
 

DOX – Centrum současného umění nabízí sérii doprovodných programů 
k výstavě Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina MANOP, POSLEDNÍ PRVNÍ. 
Přednášky a diskuse se konají v kavárně centra DOX, vždy v pondělí a ve 
čtvrtek, od 18 hodin, pokud není jinak uvedeno.  

 

9. března / Lukáš Rittstein, Barbora Šlapetová 

Výstavu fotografií z Nové Guineji-Papuy a sochy inspirované tamní kulturou představí jejich 
autoři: Lukáš Rittstein a Barbora Šlapetová.  

16. března/ Od A. V. Friče k občanskému sdružení Checomacoco 

Osudy známého cestovatele a jeho potomků, kteří žijí nejen v Čechách, ale i v Paraguayi, 
přiblíží Yvonna Fričová z obč. sdružení Checomacoco.  

23. března/ Emil Holub, český cestovatel s talentem pro drama 

Emila Holuba do značné míry ovlivnila jeho žena. Jejich napínavý životní příběh nastíní Milena 
Secká z Náprstkova muzea. Debatu na toto téma moderuje Josef Matyáš, vedoucí přílohy 
Věda Lidových novin.  

30. března/ Richard  Štorch a Bedřich Machulka - Život jako safari 

Simona Štorchová pohovoří o dobrodružném životě dvojice cestovatelů a představí jejich 
cesty po Africe prostřednictvím dosud nepublikovaných fotografií a rukopisů z pozůstalosti 
Richarda Štorcha. 

2. duben/ Mnislav Zelený, Čech s indiánským jménem Atapana 

Etnolog Mnislav Zelený navštěvuje původní obyvatele amazonských pralesů už čtyřicet let. O 
svých  zažitcích a zkušenostech bude hovořit s moderátorem Josefem Matyášem vedoucí 
přílohy Věda Lidových novin.   

16. duben/ Enrique Stanko Vráz – první běloch v zemi kanibalů – Nové Guineji  

Unikátní archiv Vrázových snímků je dodnes významným zdrojem informací o kultuře 
přírodních národů na sklonku 19. století. Přednášející Jiřina Todorovová z Náprstkova muzea. 
Moderátor Josef Matyáš, vedoucí přílohy Věda Lidové noviny.  

27. dubna/ Prokletí nebo požehnání? Zámořská expanze v 15. - 19. století do 
Ameriky 

Jaké byly důsledky zámořských expanzí na americkém území? Byla civilizace přínosem nebo 
naopak? Debatu s historičkou Markétou Křížovou ze Střediska ibero-amerických studií FF UK 
povede Josef Matyáš, vedoucí přílohy Věda Lidových novin.  

Změna programu vyhrazena 

Vstupné: 60,-Kč. Kapacita míst je omezená. Rezervace na: judita@doxprague.org 

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice, www.doxprague.org, tel.: 
+420 224 930 927, Tram: 5, 12, zastávka Ortenovo nám., Metro: zastávka Nádraží Holešovice 

Partneři centra DOX: Hlavní město Praha a TECHO, Mediální partner: Český rozhlas - Leonardo 


