Zajistíme pro Vás bývalou poštu v
Příčné ulici - místo, které si udrželo svoji
autentickou atmosféru i po modernizaci.
Náš variabilní prostor je ideální pro
pořádání firemních akcí, fór, přednášek,

Aula – 85 m2

workshopů, stejně jako výstav, veletrhů,
přehlídek, seminářů atd. Tiskovou
konferenci u nás měl např. poslední
ročník festivalu Signal - výrazné účasti na
ní jistě přispěla i ideální poloha Ex Post v

srdci města.
Firma Pebe Interactive s.r.o. je
Vám připravena poskytnout event
management v nejvyšší kvalitě s vysokou
technickou a multimediální úrovní.

Ex Post — je místem pro kulturu a
vzdělání, které vznikl v prostorách bývalé
pošty v Příčné ulici na Praze 1.
Prostor slouží k rezidenci tvůrčích celků,
výstavám, přednáškám, ale také možnosti

Galerie – 95 m2

náhodně se setkávat a spolupracovat a
to zejména v oborech na pomezí umění
a technologie. Díky tomu vám můžeme
také nabídnout exkluzivní doprovodný
program vašich akcí připravený na míru

pro prostor Ex Post.
Pro tyto tvůrčí procesy je
charakteristické propojování starých
a nových řemesel, tedy i zde rezonuje
příznačný název „Ex Post“.

Ex Post mimo jiné navazuje na činnost
showroom 22presents v Mlynářské ulici,
kde se od roku 2008 představovaly
projekty především berlínské
experimentální scény.

Aula – 95 m2

Prostor se třemi vstupy z ulice disponuje
Aulou a Galerií, dále zázemím, dílnou a
skladem. Vybaven je moderním výstavním
osvětlením a další základní technikou
jako např. vysokorychlostní ethernet i
internetovou sítí.

Kapacita

koktejl
150 osob

prezentace
50 + 50 osob

Pro konání akcí je k dispozici 219 m2
z celkových 309 m2. Prostor pohodlně
pojme 150 osob ke stání či 100 sedících.

Ex Post
Příčná 1, Praha 1 - 110 00
00420 777 128 969
expost@pebe.cz
www.expost.space

Varianty využití prostoru

Varianta A – 219 m2
Galerie – 95 m2
Aula – 85 m2
Zázemí – 39 m2
Varianta B – 134 m2
Galerie – 95 m2
Zázemí – 39 m2
Varianta C – 124 m2
Aula – 85 m2
Zázemí – 39 m2

workshop
20 + 30 osob

Zázemím se rozumí chodba
hlavního vstupu a sociální
zařízení.

Prostor se třemi vstupy z ulice disponuje
Aulou a Galerií, dále zázemím, dílnou a
skladem. Vybaven je moderním výstavním
osvětlením a další základní technikou
jako např. vysokorychlostní ethernet i
internetovou sítí.

Pro konání akcí je k dispozici 219 m2
z celkových 309 m2. Prostor pohodlně
pojme 150 osob ke stání či 100 sedících.

Plán prostoru

Ex Post
Příčná 1, Praha 1 - 110 00
00420 777 128 969
expost@pebe.cz
www.expost.space

Varianty využití prostoru

Galerie

Varianta A – 219 m2
Galerie – 95 m2
Aula – 85 m2
Zázemí – 39 m2

Galerie

Hlavní Vstup

Toalety

Aula

Galerie

Dílna

Varianta B – 134 m2
Galerie – 95 m2
Zázemí – 39 m2
Varianta C – 124 m2
Aula – 85 m2
Zázemí – 39 m2
Zázemím se rozumí chodba
hlavního vstupu a sociální
zařízení.

