

N

Behem
40. výrocí
`´ Bavorské severní župy
`´
Hornofalckého kulturního svazu v Chamu
otevírací doba prodloužena: 25.-29.06.2014 vždy 14-17 hod.
vstup volný

Cham a film „Most“
Vlastenecky historická výstava mestského
archivu
`´
`´
v prízemí
bývalého chamského chudobince,
`´
otevreno
jako Muzeum SPUR Cham

wig

e

CHAM – MOST

Lud

°
v Mestské
galerii Kordónní dum
a v Muzeu SPUR
`´
a v umelecké
škole KunstBetrieb Cham, pro žáky od 6 let,
`´
s Andim Dünne a umeleckou
pedagožkou Ulrike Walter M.A.,
`´
°
`´
prihlášky:
Kordónní dum
Tel. +49 (0) 9971 80 34 96

GE

Städtische Galerie Cordonhaus
Propsteistraße 46 | 93413 Cham
Tel. +49 (0) 9971 80 34 96
www.cham.de | cordonhaus@cham.de
st–ne a svátky 14–17 hod., ct
`´ 14–19 hod.
`´ vstup volný
a po domluve,

´
Workshop v rámci vystav

01.06.2014–06.01.2015
`´
Muzeum SPUR Cham, prízemí
Museum SPUR Cham
Schützenstraße 7 | 93413 Cham
Tel. +49 (0) 9971 4 07 90 und +49 (0) 9971 7 82 18
www.cham.de | cordonhaus@cham.de
st, so, ne a svátky 14-17 hod.

20.05. - 05.06.2014, vždy 8–17 hod.

raß

Heimrad Prem a Lothar Fischer.
`´
`´
Umelecké
prátelství
Výstava ve spolupráci s Muzeem
Lothar Fischer Neumarkt i.d.OPf.

V srpnu 1959 zanechalo výrazné stopy natácení
chudobince.
`´
Fotodokumentace: Mestský
archiv Cham
`´
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Heimrad Prem a Lothar Fischer.
Umelecké
prátelství
`´
`´
Výstava ve spolupráci s Muzeem
Lothar Fischer Neumarkt i.d.OPf.

Plánek mesta
Cham
`´

RE

°
od Mestské
galerie Kordónní dum
do Muzea SPUR Cham,
`´
°
pruvodci
Anjalie Chaubal M.A. a Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx

tr.

18.05.2014–06.01.2015
Muzeum SPUR Cham

lein

18.05.–22.06.2014
°
`´
Mestská
galerie Kordónní dum
Cham

Mezinárodní den muzeí – umelecká
procházka
`´
´
do obou vystavních
prostor

Fuhrm
re R
ege
ns

Heimrad Prem, V koupelne,` ´ 1967; Lothar Fischer, Koupající se dívka, 1967;
Heimrad Prem, Zátisí,
` ´ 1967; Foto: Andreas Pauly

CHAM

RE

Pia Dornacher

nedele,
`´ 14.09.2014, 15 hod., Muzeum SPUR

g

Na výstave`´ venované
umeleckému
prátelství
jsou prezentována
`´
`´
`´
vrcholná díla sbírky Muzea Lothar Fischer, nebot’ nadace Lothar
& Christel Fischer Stiftung vlastní svetove
`´ `´ nejrozsáhlejší a
`´ ° Tato výstava odráží
`´ konvolut techto
nejrozmanitejší
obou umelcu.
`´
`´
poprvé také kreslírskou
tvorbu obou umelcu,
`´ ° dokumentuje jejich
sbírku od prvního setkání v roce 1953 až do Premovy sebevraždy
roku 1978.

Cham a film –
Most

Cham
Akce

we
ran
Me

°
° malý svet
`´ (Muj)“,
V roce 1974 vzniklo velkoplošné plátno „Muj
`´
`´
které ho konfrontovalo s malírskou
cinností.
Zhruba do stejné
`´
doby spadají cetná
hlavní díla Fischerova pouzdrového období,
`´
která fascinovala umeleckého
prítele
Prema. Pro Fischera byl jeho
`´
`´
`´
kolega „obdareným
malírem“,
životním pendlerem maximálne`´
spojujícím život s umením.
`´

Heimrad Prem a Lothar Fischer 1967 s Nocní
` ´ koupelí, 1966
Foto: Fred Kliche; umelecký
archiv Deutsches Kunstarchiv Nürnberg
`´

Akce „S prarodici
` ´ do muzeí v okresu Cham“.
°
Prohlídka vystavy
pro deti
´
` ´ s pruvodcem

Sch

Krome`´ toho objevil Prem obrazový svet
`´ hnutí hippie a erotiky
`´
a zacal
`´ v dobe`´ generace ´68 malovat také pod vlivem drog. Strídající
se výbuchy euforie a zoufalství skoncili
`´ roku 1971 pokusem
`´ `´ po období reflexe a
o sebevraždu. V 70. letech se mu konecne
°
cestování dostalo nových významných impulzu.

Heimrad Prem a
Lothar Fischer.
`´
`´
Umelecké
prátelství

`´
streda,
10.09.2014, 14 hod., Muzeum SPUR

Obe

Zpocátku
byla jejich umelecká
práce na rozhraní mezi
`´
`´
informalizmem a novou figurací, od roku 1964 však oba úcastníci
`´
° vlastní
`´ svuj
výstavy documenta postupne`´ stále více vytváreli
°
obrazový jazyk, který náleží k nejduležitejším
svedectvím
60. a 70.
`´
`´
°
let v Nemecku.
Jako clenové
skupiny SPUR výrazným zpusobem
`´
`´
° manifestu° a svých vlastních casopisu
°
`´ `´ šírením
`´
`´
prispeli
letáku,
k tehdejší napjaté umelecké
situaci. Také intenzivní zájem o pop
`´
`´
`´
art prinesl
nová a napínavá výtvarná rešení,
která byla poprvé
predstavena
širší verejnosti
v roce 1967 na spolecné
`´
`´
`´ výstave`´
v galerii van de Loo v Mnichove`´ a Hella Nebelung v Düsseldorfu.
Zatímco Prem prezentoval své trojrozmerné
polstrované obrazy,
`´
vystavoval Fischer své lakované, barevné tuby a roztékající se
formy, své tzv. emanace, které svedcí
vlivu pop artu.
`´ `´ o znacném
`´

Od roku 1995 se na dnešním moste` ´
pred
Muzeem SPUR nachází
`´
železná plastika Lothara Fischera
„Velká sedící obrnená
postava“.
`´
Foto: Mestský
archiv Cham
`´

Dr.-Muggenthaler-Str.

`´
`´
`´ Heimrada
Osobní ale také umelecké
prátelství
spojovalo malíre
`´ Lotharem Fischerem. Tento intenzivní kontakt
Prema se socharem
`´ ° je tematizován a pocten
`´ prostrednictvím
`´
obou umelcu
výstav
°
v Chamu, v Kordónním dome`´ a v Muzeu SPUR. Mužete
zde videt,
`´
že oba absolventi Akademie výtvarných umení
`´ v Mnichove`´ a
spoluzakladatelé legendárních skupin SPUR (1957-1965), SPUR WIR
a GEFLECHT zanechali krome`´ obrazu° a plastik také bohatou sbírku
°
kreseb a akvarelu.

CHAM

ße
annstra

Heimrad Prem a Lothar Fischer

Cham – Roding – Pertolzhofen –
Neumarkt i.d.OPf.

°
Mestská
galerie Kordónní dum
Cham
`´
Städtische Galerie Cordonhaus Cham
Propsteistraße 46 | 93413 Cham
+49 (0) 9971 80 34 96 | www.cham.de

V bývalém „chudobinci“ mè´sta Cham, v pozdnè´ gotické budovè´ stojící
´
pr̀´ed pivní bránou u r̀´eky `Rezná,
je od roku 1991 vystavována tvorba
skupiny SPUR jako jsou malby, sochar̀´ská díla a práce na papíru.
Muzeum SPUR spolec̀´nè´ financované Mè´stem Cham a Okresem Cham
`´
prezentuje každoroc̀´nè´ se obmè´nující
výstavy týkající se tvorby této
umè´lecké skupiny. K zakladatelským c̀´lenu° m skupiny SPUR, která vznikla
v roce 1957 v Mnichovè´ a existovala do roku 1965, patr̀´ili Lothar Fischer
(1933–2004), Heimrad Prem (1934 Roding–1978), Helmut Sturm
(1932 Furth im Wald–2008) a Hans-Peter Zimmer (1936–1992).

Referát kultury okresu Cham
Kulturreferat Landkreis Cham
Rachelstr. 6 | 93413 Cham
Tel. +49 (0) 9971 7 82 18 | www.landkreis-cham.de
kultur@lra.landkreis-cham.de
Podporeno
Evropskou unií Ziel 3 – Cíl 3
`´
v rámci projektu „made in Cham – made in Klatovy“

Kromè´ Muzea SPUR zar̀´azovala také Mè´stská galerie Kordónní du° m
do svého programu pru° bè´žnè´ výstavy uvedených umè´lcu° a jejich žáku°
` ´ napr̀´íklad v roce 1999 retrospektivu Helmuta Sturma.
a žákyn,
U pr̀´íležitosti 80. výroc̀´í narození Helmuta Sturma se uskutec̀´nila v roce
2012 série výstav na ru° zných místech v okresu Cham, která sklidila velký
ohlas.

Plzeň

Nürnberg

Pertolzhofen

`´
Ceská
republika

Cham
Neumarkt i.d.OPf.
Regensburg

PERTOLZHOFEN
Heimrad Prem, bez názvu (Wendelstein), 1977, olej, plátno, 50 x 60 cm
práce na zakázku pro Toni A., soukromá sbírka

KONTAKT

Roding

`´
Nemecko
München

Rakousko
Koncept: Bärbel Kleindorfer-Marx, Anjalie Chaubal
Layout: Creativbüro Jürgen Mayer
© na díla Lothara Fischera a Heimrada Prema
u VG-Bildkunst, Bonn 2014

Nyní v roce 2014 pr̀´ipomíná mè´sto Roding, rodištè´ Heimrada Prema,
výstavou „Neznámý Prem“ 80. výroc̀´í umè´lcova narození, zatímco
v Chamu v Muzeu SPUR a v Kordónním domè´ je možné pr̀´i této pr̀´íležitosti
zhlédnout výstavu „Heimrad Prem a Lothar Fischer. Umè´lecké
pr̀´átelství“. Tato výstava byla koncipována Piou Dornacher, r̀´editelkou
Muzea Lothar Fischer Neumarkt i.d.Opf., a sice díky velkorysým
výpu° jc̀´kám Muzea Lothar Fischer Neumarkt i.d.OPf. a nadace Lothar &
Christel Fischer Stiftung, jakož i dalších zapu° jc̀´itelu° . V modifikované
formè´ pak putovala z Neumarktu do Chamu. Zde bude prezentována
ve dvou budovách: v Kordónním domè´ (do 22. c̀´ervna), který pr̀´edstaví
pop art a velký výbè´r papírových prací z let 1959 až 1978, a v Muzeu
SPUR (do 6. ledna 2015), které bude vystavovat rané dílo obou umè´lcu°
z akademického období a malby, kresby a sochar̀´ská díla z dob skupiny
SPUR.
V Muzeu SPUR je v roce 2014 dále k vidè´ní vlastenecky historická výstava
Mè´stského archivu Cham, která sleduje vznik slavného protiválec̀´ného
filmu „Most“ Bernharda Wickiho, který byl ve mè´stè´ natác̀´en v roce 1959
a v nè´mž hrál du° ležitou roli chudobinec. Od 28. zár̀´í 2014 je možné
v Muzeu Lothar Fischer Neumarkt i.d.OPf. v oddè´lení SPUR zhlédnout
práce Lothara Fischera, Heimrada Prema, Helmuta Sturma a
HP Zimmera z let 1957 až 1965. Umè´lecký spolek Kunstverein Pertolzhofen
vystavuje ve své umè´lecké síni od 13. zár̀´í obrazy a grafiky Heimrada
Prema z let 1965 až 1978.
Tento rozmanitý výstavní program umožnila spolupráce jmenovaných
zar̀´ízení, která jsou všechna c̀´lenem kulturní kooperativy
Kulturkooperative KoOpf. Spolec̀´nè´ Vás srdec̀´nè´ zveme do Horního
Falcka.
Bärbel Kleindorfer-Marx, Anjalie Chaubal – Cham

RODING

Neznámy´ Prem
Vystava
k 80. vyrocí
´
´ `´

25.05.–22.06.2014
Fronfeste

13.09. – 30.11.2014
`´
Umelecká
sín`´ Kunsthalle Pertolzhofen

Lothar Fischer a Heimrad Prem, Pirátská lod’ (Lod’ SPUR), 1964; malovaná keramika,
° `´
65 x 210 x 40 cm; Umelecká
sín` ´ Kiel, trvalá výpujcka
nadacní
`´
` ´ skupiny Stifterkreis Kunsthalle zu Kiel

Umelecká
sín
` ´ Kunsthalle Pertolzhofen
`´
Am Bahnhof 1 | 92545 Pertolzhofen
Akce kulturního spolku Kunstverein Pertolzhofen e.V.
c/o Heiko Herrmann
+49 (0) 9675 15 52 oder +49 (0)162 312 29 01
www.kunstverein-pertolzhofen.de
info@kunstverein-pertolzhofen.de

Heimrad Prem 1965–1978
Obrazy a grafika

Oddelení
SPUR
`´
v Muzeu Lothar Fischer
NEUMARKT I.D.OPF.

´ ` ´ narození Heimrada Prema (1934–1978)
K 80. vyrocí
porádáno
umeleckým
a kulturním spolkem
`´
`´
`´
Kunst- und Kulturverein Roding e.V. ve spolupráci s Mestem
Roding

25.05. –28.09.2014
Muzeum Lothar Fischer Neumarkt i.d.OPf.

nedele
`´ 25.05.2014, 19 hod.
Vernisáz` ´ vystavy
´
úvodní slovo: Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx,
kulturní referentka okresu Cham

s pracemi Lothara Fischera, Heimrada Prema,
Helmuta Sturma a HP Zimmera z let 1957 az` ´ 1965

Heimrad Prem
a jeho
umelecké
prátelství
`´
`´
s Lotharem Fischerem

nedele,
`´ 01.06.2014, 17 hod.
`´
`´
Pametníci
– „Obcané
Rodingu vzpomínají na Heimrada Prema“
m. j. za úcasti
starosty Franze Reicholda, Osanny Schmid a Williho
`´
`´
Schmeidla. Filmová projekce: „Odchod do rozmanitosti – Umelec
Heimrad Prem a skupina SPUR“ Petera Buchky (30 min., producent
Jörg Bundschuh, 1994)
nedele,
`´ 22.06.2014, 17 hod.
°
`´
Finisáz` ´ – Dialog pametníku
Fronfeste
Königspergerstr. 5 | 93426 Roding
Tel. +49 (0) 9461 47 47 (Elisabeth Ertl, Kulturverein)
www.roding.de | info@roding.de
st. 15-18 hod., so, ne a svátky 14-17 hod. | vstup volný

Heimrad Prem, bez názvu, 1977, olej, vinyl, koláž, plátno, 50 x 40 cm,
ze soukromé sbírky Mnichov

Umeleckou
sín`´ Kunsthalle Pertolzhofen je možné navštívit
`´
pres
elektrický proud.
`´ den i v noci, dokud dodává solární zarízení
`´

Muzeum Lothar Fischer
Weiherstraße 7a | 92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel. +49 (0)9181 510 348 | Fax +49 (0)9181 511 392
www.museum-lothar-fischer.de
st až pá 14-18 hod., so/ne 11-18 hod.
(ríjen
až brezen
do 17 hod.)
`´
`´
po/út a ve svátek zavreno
`´
vstupné € 4,– / zlevnené
`´ € 2,–

´
`´ `´
Vystavy
ve meste
a v okrese Cham
a v Horním Falcku

