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Pražskou Galerii Václava Špály bude i v příštích 
pěti letech provozovat PFF Art 

Provoz Galerie Václava Špály na Národní třídě v Praze zajistí i v následujících pěti 

letech společnost PPF Art. O výstavní program se bude nadále starat kurátor Pavel 

Lagner. Společnost PPF Art provozuje tuto nekomerční galerii již od roku 2010, kdy 

vyhrála otevřenou soutěž vyhlášenou městskou částí Praha 1.  

„Za uplynulých deset let se nám podařilo vrátit Galerii Václava Špály mezi 

respektované výstavní prostory. Je dobrou adresou pro vystavující umělce i 

návštěvníky. Jsem opravdu rád, že můžeme v tomto členitém prostoru i nadále 

představovat návštěvníkům vyzrálé a rozmanité umění současných českých 

tvůrců,“ okomentoval prodloužení nájmu Jan Řehák, ředitel PPF Art.  

„Ve výstavní dramaturgii se i nadále soustředíme především na současnou malbu, 

ale i fotografii nebo sochařství. Připravujeme také tematické propojení různých 

žánrů nebo umělců. Každoročně chceme dát prostor rovněž výrazné osobnosti 

z řad mladých umělců. Už nyní máme zaplněný program na více než dva roky 

dopředu,“ doplnil Pavel Lagner, kurátor Galerie Václava Špály.  

Jedenáctý rok svého působení v Galerii Václava Špály zahájí PPF Art ve 

čtvrtek 3. září 2020 slavnostní vernisáží výstavy Život hrdiny Jiřího Petrboka. 

Na Národní 30 si budou moci návštěvníci prohlédnout díla tohoto malíře do 

18. října 2020. 

PPF Art zahájila své působení v Galerii Václava Špály 10. září 2010 expozicí 

s názvem Gagarinova věc Jiřího Černického. Během dalších deseti let zde 

společnost připravila pro veřejnost celkem 64 výstav. Mezi ty s největším ohlasem 

patřily například výstavy Tomáše Císařovského, Michaela Rittsteina, Ivany 

Lomové, Otto Plachta, Jaroslava Róny nebo Karla Cudlína.  

místo: Praha datum: 27. srpna 2020 

https://www.galerievaclavaspaly.cz/cs/vystava/zivot-hrdiny
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Poznámka pro editory 

Společnost PPF Art rozvíjí aktivity skupiny PPF v oblasti kultury a umění. Po roce 2000 začala systematicky 

budovat sbírku české a slovenské fotografie. Základem sbírky se stal rozsáhlý soubor fotografií světově uznávaného 

českého fotografa Josefa Sudka. Druhou uměleckou sbírku tvoří soubor 333 výtvarných děl, převážně obrazů a 

soch, autorů z období posledních dvou století.  

 

PPF Art zajišťuje výstavní program v pražské Galerii Václava Špály na Národní třídě a v Ateliéru Josefa Sudka na 

Újezdě. Umělecká díla rovněž zapůjčuje na výstavní projekty v ČR i v zahraničí.   

www.ppf-art.cz  
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Kontakt: 

Jitka Tkadlecová 

tkadlecova@ppf.cz 

+420 725 461 574 
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