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Textová zpráva: 
Karl v most je zahalený do jemn  uhá kované krajky ve erní mlhy. Pouli ní um lci už 
vyd lali a dlažba hraje jen pod kroky posledních kolemjdoucích. Na most  stojí t i zav ené
boxy. Škvírami proniká z krabic jasné zelené sv tlo a obléká kapky mlhy kolem. „Co to je? 
Proboha, co si to zase vymysleli?“ Václav se zastavil a snaží se nakouknout dovnit . „V era to 
tu ješt  nebylo… asi zase n jaká zt ešt ná moderní socha…“ Už je ale pozd  a Václav sp chá
dom . Ráno to ale Václavovi nedá a rozhodne se jít na Karl v most znovu. Boxy jsou dnes 
otev ené a kolem už je spousta dalších zv davc  a turist . „Vždy  to je ta putovní galerie o 
které mi íkala Dáša“ uv domí si Václav. „P ed pár lety jsem vid l podobnou výstavu ve 
Vídni. Byla to výstava leteckých snímk  Yanna Arthuse Bertranda a m la veliký úsp ch.
Tady vystavují originály, sochy i multimédia. To bych i mohl n co koupit Vítkovi. Legra ní,
napadá m  analogie s prodejem párk  v rohlíku, ale tedy po ádn  kultivovaná…“ napadne 
Václava obdivujícího jeden z abstraktních obraz .

Za pár m síc  se podobná situace odehraje v Pa íži “C'est quoi ca??“ asem v New Yorku 
„What the hell is this?“ a v Shanghaji. Kdoví kam až se výstava dostane. 

-funkce: putovní výstavní prostory spojené s galerií 
-3 x 2 moduly o rozm rech 3m x 6m x 2,8m. 
Moduly vytvá í výstavní prostory, atraktivní pouta  a zárove  obal (kontejner) vhodný 
k transportu výtvarných d l a p íslušenství. 
-vn jší chromovaný pláš  je diagonáln  rozd len do trojúhelník  které je možné vyklopit a 
sklopit. V noci jsou moduly uzav eny, p es den, dle pot eby, otev eny.
Vnit ní povrch tvo í dv  vrstvy  perforovaného plechu se vzorem, který umož uje
rovnom rné denní difúzní osv tlení a napomáhá prostorovému ztužení.Vzor je tvo en
základními schématy možného uspo ádání modul .


