
LETNÍ SOCHA!SK" PARK | ZÁMEK BECHYN#
Sou$asná socha a%mezinárodní um&lci v%zámeckém parku panství Bechyn&

Leto'ní ro$ník socha(ského parku na zámku Bechyn&, kter) bude zahájen 5. $ervna a%potrvá do konce 
zá(í, p(edstaví mezinárodn& uznávané um&lce a%um&lkyn& v%oblasti sou$asného socha(ství, plastiky a%in-
stalace. V&t'ina z%nich vystavuje v%$eském prost(edí v*bec poprvé, a$koli jejich tvorbu zastupují nejd*-
le+it&j'í sv&tové galerie a%p(ední v)stavní instituce.

Rodina Stava je synonymem rodinné tradice a sb&ratelství v oblasti starého, a p(edev'ím avantgard-
ního um&ní. Nicole Stava, která spole$n& se svou sestrou Silvií vede firmu Panství Bechyn&, kde se 
také dlouhodob& v&nuje um&leckému obchodu v mezinárodním prost(edí. V poslední dob& také rozvíjí 
v)stavní projekty, které se zam&(ují na p(edstavení p(edních mezinárodních jmen sou$asného um&ní 
$eské ve(ejnosti.

Leto'ní sezona na zámku Bechyn& se v&nuje v)razn)m pozicím v%oblasti sou$asné sochy a%objektu. Ve 
spolupráci s%p(ední berlínskou galerií König a%histori$kou um&ní a%galeristkou Lucií Drdovou byla vy-
brána kolekce um&leck)ch d&l od etablovan)ch um&lc*, kte(í pat(í do galerijní sbírky. Vznikla koncepce 
aktuální podoby zámeckého parku, která p(edstaví úsp&'nou dvojici Elmgreen & Dragset, je+ aktuáln& 
p(ipravila ambiciózní v)stavu v%milánské Fondazione Prada, mexického um&lce Bosca Sodiho, jeho+ 
souborná v)stava maleb a%soch je sou$ástí benátského bienále, $i Raku'ana Erwina Wurma.

OTEVÍRACÍ DOBA PARKU:

,erven a zá(í, $tvrtek a+ ned&le 9.30 –16.30
,ervenec a srpen, úter) a+ ned&le 9.30 –16.30

Vystavená um&lecká díla jsou ur$ena také k prodeji.

VYSTAVUJÍCÍ UM#LCI

ELMGREEN & DRAGSET 

Um&lecká dvojice Michael Elmgreen (*1961, Dánsko) a%Ingar Dragset (*1969, Norsko) spolupracuje 
od roku 1995. Jejich tvorba tematizuje otázky identity. Prost(ednictvím objekt*, instalací a%performance, 
které zasazují do nov)ch kontext*, zkoumají otázky sociálních, kulturních a%politick)ch struktur. Emlgreen 
& Dragset jsou zastoupeni n&kolika sv&tov)mi privátními galeristy. V%sou$asné dob& se p(edstavují am-
biciózní v)stavou v%milánské Fondazione Prada, která odkazuje k%prom&n& lidského t&la a%jeho vnímání. 

Elmgreen & Dragset vystavovali v%(ad& institucí v$etn& EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Espoo (2020); The Nasher 
Sculpture Center, Dallas (2019–2020); The Whitechapel Gallery, Lond)n (2018–2019); Tel Aviv Museum of Art (2016); 
UCCA, Peking (2016); PLATEAU, Samsung Museum of Art, Soul (2015); Astrup Fearnley Museet, Oslo (2014); Victoria 
and Albert Museum, Lond)n (2013–2014); Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (2011); ZKM Museum of Modern 
Art, Karlsruhe (2010); Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (2009); Serpentine Gallery, Lond)n (2006); Tate 
Modern, Lond)n (2004) a%Kunsthalle Zürich (2001). 
Dvojice byla vybrána mezi finalisty presti+ní Hugo Boss Prize, Guggenheim Museum, New York (2000) a%vyhrála Cenu Ná-
rodní galerie, Hamburger Bahnhof, Berlín (2002).
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BOSCO SODI

Mexick) um&lec Bosco Sodi (*1970) je sv&tov& proslul) p(edev'ím sv)mi +iv)mi plátny s%bohatou ba-
revnou paletou a%v)jime$nou haptickou kvalitou. Pracuje s%$ist)mi p(írodními materiály, které se v%jedi-
ne$ném gestu vyjevují na povrchu. Navzdory práci s%matérií je Sodiho p(ístup konceptuální a%spojen) 
s%tématy lidské pam&ti $i bohatosti symbol*. Aktuáln& se Sodi p(edstavuje rozsáhlou v)stavou v%Palaz-
zo Vedrami Grimani, je+ je sou$ástí Biennale Arte 2022 v%Benátkách. 

Sodi ji+ vystavoval v%(ad& sv&tov)ch institucí, jako je Nasher Sculpture Center, Dallas (2021), The Philips Collection, 
Washington, D.C. (2021) nebo Royal Society of Sculptors, Lond)n, UK (2019). Je zastupován galeriemi Kasmin a%Axel 
Vervoordt.

CLAUDIA COMTE

Claudia Comte (*1983) tvo(í velkoformátové multimediální instalace, které mají sv*j p(edobraz v%pozo-
rování p(írody a%její neustálé prom&n&. -v)carská um&lkyn& vyu+ívá nov)ch technologií, aby abstraho-
vané a%biomorfní tvary transformovala do optick)ch sekvencí a%nekone$n)ch grafick)ch vzorc*. Jejich 
obsahem jsou hlub'í úvahy o%klimatick)ch zm&nách, ekologii a%globálním zne$i't&ní. 

Comte p(edstavila rozsáhlou v)stavu v%turínském muzeu Castello di Rivoli (2019–2021) a%v%Museo Nacional Thyssen-Bor-
nemisza v%Madridu (2021). Vedle galerie König zastupuje mladou um&lkyni také Gladstone Gallery.

DAVID ZINK YI

P*vodem peruánsk) um&lec David Zink Yi (*1973) v%raném v&ku p(esídlil do Berlína, kde nadále +ije 
a%tvo(í. Jeho práce jsou kritickou referencí akcí, které tematizují lidskou identitu a%její prom&ny, stejn& 
jako podoby exprese. V&t'ina z%nich má podobu performance jako va(ení, p(ednes, tanec $i texty. Um&l-
cova multidisciplinární praxe zahrnuje média filmu, fotografie nebo sochy.

V%leto'ním roce je jeho tvorba k%vid&ní v%lond)nské Hayward Gallery. V%p(edchozích letech 
se ú$astnil Liverpool Biennial (2021) a%vystavoval v%Kunstmuseum Bonn (2021), Hamburger Bahnhof, Berlín (2021), frank-
furtské Schrin Kunsthalle (2019) nebo víde.ském Belvederu (2018). Zink Yi je zastupován jednou z%nejv)znamn&j'ích galerií 
Hauser & Wirth.

JEPPE HEIN

Dán Jeppe Hein (*1974) je znám svou experimentální a%interaktivní tvorbou, kdy spojuje socha(ské, 
architektonické a%technické momenty. Charakteristická je pro n&j pomyslná jednoduchost a%také humor. 
Vychází z%tradice minimalismu a%konceptuálního um&ní 20. století. 

Hein v%leto'ním roce vystavuje v%Moderna Museet, Stockholm (2022). Jeho tvorba byla p(edstavena mj. v%n&meckém Kunst-
museum Wolfburg (2015) nebo Centre Georges Pompidou v%Pa(í+i (2005). Instalace ve ve(ejném prostoru se realizovaly na 
benátském Biennale Arte (2019), v%Brooklyn Bridge Park, New York (2015) nebo Rijksmuseum, Amsterdam (2013).
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ERWIN WURM

Erwin Wurm (*1954) pat(í k%p(edním rakousk)m um&lc*m. Sochy a%objekty ve tvarosloví zdánliv& banál-
ních p(edm&t* b&+né ka+dodennosti mu umo+.ují prozkoumávat jak vzájemné vztahy, tak vztahy k%pro-
storu a%diváku. 

Wurm se dvakrát ú$astnil benátského Biennale Arte. Nejd(íve instalací v%Palazzo Cavalli-Franchetti (2011), poté reprezen-
tací v%Rakouském pavilonu (2017). V%posledních letech m&l v)stavy v%Taipei Fine Arts Museum (2020), Musée Cantini, Mar-
seille (2019), K11 MUSEA, Hong Kong (2019), Vancouver Art Gallery (2019), Albertina Museum, Víde. (2018), 21er Haus 
at the Belvedere, Víde. (2017); Leopold Museum, Víde. (2017) $i Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo (2017). 
Je zastupován p(ední galerií Thaddaeus Ropac.

ALICJA KWADE

Alicja Kwade (*1979), polská um&lkyn& dlouhodob& +ijící v%Berlín& se ve své tvorb& zab)vá otázkami 
struktur na'í reality a%spole$nosti a%také vnímáním $asu v%bezprost(edním, ka+dodenním +ivot&. Praxe 
Kwade vyu+ívá mnoha médií jako objekt, video nebo fotografii. 

V%sou$asné dob& vystavuje v%galerii i8 Grandi v%Marshallhouse, Reykjavík. Um&lkyn& se ú$astnila bienále v%Helsinkách 
(2021), NGV Triennial (2020), Setouchi Triennale (2019), benátského bienále (2017) nebo Kochi-Muziris Biennale (2016). 
Vystavovala mimojiné v%lond)nské Hayward gallery, v%Plais de Tokyo v%Pa(í+i nebo Muzeu sou$asného um&ní v%Tokiu. V%roce 
2019 vytvo(ila monumentální site-specific instalaci na st(e'ní zahradu Metropolitního muzea v%New Yorku.

ORGANIZUJÍCÍ INSTITUCE A%JEJICH REPREZENTACE 

Nicole Stava vede spole$n& se svou sestrou Silvií firmu Panství Bechyn&, kde se mimo jiné dlouhodo-
b& v&nuje um&leckému obchodu v%mezinárodním prost(edí.%!adu let p*sobila na pozici senior konzul-
tanta pro rozvoj podnikání v%auk$ní síni Christie’s%v%Praze, Vídni a%Lond)n&. Od roku 2009 vlastní firmu 
Nicole Stava Art Acquisitions and Sales, která poskytuje komplexní slu+by v%mezinárodním um&leckém 
obchodu. Pro investi$ní fond Artefin vyhledává vhodné akvizice  
v oblasti sou$asného mezinárodního um&ní.

König Galerie byla zalo+ena Johannem Königem v%roce 2002 v%Berlín&. V%sou$asné dob& disponuje 
portfoliem $ty( desítek mezinárodn& etablovan)ch um&leck)ch jmen mlad'í generace. Od roku 2015 
sídlí v%b)valém kostele sv. Ane+ky, jeho+ brutalistní architektura vznikla v%60. letech minulého století 
v%berlínské $tvrti Kreuzberg. Následn& byly otev(eny pobo$ky v%Lond)n&, Soulu a%Vídni. 

Lucie Drdová je histori$ka um&ní, galeristka a%autorka. V%sou$asné dob& je kurátorkou v)stavy Ronyho 
Plesla Stromy rostou z%nebe, která je sou$ástí oficiálního programu La Biennale di Venezia 2022 v%sek-
ci Collateral Events. V%roce 2012 zalo+ila privátní galerii Lucie Drdova Gallery v%Praze s%aktivní prezencí 
v%Bruselu, která zastupuje desítku jmen sou$asné $eské scény.  
Je spoluzakladatelkou Aliance galerií sou$asného um&ní a%podílí se na projektu mezinárodní  
galerijní spolupráce SUMO.
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Elmgreen & Dragset  
at Fondazione Prada

Bosco Sodi, Untitled, 2021~2022. 
195 clay spheres, 15-25 cm. 
Freshly cooked spheres at Casa 
Wabi, Mexico. (ph. Bosco Sodi, 
2022)
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