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Výstava v PAC Gallery : MIRO MINAROVÝCH | IT HAPPENED  

Praha - Ve středu 24. zář í  2014 v 19:00 zahajuje č innost nový  galeri jní 

prostor PAC Gallery, který  v premiéře představí tvorbu slovenského 

fotografa a umě lce Mira Minarových. Jeho autorská výstava, jej ímž  

kurátorem je Ladislav Babuščák, bude veřejnosti př ístupná od 25. 9. do 

30. 11. 2014.  

 

Konec září přinese nový galerijní projekt zaměřený na současnou fotografii, video art a smíšená 

média. Galerista Jozef Pavleye poprvé představí koncept nově založené PAC Gallery, působící 

jako součást kreativní agentury Pavleye Art & Culture (PAC), jejíž mezinárodní portfolio zahrnuje i 

spolupráci s osobnostmi jako David LaChapelle, Robert Wilson či Angelika Taschen.  

„Myšlenka založení vlastní galerie je přirozeným vývojem tříletého působní Pavleye Art & Culture. 

Kromě touhy přinášet do Prahy zahraniční umělce je cílem PAC Gallery propagace umělců 

zastoupených PAC Gallery v zahraničí, a to především na prestižních světových veletrzích umění, 

aby se jejich práce dostaly do světa. PAC Gallery je pro všechny, koho zajímá současné umění, a 

to především fotografie a video art, případně mají zájem taková umělecká díla sbírat. Jsme 

připraveni na vysoce individuální přístup ke klientům i umělcům samotným,“ vysvětluje Jozef 

Pavleye, zakladatel Pavleye Art & Culture a PAC Gallery. 

PAC Gallery v rámci svého programu kurátoruje a produkuje originální koncepty domácích 

i zahraničních umělců. Tento novátorský prostor umožňuje spojení sběratelů s umělci, poskytuje 

specializované poradenství a individuální navigaci ve světě umění.  

Miro Minarových | IT HAPPENED 

Úvodním projektem PAC Gallery je výstava slovenského umělce a fotografa Mira Minarových 

nazvaná „IT HAPPENED“.  „Moje premiérová výstava v PAC Gallery je výsledkem dlouhodobé 

spolupráce s Pavleye Art & Culture, která mne jako umělce zastupuje od svého vzniku. Bylo mi 

proto ctí a velkým potěšením, že jsem byl osloven jako první a byla mi tak dána možnost 

spolupodílet se na otevření nového prostoru. Věřím, že ten Praze v budoucnosti přinese mnoho 

skvělých výstav,” vyjádřil se umělec u příležitosti své galerijní premiéry.  

„Výstava IT HAPPENED v nově vzniklé PAC Gallery je sice výběrem z rozsáhlého archívu Mira 

Minarových, ale koncepčně reprezentuje uchopení primárního zájmu autora v médiu fotografie. 

Tím je již řadu let výsek řekněme abstraktní situace. Vystavené fotografie pořízené na různých 

místech světa tak často rezignují na figurální prvek, čímž naopak přinášejí otázky mystifikace, 

možnosti individuální projekce příběhu, či prvky jemné absurdity,“ přibližuje koncept výstavy její 

kurátor Ladislav Babuščák. 

 



INFO  

 

Autor: Miro Minarových 

Kurátor výstavy: Ladislav Babuščák 

Galerista: Jozef Pavleye, jozef@pavleye.com, +420 731 151 121 

PR servis: Milosh Harajda, milosh@pavleye.com,  +420 774 447 021 

 

Termín: 25. 9. – 30. 11. 2014  

Otevírací doba: Navštívit nás můžete kterýkoliv den po předchozí dohodě 

 

KONTAKTY 

 

PAC Gallery 

3. poschodí 

Františka Křížka 1 

170 00 Praha 7 

+420 731 151 121

 

	  


