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VODÁRENSKÁ VĚŽ
Žižkova ulice
tel.: +420 381 252 232
Otevírací doba:
květen–září | pondělí–neděle
10–12 | 13–17 hodin

* VELIKONOČNÍ A VÁNOČNÍ VÝSTAVY
OTEVŘENÉ I V PONDĚLÍ

GALERIE 140
Koželužská 140
tel.: +420 381 215 401
Otevírací doba*:
říjen–duben | úterý–neděle
10–12 | 13–16 hodin
květen–září | pondělí–neděle
10–12 | 13–17 hodin

GALERIE U RADNICE
Martínka Húsky 54
tel.: +420 381 252 232
Otevírací doba:
říjen–duben | úterý–neděle
10–12 | 13–16 hodin
květen–září | pondělí–neděle
10–12 | 13–17 hodin
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Změna programu vyhrazena!
Ilustrace na titulní straně Irena Kovářová.

AUTOR: RENÁTA FUČÍKOVÁAUTOR: PAVEL PIEKAR

1. května – 19. listopadu
Tváře jižních Čech
Exteriérová výstava na náměstí T. G. Masaryka
Grafik Pavel Piekar připomene významné umělecké osobnosti.
Pořádáměsto Tábor ve spolupráci s Husistskýmmuzeem v Táboře.

květen – říjen
Po rukou vestoje
Exteriérová výstava na nábřeží Jordánu
pod botanickou zahradou
Výběr z tvorby – básník Lumír Slabý amalíř Teodor Buzu.
Pořádáměsto Tábor ve spolupráci s FEST2004.

26. května
Táborská muzejní noc
17. září
Dny evropského dědictví
14. října
Den otevřených ateliérů
20. listopadu – 7. ledna 2024
Vánoční postavy
Exteriérová výstava na náměstí T. G. Masaryka
připomene známé i pozapomenuté postavy související
s českými vánočními svátky.

Ostatní výstavy
a doprovodné akce



FOTO: KATKA BOHUSLÁVKOVÁ

AUTORKA: LUCIE HANYKOVÁ

7. června – 2. července
Lucie Hanyková
a George Atanasov
Každý z nich má jiný styl,
ale obamilují malbu olejem.
Rozvolněná realita Lucie
Hanykové se potká s hyper-
realismem George Atanasova.

5. července – 30. července
Tvoříme srdcem
Země poká blahem
Irena Kovářová žije v Rudolfově
u Českých Budějovic
v hektarové přírodní zahradě.
Obrazy maluje obklopená
krásnou zahradou za zvuků
přírody a léčivé hudby.

2. srpna – 3. září
Pavol Magda
Výstava abstraktních obrazů

6. září – 1. října
Katka Bohuslávková
Táborský týpci
a něžné bytosti
Netradiční portrétní fotografie

3. května – 4. června
Petr Fischer
Výstava abstraktních obrazů
vytvořených technikou
šerosvitu

VODÁRENSKÁ VĚŽ

FOTO: RUDY BALAŠKO | RELIÉF: DANA NACHLINGEROVÁ

7. června – 27. srpna
Dřevěná hračka
Kultovní hračka napříč staletími,
která má u nás velkou tradici.
Výstava je průřezem lidové
i tovární výroby od první
republiky (fy Blank, Schowanek,
Hořická hračka) až po výrobu
druhé poloviny 20. století
(Komenium a Tofa).

6. září – 3. listopadu
Dana Nachlingerová
a Rudy Balaško
Fotografie města a krajiny
v podání Rudyho Balašky
a sochy i reliéfy umělecké
řezbářky Dany Nachlingerové

22. listopadu – 7. ledna 2024
Vyšla hvězda jasná
Tradiční vánoční výstava plná
betlémů, ozdob, dekorací
a perníčků

18. ledna – 26. února
30 let se strážníky
aneb naše práce je
pestřejší, než se zdá
Ukázka vybavení, techniky
a činnosti táborské městské
policie

8. března – 14. dubna
Moravské Velikonoce
Tradiční velikonoční výstava
bude letos zaměřena naMoravu.
Těšit se můžete na autentické
moravské kroje ze sbírek
Moravského zemskéhomuzea.

26. dubna – 1. června
125 let táborských
pohlednic
Soubor pohlednic od roku 1898
do současnosti ze sbírek člena
Jihočeského klubu sběratelů
Miroslava Noháče

GALERIE 140

AUTOR: MARTIN SALAJKA

AUTORKA: LENKA FALUŠIOVÁ

AUTORKA: TEREZA LIŠKOVÁ

16. srpna – 29. října
Lenka Falušiová
V tichu
Mladá výtvarnice vás zavede
na procházku do lesa, který
díky jejím nesmírně detailním
leptům amalbám tuší uvidíte
úplně jinak.

8. listopadu – 14. ledna 2024
Martin Salajka
Malíř a grafik, v jehož tvorbě
se promítá město i příroda,
má blízko také k zachycování
koloběhu života a smrti,
zrození a rozkladu. Jeho tvorba
se vyznačuje expresivní
a živelnou barevností.

28. ledna – 12. března
Tereza Lišková
Zemědělská epopej
aneb krajina
mého domova
Absolventka Fakulty umění
a designu Ladislava Sutnara
představí své obrazy ze série
Ze života zemědělce
a cyklu Zemědělská epopej.

22. března – 14. května
Karel Prášek
Pro Karla Práška jsou typické
abstraktní mozaikové obrazy,
které mívají realistický základ
či detail a jednotlivé dílky jsou
oddělené černými čárami.
Charakteristickou barvou
je modrá ve všech odstínech.

26. května – 6. srpna
Renáta Fučíková
Výstava vynikající české
ilustrátorky a výtvarnice.
Renáta Fučíková je držitelkou
mnoha významných ocenění,
knihy nejen ilustruje, ale i píše.
Autorka si ráda vybírá zajímavé
historické osobnosti. Na výstavě
se můžete těšit na ilustrace
z knih Franz Kafka, série Velcí
dramatici nebo novinku
Příběhy prvního tisíciletí.

GALERIE U RADNICE


