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Galerie DVOJKA poprvé...   Když po více než čty-
řech letech AUG-design ukončila pro nedostatek fi-
nančních prostředků svoji činnost v této pouliční 
galerii České advokátní komory, jeden kolega přišel  
s nápadem, že by ji rád provozoval s jedním svým 
„cestovatelským“ kamarádem. Přestože jím byl po-
slán úplně jinam než na Národní tř., nechtěl se svého 
záměru vzdát. A protože P. K. je dobrý kolega a ka-
marád, nedalo mu moc práce, aby do svého umanutí 
„uvrtal“ i mne...   Pro mne by se ta galerie mohla 
nyní jmenovat třeba Archiv nebo Paběrky nebo Frag-
menty – i když chceme vystavovat věci vždy na spo-
lečně dohodnuté téma, kromě svých nových prací 
budeme čerpat i ze svých archivů, (i při této práci se 
totiž řada věcí zabydlí „v šuplíku“).  A tak se zde bu-
dete setkávat s dílky z různých období, ale i ta star-
ší nebudou pouze „vytažená na světlo boží“. Budou 
„recyklovaná“, to znamená, že se budeme bavit hrou 
s jejich obměnami novou prezentací...   Budeme 
rádi, když se při svých procházkách a pochůzkách 
okolo nároží paláce Dunaj, (Národní tř./Voršilská ul.), 
budete bavit s námi i Vy a Vaši přátelé. A v případě, 
že Vás něco zaujme, můžete si za malý peníz odnést 
ze zde sídlícího knihkupectví Fortuna skromnou ale 
úplnou dokumentaci každé z výstav.   Těšíme se 
na Vás, Petr Kubín a Karel Aubrecht

P. S. Pro „první kolo“ jsme zvolili výběr ze svých rea-
lizovaných i nerealizovaných logotypů/značek, které 
jsou jedním ze základních prvků grafického designu,  
v netradičních a uvolněných prezentacích...
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