
a  C1
Altán KlAmovKA
park Klamovka, Praha 5
so a ne, 14–18 h
augdesign.cz/aktual/altan_ 
klamovka.htm

22. 2.–20. 3.

Dagmar Šubrtová
Tajný oheň / SecreT Fire
Digitální tisky; v rámci projektu www.
actiongalleries.info / Digital prints; included in 
the project www.actiongalleries.info

22. 3.–17. 4.

Daniela Deutelbaum
Site-specific fotografie; www.actiongalleries.
info / Site-specific photograph

Kurátorka / curated by: Lenka Sýkorová

C3  
A.m.180
v prostorách klubu Utopia
Bělehradská 45, Praha 2 
po–čt, 14–19 h
ostatní dny po telefonické  
domluvě na tel. 731 177 641
am180.org 
myspace.com/am180collective

A4
AP gAlerie
AP Atelier, ing. arch. Josef Pleskot 
Komunardů 1529/5, Praha 7

B2
Ateliér JosefA sudKA
Újezd 30, Praha 1
út–ne, 12–18 h
sudek–atelier.cz

9. 2.–27. 3.

Tereza Kabůrková
"U SUDKa"
Výstava fotografií z aktuální tvorby autorky.

30. 3.–8. 4.

Dušan Tománek
C3

CAfé turečeK
Římská 17, Praha 2
bytová galerie, prohlídky možné  
po dohodě
cafeturecek@gmail.com tel.: 606 513 720

březen–duben

romana Drdová

c B2  
česKé Centrum PrAhA
Rytířská 31, Praha 1
út–pá, 10–18 h, so 12–18 h
czechcentres.cz

4. 3.–4. 4.

FoLKLore  iS  aLiVe! 
FoLKLornÍ SToPY 
V SoUČaSnÉM DeSiGnU
Společná přehlídka mladých umělců z Česka, 
Maďarska, Polska a ze Slovenska, která nabídne 
neotřelý pohled na tradiční folklor. Součástí 
oslav 20 let Visegrádské skupiny V4 a festivalu 
Jeden svět. Vstup zdarma! / A fresh perspective 
on traditional folklore. A joint exhibition of 
artists from Czech Republic, Hungary, Poland, 
and Slovakia. FOLKLORE IS ALIVE! celebrates 
20 years of the Visegrád Group – V4 and is part 
of the One World Human Rights Film Festival 
2011. Free entry!

D A2
de–sign
Sládkova 7, Praha 7
po–út, čt–pá 11–18 h
de-sign.cz

16. 2.–25. 3.

Štěpánka Bláhovcová
Práce jaKo na KoSTeLe... 
jaK Se roDÍ KnÍžKa?
Naživo uvidíte, jak Štěpánka Bláhovcová 
přivedla k životu knížku „Práce jako na kostele”, 
která získala zlaté ocenění v kategorii knižní 
layout na European Design Ewards 2010 a jak 
spatřili světlo světa i některé z jejích dalších 
knížek. / You can see how Štěpánka Bláhovcová 
gave birth to the book “Many Hands makes 
churches withstand”, which obtained a Golden 
Award for Book Layout at European design 
Ewards 2010 and how some of her other books 
came to the world.

30. 3.–25. 5.
→ vernisáž / opening: 30. 3., 19 h

Blanka Kirchner
MaG-neT-waLL
Doslova přitažlivá instalace magnetických 
fotografií Blanky Kirchner. / Literally attractive 
instalation of magnetic photos by Blanka 
Kirchner.

B4
divus underground
Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín
út–ne, 12–18 h
divus.cz/underground

A4
doX PrAgue
Centrum současného umění, 
architektury a designu / 
Centre for contemporary art,  
architecture and design
Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice
po / Mon 10–18 h, út / Tues zavřeno / 
closed, st–pá / wed–Fri, 11–19 h, so–ne / 
Sat–Sun 10–18 h
doxprague.org
facebook.com/DoXPrague.cz

21. 1.–7. 3.

Michal cimala
PoSUn / ShiFT
27. 1.–28. 3.

nina Beier, jiří Kovanda, 
Marie Lund
BoB DYLan, BoB DYLan, 
BoBa DYLana
27. 1.–28. 3.

jUan GaraiZaBaL
KoSTeL V PohYBU / 
wanDerinG chUrch

10. 2.–16. 5.

Martin Parr
aSSorTeD cocKTaiL / 
VýBěroVá SMěS
Doprovodné programy probíhají obvykle každé 
pondělí a čtvrtek. Více na www.doxprague.
org. / Accompanying programs take place on 
Mondays and Thursdays. / For a complete 
program, please check www.doxprague.org.

20. 1.–16. 3.

PohLeD Do archiVU 2 – 
PLaKáT

B1
dvorAK seC ContemPorAry
Dlouhá 5, Praha 1, 110 00
út–pá, 10–18 h
dvoraksec.com

e B4
entrAnCe gAllery
Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín
út–ne, 12–18 h
entrancegallery.com

16. 2.–13. 3.

robert Portel &  
Kateřina Zahradníčková
ProČ ne SáM(a)? / 
whY noT aLone?
V dalším výstavním projektu se představí 
vedoucí pedagog ateliéru fotografie pražské 
FAMU se studentkou Kateřinou Zahradníčkovou.

23. 3.–17. 4.

Milena Dopitová  
& Thorarinn ingi jonsson
Milena Dopitová jako vedoucí pedagog 
Ateliéru Meziprostředkové dialogy na Ústavu 
umění a designu ZČU v Plzni představí svého 
zahraničního studenta

C3
etC. gAlerie
Kateřinská 20, Praha 2 – Nové Město
so–ne / Sat–Sun 13–18 h
ostatní dny po telefonické domluvě 
na tel. / other days by appointment 
tel.: 602 682 788
etcgalerie.cz

19. 2.–11. 3.

etienne chambaud,  
claire Fontaine
PÍSař BarTLeBY
Kurátorka: Tereza Stejskalová

f B3
fenester,  
výloha pro současné umění  
/ Window gallery
Jakubská 2, Praha 1
nonstop
fenester.cz

15. 2.–9. 3.

Markéta Kubačáková
LoKeT PoBěLohorSKý, 
ČTYři PrSTY, PěT Zrn 
a ČárKa

C3  
frAnCouzKý institut v PrAze
Štěpánská 35, Praha 1
po–pá, 10–19 h, so 10–14 h
ifp.cz

9. 3.–10. 4.

ZDi MeZi LiDMi
Fotograficka výstava o zdech, které ještě v dneš-
ním světě rozdělují lidi a společenství. Dvacet let 
po pádu Berlínské zdi, ve světě globalizace, ve 
světě, kde se odstraňují obchodní překážky a kde 
dochází ke globalizaci komunikace, se na různých 
částech planety objevují nové ocelové nebo 
betonové stěny. Hrazení určená k obraně proti 
vnějším útokům a ochraně ohrožených identit. 
Rozdělují národy. Rozdělují země a lidi. 
Partner: festival Jeden Svět

C3
fotogrAf gAllery
Školská 28, Praha 1 (ve dvoře / 
in the courtyard – through passage)
út–pá, 12–18 h
fotografgallery.cz

2. 3.–25. 3.
→ vernisáž / opening: 1. 3., 18 h

jan Lesák
PřÍPaD Pro ZaČáTeČnÍKa / 
The caSe For a rooKie
Základem práce Případ pro začátečníka Jana 
Lesáka je přepis filmu Pavla Juráčka Případ 
pro začínajícího kata (1969) do textové podoby. 
Výsledkem je objekt či spíše série fotografických 
dokumentací objektu či spíše instalace zahrnující 
také nástěnnou malbu. Jakkoliv distanční formu 
autor zvolil, skrze sterilitu vyprázdněné kancelář-
ské, minimalistické a konceptuální estetiky se pro-
dírají surrealistické flashbacky původního filmu. / 
Jan Lesak is applying post-conceptual analyses 
to the medium of photography and film. The 
presented outcome of the project is a recording of 
a long term process based on transforming movie 
constituents into an object presented as a series 
of photographs. The object was created by rewrit-
ing the spoken script of a movie The Case for 
a Rookie Hangman (1969, director Pavel Juracek) 
using a mechanical typewriter and standard A4 
paper. The final installation captures the strain 
between the surrealistic imagination poping up 
from the few presented lines of the film text and 
minimalistic form of the whole execution.
Kurátor / curator: edith jeřábková
room
2. 3.–25. 3.
→ vernisáž / opening: 1. 3., 18 h

Peter Fabo
PřÍLoha inZeráTU / aD-
VerTiSeMenT encLoSUre
Vystavená série fotografií Petera Fabo ukazuje 
neznámou látku v reálné konstelaci. Známé 
a často příjemné prostředí fotografie odhaluje 
obskurní a nevysvětlitelný detail, kompozici či 
náladu. / Peter Fabo presents his new series of 
photographs which are much about presentation 
of unknown matter in real constellation. 
Familiar, often pleasant surrounding reveals an 
obscure, inexplicable detail, set up or mood.

Kurátor / curator: edith jeřábková

30. 3.–22. 4.
→ vernisáž / opening: 29. 3., 18 h

jan Budaj
PracoVná PaMäť / 
worKinG MeMorY
Projekt kurátorky Miry Keratové představí 
veřejné akce slovenského umělce Jana Budaje, 
především dokument "Motivy akcie" a původní 
akce z roku 1978 "Obedy", které se odehrávaly 
na bratislavském náměstí. Jsou připomenutím 
toho, jak vypadal a byl cítěn veřejný prostor 
v období normalizace. Jan Budaj je pro české 
publikum téměř neznámý. Výstava je jedním 
z výstupů většího projektu, který se zabývá 
veřejným prostorem a akcí v socialistickém 
Slovensku s názvem "Working Memory" Miry 
Keratové. / Working Memory is a project 
curated by Mira Keratova which will introduce 
public interventions from the 70’s of the 20th 
century of a Slovak artist Jan Budaj. The 
exhibition includes two of his main happenings 
Motives of action and performance from 1978 
Lunches, which took place right in the main 
square in Bratislava. They are (and are not only) 
a reminiscences of the image and feelings of a 
public space during the time of normalization.

Kurátorka / curator: Mira Keratová

C1
futurA
Centrum pro současné umění 
/ Centre for Contemporary Art
Holečkova 49, Praha 5,
tel.: 251 511 804
e–mail: info@futuraproject.cz,
st–ne, 12–18 h / wed–Sun 11am–6pm
futuraproject.cz

9. 3.–1. 5.
→ vernisáž / opening: 8. 3., 18 h

how To BeGin FroM The 
BeGinniG…
eva jiřička, isabela Grosseová 
a jasper alvaer, rafani, erik 
Sikora, ivan Vosecký, Daniela 
Baráčková, Petra herotová, 
Kateřina Fojtíková
Rezignovalo české umění na své společenské 
poslání a přebývá ve věži ze slonoviny, stranou 
veřejného zájmu. Nechceme se snažit o příkrou 
polemiku, spíš o určitý posun v úhlu pohledu. 
Vycházíme přitom z blochovské definice lidského 
subjektu jako toužící bytosti, tzn. že naši každodenní 
realitu i veškeré konání strukturuje naděje, 
vize lepšího světa. Tato utopická dimenze – 
schopnost představit si něco radikálně jiného než 
každodenní realitu uvnitř jejího rámce je naším 
hlavním (a jediným) kritériem výběru. Zajímají 
nás díla, která se nějakým způsobem vztahují 
k problémům přesahujícím rámec výtvarné scény, 
ať už společenským či politickým, aniž by se k nim 
vztahovala radikálně. / Has Czech art gave up 
on its social mission and is now hidden outside 
of the realm of public interest? Our aim is not to 
form a direct argument but shift the angle of our 
perception. Our point of departure is nevertheless 
rooted in Bloch’s definition of the human subject, 
defined as a being full of desire; our everyday reality 
and modes of behavior are structured by hope and 
a vision of a better world. This utopian dimension – 
our ability to imagine something radically different 
to everyday reality and its framework, became the 
main (and only) criteria for the selection of artists in 
the show. We are interested in works that with their 
engagement surpass the borders of art.

Kurátorky / curators: Michaela 
ivaniškinová, Mariana Serranová

G B2
gAlerie 207
Palachovo nám. 80, Praha 1
Atelier Intermediální konfrontace,
2. patro/207
galerie207.blogspot.com
→ vernisáž každé pondělí 18–21 h
Prezentace každý čtvrtek 15.10 h–16.50 h 
v posluchárně č. 215, VŠUP

7. 3. 

Libor Uher
Prezentace – Pavel Vančát

14. 3. 

Lukáš Machalický
Prezentace – Lukáš Machalický, Libor Uher

21. 3. 

jiří Skála
Prezentace – Jiří Skála

28. 3. 

jan Brož
Prezentace – Martina Pachmanová

4. 4. 

alžběta říhová
Prezentace – Alžběta Říhová, Jan Brož

11. 4. 

Matěj Smetana
Prezentace – Matěj Smetana

18. 4. 

Tomáš Moravec
Prezentace – Josef Fulka 

25. 4. 

Martin nytra
Prezentace – Tomáš Moravec, Martin Nytra

B4
gAlerie 35m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
po–pá, 10–19 h, so–ne, 12–19 h
35m2.cz

4. 2.–6. 3.

jan haubelt
PraVýM jMÉneM / 
in reaL naMe
11. 3.–10. 4.
→ vernisáž / opening: 10. 3., 19 h

Markéta Kubačáková,  
Václav Magid
až na VrchoL 
PoVrchnoSTi, až na Dno 
MěLKoSTi
Výstava zkoumá míru propojenosti nebo 
rozporuplnosti vzájemného naladění. Činí tak 
prostřednictvím konfrontace dvou odlišných 
výtvarných rukopisů. Přestože jeden z nich 
vychází z tradice realistického malířství 19. stol., 
a v druhém lze spatřovat náznaky surrealismu, není 
nemožné vytvořit místa, kde se vzájemně doplňují  
a vytvářejí tak společně nový významový celek.

15. 4.–8. 5.
→ vernisáž / opening: 14. 4., 19 h

Dana Sahánková,  
johana Střížková 
neDaLeKo / FroM aFar
Výstava je setkáním dvou autorek, jejichž 
tvorba, byť na první pohled vzdálená, zde 
nachází společný moment v nejednoznačnosti 
viděného, neurčitosti hmotného. Vzájemná 
konfrontace kresby a videa se tak ze souboje 
mění v jakýsi společný tanec intimity, symbolu, 
radosti z krásy, smutku, možná i strachu  
z vnějšího světa. / The exhibition is an encounter 
between two artists whose work, while it may 
seem distant at first sight, finds common space 
in the ambiguity of the seen, the elusiveness of 
the material. The confrontation of drawing and 
video is thus changed from a battle to a dance 
of intimacy, symbol, joy of beauty, sadness and 
perhaps even fear of the outside world.

C2
gAlerie 5. PAtro
Myslíkova 9, Praha 1
st–so / wen–Sat, 12–18 h nebo po 
telefonické domluvě / or by appointment
222 210 860, 608 238 402
artkunst.cz

do 5. 3

evžen Šimera –  
Michal Pustějovský
Ve VLaSTnÍM STÍnU / 
in one´S own ShaDow
15. 3.–2. 4.

Petr Písařík
noVÉ Práce / new worKS
12. 4.–30. 4.

Štěpán Grygar – rudo Prekop
FoToGraFicKÉ cYKLY 
/ PhoToGraPhic cYcLeS

A3
gAlerie Avu
U Akademie 4, Praha 7
Hlavní budova AVU, č. dveří 42
avu.cz

22. 2.–3. 3.

Troy Briggs, George hladík
7308.230
Kolektivní výstava studentů School of Art 
Institut of Chicago a Ateliérů nových médií AVU.

1. 3.–25. 3.

obec architektů
PřehLÍDKa DiPLoMoVých 
PracÍ 2010
8. 3.–18. 3.

jana Trávníčková,  
jitka Čechová
SVůDně a MěKce
Dvě mladé autorky, které obě studovaly Ateliér 
multimediálního umění na Technické univerzitě 
v Liberci pod vedením profesora Stanislava 
Zippeho vystavují v galerii AVU společně své 
dva poslední projekty. Animaci s generováním 
náhodného průběhu a prostorovou instalaci, 
zvětšeninu korálků.

22. 3.–1. 4

Martina Smutná, Zdeňka 
Plesníková, Bronislava orlická
TeSToVacÍ ProSTor
Malířská výstava tří rozdílných malířských 
osobností.

Kurátor / curator: Pavel Tichoň

5. 4.–15. 4.

Studenti ateliéru kresby  
jitky Svobodové
iDoL!
Pokus o konfrontaci jednotlivosti v celku, 
rozdílně zpracovaného jednotného tématu IDOL : 
VZOR : EGO s důrazem na osobitost přístupu.

Kurátoři / curators: Mario Čumpelík, 
Michal Drozen

19. 4.–29. 4.

Dominik Gajarský, Tomáš 
hrůza, roman Štětina
PřijDe KoSTra na aKáDU
Revize jakékoliv instituce je žádoucí v každé 
době. Akademie výtvarných umění je nejstarší 
uměleckou školou u nás. Do jaké míry a jakým 
způsobem to ovlivňuje její současný stav 
a v čem spočívá její vyjimečnost?

B2
gAlerie česKé PoJiŠŤovny
Spálená 14, Praha 1
po–ne, 10–18 h
galeriecpoj.cz

4. 2.–27. 3.

erika Bornová
na ceSTě
Prostorové barevné figurální objekty z nejnovější 
tvorby autorky.

B2
gAlerie ferdinAdA BAumAnnA
Štěpánská 36, Praha 1 
(vitríny Štěpánské pasáže)
po–ne, 7–22h
g-f-b.tumblr.com

25. 2.–25. 3.

Michal Ureš
roST LoST
25. 3.–20. 4.

Tomáš Bárta
KraFT
22. 4.–20. 5.

Silvina arismendi
Tři/Three

B2
gAlerie fotogrAfiC
Stříbrná 2, Praha 1
tel. 603 186 470
fotografic.cz

29.3.–29.4.

MGZn
Tereza havlínková, Klára 
žitňanská, adéla Vosičková, 
eliška Šárková, Michal 

czanderle, Marcel Stecker, 
Michaela Čejková, Michal 
adamovský, Ludmila 
Kadlecová
Výstava MGZN vznikla původně jako spolupráce 
studentů Katedry Fotografie FAMU a Atelieru 
designu Petra Babáka. Pod kuraturou vedoucích 
pedagogů vznikla řada famácko-umprůmáckých 
časopiseckých redakcí. Studenti museli 
společně vymyslet témata, společně fotit, psát 
články a ve vzájemné komunikaci tak vytvořit 
výslednou podobu časopisu. Samotná výstava je 
výběrem fotografií z použitých editorialů, kde se 
hranice stylizované fotografie prolíná s reflexí 
skutečných příběhů. / The exhibition MGZN has 
arisen from the cooperation of students of the 
Department of Photography at FAMU with the 
Design Studio of Petr Babák. Several editorial 
teams for FAMU and UMPRUM magazines 
have been formed under the care of leading 
pedagogues. Students have been coming up 
jointly with topics, taking photographs and 
writing articles, thus creating the final version 
of their magazines in mutual communication. 
The exhibition itself consists of selections of 
photographs from employed editorials where 
the boundaries of stylized photographs mingle 
with the reflexions of real stories.

B2
gAlerie hAvelKA 
Martinská 4, Praha 1
po–so, 11–18 h
www.galeriehavelka.cz

8. 3.–31. 3.

jan Vičar
SaDař / The FrUiT Grower
→ vernisáž / opening 8. 3. v 18 h
Nová, tentokrát lehce erotická výstava jednoho 
z našich nejzajímavějších grafiků, Jana Vičara, 
se jmenuje Sadař. Stěžejním dílem přírodně-
smyslné série je několikametrový barevný 
dřevořez, který doplňují grafické práce menších 
formátů. Vičar v nich představí nejen svou 
erbovní techniku – linoryt – ale také tisky 
z umělé fólie. Všechny realisticky vedené obrazy 
zachycují epizody ze sadařova života. Ovoce, sex 
a oblaka... Smyslné představy nebo skutečnost? 
/ The latest exhibition by Jan Vičar, one of the 
country’s most interesting graphic artists, this 
time somewhat erotic, is titled The Orchardist 
(Sadař). The centrepiece of this naturalist-erotic 
series is a coloured wood-block several metres 
long, accompanied by graphic works of smaller 
dimensions. They represent Vičar’s hallmark 
technique – linocut – as well prints from plastic 
sheets. All the realistically conceived images 
convey episodes from the orchardist’s life. Fruit, 
sex, and clouds... erotic imaginations or reality?

4. 4.–30. 4.

jan Knap
Kurátor / curator: radek wohlmuth

B2
gAlerie hlAvního  
městA PrAhy 
citygalleryprague.cz, ghmp.cz

dům u zlAtého Prstenu
Týnská 6, Praha 1
út–ne, 10–18 h

od 17. 11. 2009

Po SaMeTU / SoUČaSnÉ 
ČeSKÉ UMěnÍ S PřeSahY 
Do MinULoSTi / aFTer 
VeLVeT / conTeMPorarY 
cZech arT wiTh PaST con-
noTaTionS
Dlouhodobá expozice Po sametu zahrnuje 
generačně vzdálené umělce. Kromě autorů, kteří 
si během dvaceti let svobody založili vlastní 
„školy“ a začali vychovávat vrstvu nastupujících 
tvůrců, představuje i výrazné osobnosti 
výtvarného světa, legendy českého umění  
20. století, jejichž tvorba sahá hluboko před rok 
1989. / The long-term exhibition, After Velvet, 
groups together works by artists of different 
generations, often far apart. Along with those 
who have over the last two decades of freedom 
already set up their own “schools” and started 
to train a new stratum of up-and-coming artists, 
the show also presents long-established distinct 
representatives of the world of art, legends of 
20th-century Czech art, who embarked on their 
careers long before 1989.

STarT UP
startup-ghmp.cz

10. 3.–10. 4.

Pavla Sceranková
ZPráVa Z neoKorTeXU / 
a MeSSaGe FroM The  
neocorTeX
Nový projekt Pavly Scerankové (*1980) tematizuje 
lidský sen, jenž se mnohdy stává neodbytným 
a naléhavým. Proto se autorka rozhodla nalézt 
smysl jeho sdělení a zrekonstruovat jej pomocí 
projekce a interaktivního objektu. Výstava 
s názvem Zpráva z neokortexu umožňuje divákovi 
nahlédnout do prostoru „nevědomí“ a zároveň mu 
ponechává místo k vlastnímu výkladu, nadsázce 
a hře. / This new project from Pavla Sceranková 
(b. 1980) thematizes the human dream as an expe-
rience which can fairly often become irrepressible 
and imposing. Confronted with these qualities, 
the artist decided to try and find the meaning of 
the dream´s message, and to reconstruct it with 
the aid of projection and an interactive object.

28. 4.–31. 5.

Petr Dub
KUSToDKa / 
FeMaLe cUSToDian
V pořadí šestým tvůrcem vystavujícím 
v projektu Start-up II je Petr Dub (*1976), 
absolvent Ateliéru malířství 3 FAVU v Brně 
a současný doktorand Ateliéru intermédia téže 
fakulty. Do prostoru výstavní místnosti připravil 
novou intervenci, jež pracuje s malířským 
plátnem jako s uměleckým jazykem a tvárným 
instalačním prvkem. / The sixth in the line of 
artists exhibiting their work under the project 
Start-up II, Petr Dub (b. 1976) is a graduate 
of the Painting Studio 3 at the Faculty of Fine 
Arts of the Technical University of Brno, who 
currently pursues his studies there in a doctoral 
course at the Intermedia Studio. He has 
displayed in the gallery a new “intervention”, 
where canvas is approached as an artistic idiom 
and a flexible element of installation.

stAroměstsKá rAdniCe
2. patro, Staroměstské nám. 1, Praha 1
út–ne, 10–18 h

23. 3.–15. 5.

jiří Thýn 
PřeDoBraZY, ProSTor, 
aBSTraKce / archeTYPeS, 
SPace, aBSTracTion
Výstava Jiřího Thýna (*1977) představí jeho 
nejnovější tvorbu, jež se vyrovnává s fenoménem 
modernismu a médiem fotografie. Fotografii 
Thýn neustále relativizuje a vytváří s ní dialog 
skrze její materii. V době, kdy tradiční postupy 
vyvolávání analogového filmu mizejí a nahrazuje 
je digitální obraz, Thýn při své práci využívá 
klasické postupy záměrně a navrací se k formálním 
postupům modernismu. Kontinuálně proto pracuje 
na variacích fotogramů a fotografický papír 
využívá jako výchozí médium pro experimenty 
se světlem, vývojkou a multiexpozicí. Výstava 
Předobrazy, prostor, abstrakce pátrá mimo jiné 
i po významech tvorby Otto Gutfreunda a jeho 
kubistických plastik. / This exhibition showing work 
by Jiří Thýn (b. 1977), a graduate of the Studio 
of Photography at Prague´s Academy of Arts, 
Architecture and Design, presents his latest output 
in which he tackles the phenomenon of modernism 
and the medium of photography. Thýn´s approach 
to photography is decisively relativistic, the 
artist engaging in a dialogue with the medium, 
using its material substance as the vehicle of 
communication. At a time when traditional 
processes of developing analogue film are making 
way for digital imagery, Thýn by design employs 
the classic techniques, thus returning to the formal 
processes of modernist art. Consequently, he 
works with variations of photograms, employing 
photographic paper as the basic medium for 
experimentation with light, developer, and multiple 
exposition. In one of its aspects, the present show, 
entitled Archetypes, Space, Abstraction, probes 
into the meanings of the output of Otto Gutfreund 
and his Cubist sculpture.

dům u KAmenného zvonu
Staroměstské nám. 13, Praha 1
út–ne, 10–18 h

16. 3.–5. 6.

Michal Pěchouček
hoDinY V UMěnÍ / 
hoUrS in arT
hosté: Pavel Švec a Viktor Takáč
Výstava známé osobnosti české scény Michala 
Pěchoučka v Domě U Kamenného zvonu je 
koncipována dramaticky kontrastním způsobem. 
Hodiny v umění sestávají ze dvou částí 
umístěných vždy v jednom patře výstavního 
prostoru. V prvním patře je prezentován 
fotografický projekt Filmogram, zaměřený na 
podmínky záznamu a vnímání pohyblivých obrazů, 
a další práce ve spolupráci s Viktorem Takáčem. 
Po vizuálně dietním a spíše intelektuálním 
zážitku prvního patra návštěvník vstoupí do 
druhého podlaží domu, kde bude vystaven 
působení senzuálně sdělného figurálního cyklu 
textilních asambláží Večerka. Uvidí zde také 
video od druhého hosta výstavy Pavla Švece. / 
This exhibition of work by Michal Pěchouček, 
a well-known representative of the Czech art 
scene, staged at The Stone Bell, is conceived 
with an eye to dramatic contrast. Hours in 
Art consists of two sections, each located on 
a separate floor of the exhibition venue. The 
first-floor section presents a photographic project 
entitled Filmogram, focused on circumstances of 
recording and perceiving moving pictures, plus 
several other works done in tandem with Viktor 
Takáč. After the visually sober, more or less 
purely intellectual experience of viewing the first-
floor section, the visitor will mount to the venue´s 
second floor, there to be exposed to the impact 
of a sensorically communicative figure series 
of textile assemblages entitled Lights Out. The 
display here is supplemented by a video made by 
the exhibition´s second guest, Pavel Švec.

městsKá KnihovnA, 2. PAtro
Mariánské nám. 1, Praha 1
út–ne, 10–18 h

2. 2.–1. 5.

FUnDaMenTY & SeDiMenTY 
/ VZPoUra hraČeK 2011
fundamentysedimenty.cz

Výstava se zaměřuje na výběr konkrétních děl 
umělců několika generací. Tato díla jsou kurátorsky 
vybrána na základě určitého referenčního klíče. 
Tím je důraz na oproštěnost a reduktivnost formy 
a na základní obrazové a prostorové formy – kruh, 
čtverec, obdélník, linie, osa, krychle, kvádr, koule, 
linie, horizont apod. Zároveň je sledován jejich 
přenos do zvěcňovaných či metaforických poloh – 
např. koule/hlava, linie/ horizont, obdélník/dveře 
apod. V každém takovémto FUNDAMENTU je 
odhalován obsahový SEDIMENT, něco, co zde 
uvízlo, a co má svou platnost pro sdělování 
nějaké situace (prostorové, obsahové, vztahové, 
významové ad.). Zároveň jsou sledovány i formy 
v mezistavu, v situaci transformace, formy 
organické, ale i formy hybridní. / An exhibition 
bringing specific individual works by members 
of several different generations of artists. The 
exhibits were picked by the curator using a definite 
referential key: namely, an emphasis on formal 
economy and reduction, and on primal pictorial and 
threedimensional shapes – circle, square, oblong, 
line, axis, cube, block, sphere, horizon, etc. Each of 
these FUNDAMENTS serves as the receptacle of 
a SEDIMENT of content, something that has got 
stuck therein and that has retained its relevance for 
information about a specific situation (in terms of 
space, content, relationship, meaning, etc.). Likewise 
within the scope of interest are intermediary forms, 
shapes in the process of transformation, organic 
forms, as well as hybrid forms.

B1  
gAlerie ChodovsKá tvrz
Ledvinova 9, Praha 4
út–ne, 13–19 h
chodovskatvrz.cz

25. 3.–8. 5.
→ vernisáž / opening: 24. 3., 18 h

Moře, KTerýM VŠichni 
PLachTÍMe / The See 
TroUGh which we aLL 
SaiL
a. álamo, B. Lecuona, 
Ó.hernández, a. herrera,  
G. Páez, c. Marrero,  
a. Kotzmannová, j. Franta,  
D. Bohm, L. Vítková, P. Strouhal.
Společná výstava umělců z Čech a Kanárských 
ostrovů na téma „moře“ propojí autory 
s rozdílnou sociálně - geografickou zkušeností. 
/ A group exibition dealing with the subject of 
“sea” connects Czech and Canarian artists with 
different social-geographic experience.

Kurátorky / curators: Miriam Durango, 
helena Blašková 

25. 3., 19 h
Diskusní panel s umělci a kurátory / Roundtable 
debate wiht artists and curators

B2
gAlerie JAroslAvA frAgnerA
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
út–ne, 11–19 h
gjf.cz

11. 2.–4. 4.

aTeLier Bow-wow:  
hoUSe BehaVioroLoGY
Výstava úspěšného ateliéru (1992, Yoshiharu 
Tsukamoto a Momoyo Kaijima), která měla 
velký ohlas na loňském benátském bienále 
architektury. Právem přitahují pozornost: mají 
řadu realizací nejen v Tokyu, ale i Evropě, 
přednáší, často vystavují a publikují. Kromě 
samotné výstavy je otevřena malá mediatéka 
věnovaná japonské architektuře. Přednášky 
Osamu Okamura 9. 3., 23. 3. v GJF, filmový 
večer v kině Světozor 30. 3. / The exhibition of 
a successful studio (1992, Yoshiharu Tsukamoto 
and Momoyo Kaijima) caught the attention of 
large audience at the past year’s Venice Biennale 
Architecture Show. They well draw attention: 
the Atelier built many buildings not only in Tokyo, 
but in Europe, too. They lecture, often hold 
exhibitions, and publish. Aside this exhibition 
there is open a small mediatheque dedicated to 
Japanese architecture. Osamu Okamura lectures 
on March 9 and 23 in GJF; films evening will be 
held in the Světozor cinema on March 30.

C2
gAlerie Jelení
Drtinova 15, Praha 5
út–čt, 15–18 h, +420 603 554 395
galeriejeleni.cz

1. 3.–17. 3.

Barbora Klímová na základě 
aktivit Mariana Pally
TÍMTo oKaMžiKeM
Výstava pokračuje v prostorách Tranzitdisplay.

Výstavu uvede: jiří Valoch

22. 3.–7. 4.
→ vernisáž / opening: 21. 3., 18–21 h

jan Šalda
jarnÍ VýSTaVa
Výstavu uvede: radek jandera

11. 4.–28. 4.
→ vernisáž / opening: 11. 4., 18–21 h

Markéta Kubačáková
jeLenÍ
Námět na výstavu Markéty Kubačákové (1984) 
v galerii Jelení pochází z obce Horní Jelení, 
kde má autorka své kořeny. Vztah k místu 
nalézá skrze odkrývání sociální struktury v čase 
a prostřednictvím vizuálních vjemů jejích částí. 
Díky tomu konstruuje fiktivní svět organických 
tvarů, jež postupně zaplňují plochu papíru i prázdné 
stránky v knížce. Mají svoje pravidla a vztahy, 
které zobecňují pocity z fungování prostředí 
(nejenom) v daném místě. Akvarely pohybující se 
mezi abstraktním a konkrétním zdůrazňují výsek 
děje, zápletky. Povídky sestavené do ilustrované 
publikace, jež je součástí výstavy, tvoří paralelní 
proud vnímání stejných systémů.

Výstavu uvede: Gabriela Kotíková

B3
gAlerie Jiří ŠvestKA
Biskupský dvůr 6, Praha 1
út–so, 11–18 h
jirisvestka.com 

11. 2.–2. 4.

Petra Malá Miller
The Voice reacheD US 
ThroUGh The FLoor, BUT 
The worDS TheMSeLVeS 
were LoST
Katarína Poliačiková
VerTicaL narraTiVeS

B1
gAlerie JosefA sudKA
Úvoz 24, Praha 1
st–ne, 11–17 h
upm.cz

15. 2.–18. 4.

adolf Vrhel
FoToGraFie
Adolf Vrhel (1935–1975), povoláním architekt, 
se ve své fotografické tvorbě zabýval 
monumentálními fotografickými kompozicemi do 
interiérů, ale i neobvyklým zachycením užitého 
umění, jež bylo vytvořeno celou generací 
mladých designérů.

B3
gAlerie K4
Celetná 20, Praha 1
po–pá 10–24, so–ne 16–24 h
www.galeriek4.cz

 4. 3.–28. 3. 
→ vernisáž / opening: 3. 3., 19.30 h

hana nováková
BroUK jaKo UMěLec / 
The BeeTLe aS an arTiST
Ideologické manipulace s brouky jsou v naší 
společnosti na denním pořádku. Výstava podrobí 
tento stav věcí ironické revizi a poukáže na to, 
že to, za co koho, včetně brouka, považujeme, je 
dáno do značné míry naší optikou, nikoli snahou 
odzrcadlit nestranně jeho skutečnou povahu 
či podstatu. Chceme tedy kůrovce prezentovat 
skrze jeho dřevoryty, nepostrádající specifické 
estetické kvality. Brouk jako umělec totiž, s jen 
mírným mrknutím, není o moc přitaženější za 
vlasy než jako personifikovaný konec Šumavy. 
/ Ideological manipulations with the beetles 
are common in our society. The exhibition will 
revise ironically this state of affairs. We want 
to present the engraver beetle as an artist 
and through his engravings, which do not lack 
obvious aesthetic qualities.

Kurátoři / curators: j. hauser, 
K. chlustiková, V. janoščík

1. 4.–30. 4.
→ vernisáž / opening: 31. 3., 18 h

jana Butzke
Prý ho MáM PoLÍBiT 
a PaK Se UViDÍ / TheY SaY 

i ShoULD KiSS hiM anD 
Then we wiLL See.
Kurátor projektu se domnívá – a jeho zkušenosti 
mu tento názor jen potvrzují –, že je na světě 
nedostatek lásky. Výstava studentky ústeckého 
ateliéru fotografie vyjadřuje jeho tichý protest 
proti vyprazdňování pojmu lásky a její apropriaci 
reklamním průmyslem. / The curator of the 
project believes – and his experience only 
confirms his conviction – that our world is 
short of love. The exhibition of student of 
photography in Ústí nad Labem expresses his 
silent protest against exploiting the conception 
of love and its appropriation by commercial 
industry.

Kurátor / curator: jakub hauser

B2
gAlerie KritiKů
Palác Adria, Jungmannova 31, 
Praha 1
út–ne, 11–18 h
galeriekritiku.cz

2. 3.–27. 3.

roman Bartoš
LeToKrUhY

B4
gAlerie nAvrátil
Vítkova 15, Praha 8
po–pá, 12–18 h
literanavratil.cz

B2
gAlerie nová síň
Voršilská 3, Praha 1
út–ne, 11–18 h
galerienovasin.cz

9. 3.–30. 4.

František Vízner
aTeLiÉr
Výstava představí pozoruhodné dílo 
světoznámého sklářského umělce Františka 
Víznera, jenž v březnu oslaví 75. narozeniny. 
Stane se vzácnou příležitostí vidět poprvé u nás 
v uceleném souboru výhradně jeho ateliérovou 
tvorbu, tj. unikátní sochařské objekty z ručně 
broušeného skla od 60. let až do současnosti. 
Interiér Nové síně svým funkcionalistickým 
prostorem ideálně koresponduje s tvorbou 
a filozofií vystavujícího autora a navíc díky 
rozptýlenému dennímu světlu vyhovuje působivé 
prezentaci minimalistických skleněných soch. 

Kurátorka: Tereza Bruthansová

B4
gAlerie ntK
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6
po–pá, 8–20 h, so 10–17 h
techlib.cz

B2
gAlerie PAvilon
Mostecká 3, Praha 1 
po–pá, 10–18 h, so 11–14 h
galeriepavilon.cz
Program Situace v Galerii Pavilon sestává ze 
série jednovečerních událostí, během kterých 
jednotliví autoři nebo umělecké skupiny 
představí krátké konstelace, gesta, která se 
mohou pohybovat kdekoli v linii site specific 
instalace až performance. Ekvivalentem 
těchto situací bude jejich záznam, který bude 
představen na webové stránce Galerie Pavilon 
a rozesílán prostřednictvím emailu.

14. 3.

Lukáš Machalický 
19. 4.

Klára jirková
B2

gAlerie rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, Praha 1
út–st, pá–ne, 10–18 h, čt 10–20 h 
/ opening time: Tue–wed, Fri–Sun, 
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm
galerierudolfinum.cz

10. 2.–1. 5.

MUTUjÍcÍ MÉDiUM – 
FoToGraFie V ČeSKÉM 
UMěnÍ 1990–2010
/ MUTaTinG MeDiUM – 
PhoToGraPhY in cZech 
arT 1990–2010
Výstava zachycuje proměny české fotografie 
jako uměleckého média v proměnlivém prostředí 
dvou posledních dekád, ovlivněných politickými 
změnami po roce 1989 i technologickým 
vývojem mířícím k masové digitalizaci 
a pluralizaci obrazových médií. Důraz je kladen 
na autory, kteří pojetí fotografie v rámci umění 
dokázali zproblematizovat a uchopit nově 
a obohatit jím celou výtvarnou scénu. / The 
exhibition should chronicle changes in Czech 
photography as an artistic medium against the 
backdrop of the turbulent past two decades, 
influenced both by the political upheaval after 
1989 and by technological advancements 
tending towards the mass digitalization and 
pluralization of imaging. Depicting the whole 
range of meanings of the word “photography” 
over those twenty years is far beyond the 
possibilities of one exhibition. We are 
focusing, then, on the artists who succeeded in 
questioning the concept of photography in art, 
re-grasping it and employing it to enrich the 
contemporary art scene.

Kurátor / curator: Pavel Vančát

mAlá gAlerie
24. 2.–20. 3.

DeSiGnÉři roKU / VÍTěZoVÉ 
cen cZech GranD DeSiGn 
2010
V architektuře Studia Olgoj Chorchoj se zde 
představí vítězové a výběr nominovaných 
designérů ze všech kategorií cen Czech Grand 
Design 2010.

C3
gAlerie smečKy
Ve Smečkách 24, Praha 1
út–so, 11–18.30 h, tel.: 222 210 268
galeriesmecky.cz

2. 2.–12. 3.

Galina (Galina egerová)
23. 3.–30. 4.

Michal Singer

30. 3.–15. 5. 

FoTo VirUS / c acTion 
/ c acTion PhoTo VirUS
Walter Keller, nový kurátor Langhans Galerie 
Praha, představuje výstavu FOTO VIRUS / C 
Action! Fotografie více než desítky současných 
talentů na stěnách a tři tisíce tištěných stran 
o celosvětové fotografické scéně v deseti 
objemných knihách k prohlížení a čtení. C Photo, 
vrcholná publikace o fotografii poprvé v Praze! 
Vystavení autoři: Veru Iché, Sun Hongbin, Marie 
Taillefer, Lovisa Ringborg, Kyungwoo Chun, 
Julia Peirone, Giacomo Costa, Aniu, Alexander 
Gronsky, Victor Albrow, Eustaquio Neves, Julia 
Fullerton - Batten, Flore - Aël Surn, Rong Rong + 
Inri... / Walter Keller, new curator of Langhans 
Galerie Praha, represents exhibition C ACTION 
PHOTO VIRUS! Photographs of a dozen emerging 
international photographers on the walls, 
and more than 3000 printed pages about the 
worldwide photo scene in ten big books to view 
and read. C Photo, the top of the top publication on 
photography, is visiting Prague for the first time! 
Photographers: Veru Iché, Sun Hongbin, Marie 
Taillefer, Lovisa Ringborg, Kyungwoo Chun, Julia 
Peirone, Giacomo Costa, Aniu, Alexander Gronsky, 
Victor Albrow, Eustaquio Neves, Julia Fullerton - 
Batten, Flore - Aël Surn, Rong Rong + Inri...

Kurátor / curated by: walter Keller

C3
leiCA gAllery PrAgue
Školská 28, Praha 1
po–pá, 11–21 h, so–ne, 14–21 h
lgp.cz

18. 2.–3. 4.

MicheL coMTe
noT onLY woMen
FeMinine iconS oF oUr 
TiMeS
Výstava přináší do České republiky ty 
nejvýznamněnší a nejzajímavější ženské portréty 
z produkce špičkového švýcarského fotografa. Za 
svou třicetiletou kariéru vyfotografoval Michel 
Comte světově známé herečky, modelky, zpěvačky 
a ženy z dalších uměleckých oborů. Výjimečný 
výstavní projekt pořádá Leica Gallery Prague ve 
spolupráci s galerií Vernon. / A main event in the 
Leica Gallery Prague, the exhibition “Not Only 
Women”, brings to the Czech Republic the most 
intense and significant portraits of women realized 
by Michel Comte. Over the course of his thirty 
year career, Comte has photographed the most 
important cinema celebrities but also those from 
the fashion, theatre, music and art. And it recounts 
who were, who are and who will be the women 
of our times.

Kurátorka / curator: Serena Baccaglini

7. 4.–1. 5.

Tereza z Davle
GranDhoTeL
Výstava Terezy z Davle - mladé české fotografky, 
která pracuje s analogovými fotoaparátem  a 
své černobílé fotografie vlastnoručně zvětšuje. 
V Leica Gallery Prague bude prezentována  
nejnovější kolekce této autorky a návštěvníci tak 
budou mít možnost vidět fotografie, které zatím 
nebyly nikdy vystaveny. / An exhibition arranged 
by Tereza z Davle – a young Czech photographer 
who works with an analogue camera, enlarging 
her black-and-white photographs herself. 
The latest collection of this authoress will be 

B2
gAlerie váClAvA ŠPály
Národní 30, Praha 1
po–ne, 11–19 h
galerievaclavaspaly.cz

4. 3.–30. 4.

Tomáš císařovský
KaM až
Výstava obrazů z aktuální tvorby autora.

A3
gAlerie vernon
vernonfineart.cz
gAlerie vernon
Janovského 23, Praha 7
otevřeno po telefonické domluvě / 
open by appointment
vernon ProJeKt
Heřmanova 12, Praha 7
otevřeno nonstop / opening time: 
nonstop
vernonprojekt.com

B1
gAlerie ve sKlePě
Pohořelec 25, Praha 1
st po vernisáži 10–13 h po telefonické 
domluvě / wen after opening: 10–13 h / 
or by appointment: +420 602 111 500

8. 3.–11. 4.

Zdeněk hůla
DeSKoVý oBraZ
Výstava představující ryzího malíře z generace 
70. let, který ve své době sehrál důležitou úlohu 
hlavně založením kultovní Galerie H v Kostelci 
nad Černými Lesy.

12. 4., 18 h

Pavla Gajdošíková
SPace ShaDowS
Světelná instalace proměňující prostor galerie 
ve zvonkohru stínů.

C2
gAlerie velryBA
Opatovická 156/24, Praha–Nové 
Město
po–so, 12–21 h
kavarnavelryba.cz

C2
gAlerie viA Art
Resslova 6, Praha 2
po–pá, 13–18 h
galerieviaart.com

15. 2.–17. 3.

Pavel Korbička
Světelná instalace

29. 3.–21. 4.

ira Svobodová, Tadeáš Kotrba
naPůL
Studenti z AVU – malířský ateliér Michaela 
Rittsteina

B2
gAlerie vŠuP
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
po–so, 10–18 h
vsup.cz

25. 3.–16. 4.
→ vernisáž / opening: 24. 3., 18 h

iveta Pilařová
MaMa 
Doktorandská výstava na téma Transformace 
kultury handicapu uměním, zkoumání vztahu 
fyzicky handicapovaných a zdravých lidí.

B2
gAmBit
gambit.cz
gAlerie gAmBit
Mikulandská 6, Praha 1
út–ne, 14–18 h
gAmBitPhoto
Malé náměstí 12, Praha 1
po–ne, 10–20 h
gambitphoto.cz

1. 3.–31. 3.

Tereza Vlčková
Tereza Vlčková, absolventka Institutu tvůrčí 
fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 
a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, se prosadila 
na české i evropské scéně následně po 
prezentaci svých fotografických prací na 
PRAGUE PHOTO 2008, kde získala ocenění 
UniCredit Bank Prague Photo Young Award, 
určené umělci do 35 let. Galerie Zlatá lilie 
uvádí v rámci projektu Gambit Photo průřez její 
tvrobou, především ze souborů TWO, A Perfect 
Day, Elise... a Lamy.

B2
gAmu
gAlerie AKAdemie  
múziCKýCh umění v PrAze
Hartigovský palác,  
Malostranské náměstí 12, Praha 1
út–ne, 10–12 h, 13–18 h 
gamu.cz

1. 2.–11. 3.

PřÍBěh LoUTKY / 
STorY oF PUPPeT
Práce studentů KALD DAMU. / Works of KALD 
DAMU students.

15. 3.–29. 4.
→ vernisáž / opening: 15. 3., 17 h

TěLoPaTie, VZTah 
K (SVÉMU) TěLU / aP-
Proach To YoUr BoDY
Fotografie a videa studentů FAMU. / Multimedia 
project of FAMU students.

h A5

hunt KAstner ArtWorKs
Kamenická 22, Praha 7
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
huntkastner.com

11. 3.–7. 5.

Tomáš Vaněk
ParTiciP Č. 123 / 
PreZenTaKce / ParTiciP 
no. 123 (PreSenTacTion)
Vše, čeho bylo v historii umění i v historii 
lidského společenství dosaženo, by nám mělo být 
k dispozici jako „materiál“ k dalšímu koncepčnímu 
užití či práci. Tomáš Vaněk v hunt kastner galerii 
prezentuje pomocí místa, obrazu a zvuku práce 
vybraných fotografů Aleny Kotzmannové, 
Jiřího Thýna, Francesky Woodman. Poprvé 
tento formát Tomáš Vaněk prezentoval v rámci 
projektu Villa Reykjavik na Islandu v minulém 
roce právě ve spolupráci s huntkastner a Alenou 
Kotzmannovou. / “Everything that has ever 
been recorded in history of art or art, should be 
considered as ready ‘material’ available for use 
in future artistic production and practice.” hunt 
kastner presents three new audio-visual multi-
media works produced by Tomáš Vaněk, which 
combine binaural recordings created specifically 
for a sequence of selected imagery of work by 
the artists Alena Kotzmannová, Jiří Thýn and 
Francis Woodman.

k  A3
KArlin studios
Križíkova 34, Praha 8 – Karlín
st–ne, 12–18 h
futuraproject.cz

3. 3.–16. 3.
→ vernisáž / opening: 2. 3., 18 h

ČÍ je To MěSTo?
richard Biegel, jiří David, 
Tomáš Džadoň, epos 257, 
Kateřina Fojtíková, Guma 
Guar, Mario chromý, eva 
jiřička, Milan Kozelka, David 
Kubík, radim Labuda, Tamara 
Moyzes, Michal Panoch,  
jan Pfeiffer, Praguewatch. cz, 
Punx23, Vladimír Turner, Vít 
Svoboda, Tomáš Svoboda, 
Toybox, Kateřina Vídenová, 
josef Vomáčka, ivan Vosecký, 
richard wiesner, Stanislav 
Zámečník, Martin Zet a další
Skupinová výstava kriticky reaguje na situaci 
ohledně architektury a urbanismu Prahy. Korupce 
dosáhla takové míry, že se stala samozřejmou 
součástí systému vedení města, prakticky nikdo 
se jí už nepodivuje. Praha, jedno z nejkrásnějších 
a architektonicky nejbohatších měst světa se stala 
obětí zištných machinací zkorumpovaných politiků 
a podvodných podnikatelů. / The group exhibition 
should be understood as a critical reaction to 
contemporary architecture and urbanism in 
Prague. Corruption has become an accepted norm 
and is part of the cities management. Prague, one 
the most beautiful and architecturally precious 
cities in the world has become the victim of 
calculative contrivance conducted by corrupted 
politicians and deceitful entrepreneurs.

24. 3.–17. 4.
→ vernisáž / opening: 27. 4., 18 h

adam Vačkář
onoMaToPoeia 
Instalace Adama Vačkáře (1979) napodobuje 
strukturu plynoucího času, genius loci 
současného okamžiku. Instalace využívající 
principu fraktálních množin, plakáty s dada 
básněmi složenými z názvů v šamponu 
obsažených chemikálií. / Installation by Adam 
Vačkář (1979) resembles the structure embedded 
in the passage of time and the notion of the 
present moment. The installation applies 
principles derived from fractal sets; posters with 
Dada inspired poetry are thus composed from 
names of chemicals found in a shampoo bottle.

27. 4.–22. 5.
→ vernisáž / opening: 27. 4., 18 h

Tamara Moyzes  
& Shlomi Yaffe
inTe(G)race
V rámci projektu Inte(g)race tematizuje umělecká 
dvojice Tamara Moyzes a Shlomi Yaffe problém 
mezirasových kontaktů a konfliktů ve společnosti. 
Nesnášenlivost a strach z jiného, ale také pokusy 
jejich překonání, zkoumají umělci na fenoménu 
partnerských vztahů mezi příslušníky odlišných 
národností, etnik a kultur. Skrze toto téma 
projekt Inte(g)race poukazuje na  provázanost 
osobního a veřejného, intimního a politického. 
/ As part of the Inte(g)race project, art duo 
Tamara Moyzes and Shlomi Yaffe bring to the 
fore inter-racial contacts and conflicts present 
in the current society. Not only intolerance and 
the fear from the other, but also attempts to 
overcome difference, becomes the subject of this 
exhibition. Artists explore this topic through the 
phenomenon of partner relations, where partners 
come from culturally, nationally or ethnically 
different backgrounds. The project points to the 
fragile borders dividing the personal and the 
public, the intimate and the political.

Kurátorka / curator: Zuzana Štefková

l B3  
lAnghAns gAlerie PrAhA
Vodičkova 37, Praha 1
út–ne, 13–19 h
langhansgalerie.cz 

8. 3.–17. 3.

FeSTiVaL 
DoKUMenTárnÍch FiLMů 
jeDen SVěT 2011 / FiLM FeS-
TiVaL one worLD 2011
Langhans galerie letos opět spolupracuje 
s filmovým festivalem Jeden svět. V prostorách 
galerie bude po dobu festivalu umístěno press 
a guest centrum. Jeden svět je v současnosti 
jedním z nejvýznamnějších festivalů věnovanách 
problematice lidských práv v Evropě. / Langhans 
Gallery will be part of festival One World once 
again. The festival‘s press centre and guest 
service will be located at the gallery. One World 
is currently one of the leading festivals in Europe 
that deals with human rights issues and is among 
the founding members of the Human Rights Film 
Network, which bands together 29 festivals 
around the world.

Více informací a program najdete na www.
jedensvet.cz / For further information please go 
to festival‘s website www.oneworld.cz . vydávAJí BrAtři hrůzové / teXty PoCházeJí ze zdroJů gAlerií A instituCí / grAfiKA Petr hrůzA, 2011

Hlavním partnerem tohoto vydání je reklamní agentura Revolta. revolta.cz

→

ArtMap kontakt: 

info@artmap.cz 
www.artmap.cz.

ArtMap vyšla díky podpoře Mapu poskytlo

© Marco Polo, s.r.o., 
naskové 1, 150 00 Praha 5
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Michal Pěchouček Hodiny v umění
Galerie hlavního města Prahy
Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 20 hodin

16/3–5/6/2010

inzerceArtmap.indd   1 2/22/11   5:11 PM

ůžena
příběh malířky růženy zátkové 
story of the painter ruzena zatkova
císařská konírna / imperial stables
8/4 — 31/7/2011

www.hrad.cz  
www.arborvitae.eu 

www.ruzenazatkova.cz 

Výstavu pořádá Správa Pražského hradu 
ve spolupráci s Arbor vitae societas. 
The exhibition is organised by Prague Castle 
Administration and Arbor vitae societas.

www.fud.ujep.cz/exit

EXIT/2011
Uzávěrka odevzdání 
projektů 10. 6. 2011

CENA
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presented at the Leica Gallery Prague, so the 
visitors will have an opportunity to see photos 
that have not been exhibited anywhere so far.

m D2  
meetfACtory gAllery
Ke Sklárně 15, Praha 5 – Smíchov
po–ne, 15–20 h
meetfactory.cz

18. 3.–15. 5.
→ vernisáž / opening: 17. 3., 18 h

Florian Slotawa (De)
new BaLance
Německý autor patří ke generaci umělců, kteří 
vstoupili do povědomí evropské veřejnosti těsně 
po pádu Berlínské zdi. V devadesátých letech 
pronikl do široké pozornosti díky fotoreportáži 
„Hotel Series 1998-1999“, ve které procestoval 
středoevropské města (Praha – Hotel Evropa 
1999) – přespal v levných hotelech a přes noc 
přestavěl nábytek do jakýchsi pominutelných 
sochařských kompozic.Pro MeetFactory 
připravuje autor razantní intervenci do chodu 
instituce. Chystá se přemístit důležité znaky 
exteriéru budovy do vnitřku galerie. Objekty, 
které se během několika let usadily kolem 
budovy bývalých skláren se ocitnou v galerii 
a stanou se dočasnými exponáty. 

gAlerie KostKA
25. 2.–13. 3.
→ vernisáž / opening: 24. 2., 18 h

Diana winklerová
50°3'10.2"n, 14°24'29.9"e
Souřadnice v názvu výstavy udávají koordináty 
Galerie Kostka, která se na dobu výstavy stane 
místem malé bytové erupce. Terén, ve kterém 
se pohybujeme a pevné zdi našich domovů, 
jsou penetrovány informačními médii, které jimi 
prostupují. Sdělují nám, kde se právě nacházíme, 
před čím stojíme a dokonce na co se díváme. Tato 
elipsa, od fyzické reality k jejímu nehmotnému 
obrazu, se na chvíli spojí ve velkorozměrném 
objektu čerstvé absolventky VŠUP v Praze. 
/ Coordinates in title of exhibition describes 
position of Gallery Cube. Exhibition space 
became temporally stage for a „home-made“ 
eruption. The terrains through which we are 
moving walls which surround us are penetrated 
by informational waves. We are informed where 
or in front of what sightseeing we stand right 
now. Even we are ensured by our electronic 
gadgets that what we see is really the think 
we are physically facing up right now. Ellipse 
between material and mental reality would 
merge for two weeks in plastically object of fresh 
graduate from Prague Academy of applied art.

18. 3.–3. 4.
→ vernisáž / opening: 17. 3., 18 h

Dominik Lang
Autor je zkušený intervent do jakéhokoli prostředí. 
Je jedno jestli Lang komentuje, to co se děje na 
ulici, nebo vystavuje na prestižní půdě kamenné 
galerie. Jeho zásahy do architektury jsou vždy 
výstižným kritickým komentářem k tomu co 
se děje, resp. naopak neděje v instituci nebo 
veřejném prostoru. Divákova pozornost je matena 
a jeho city jsou šáleny rafinovaně přidaným 
doplňkem, poetickým zásahem do všední situace.

A3
m.odlA
Antonínská 6, Praha 7
Vitrína v chodbě přízemí bytového 
domu, otevřená na požádání kohokoliv 
z obyvatel, každý den, 9–20 h / Show-
case in a hall of the ground floor of the 
appartement building, opened after 
asking anybody of the residents. every 
day between 9 a.m. to 8 p.m.
photo5.cz/m.odla

2. 3.–30. 4.
→ vernisáž / opening: 2. 3., 19 h

Zeit Geist
MUSic

B2
museum KAmPA
U Sovových mlýnů 2, Praha 1 
po–ne, 10–18 h
museumkampa.cz 
stálá expozice / permanent exhibition:

František Kupka,  
otto Gutfreund
MoDernÍ STřeDoeVroPSKÉ 
UMěnÍ. / cenTraL eUro-
Pean MoDern arT
krátkodobé výstavy / temporary exhibition:

25. 2.–25. 4.

adriena Šimotová
MenŠÍ ohLÉDnUTÍ: 
PerForace, FroTáže 
1975–91 / a Minor GLance 
BacK: PerForaTionSe, 
FroTTaGeS 1975–91
31. 3.–5. 6. 

Pavel Brunclík
PorTraiT GaLLerY: ČeŠi / 
PorTraiT GaLLerY: cZechS
Besedy od 19 hodin:

1. 3. 
Beseda s Jiřím Kornatovským

5. 4. 
Beseda s Alešem Veselým

Aktuální informace získáte na tel. čísle 257 
286 147, na www.museumkampa.cz nebo 
jako fanoušek na Facebooku. / Current 
information available at Tel. 257 286 147, www.
museumkampa.cz or as a fun on Facebook.

B2
muzeum montAnelli, mumo
Nerudova 13, 118 01  Praha 1
út–so, 12–18 h, ne, 12–16 h
muzeummontanelli.com 

18. 2.–22. 5.

albrecht Dürer / Teresa Diehl
Maria Maria 1511/2011
Výstava Maria Maria 1511/2011 představuje 
originální grafiky Albrechta Dürera, jehož díla jsou 
zapůjčena ze sbírky Konrada Liebmanna (z Nadace 
Dolní Sasko). Kooperace vznikla ve spolupráci 
s Kulturněhistorickým muzeem v Osnabrücku. 
Úlohou Muzea Montanelli je mimo jiné představit 
tuto sbírku i v dialogu se současným uměním. 
Muzeum proto bude prezentovat vedle zapůjčených 
prací Albrechta Dürera také instalace a videa 

umělkyně Teresy Diehl. Plánek vytvořený pro 
tuto výstavu povede naše návštěvníky i turisty 
po stopách Albrechta Dürera a Panny Marie i do 
institucí jako Šternberský palác a Anežský či 
Strahovský klášter. / The Maria Maria 1511/2011 
exhibition is a presentation of original graphic 
works by Albrecht Dürer. These works are loaned by 
the Konrad Liebmann collection (of the Foundation 
of Lower Saxony). This cooperation developed 
through our collaboration with the Museum of 
Cultural History in Osnabrück. The role of the 
Montanelli Museum is to present this collection, 
inter alia, in a dialogue with contemporary art. 
Alongside Dürer’s loaned works the museum 
will also be presenting installations and videos 
by the contemporary artists Teresa Diehl. Also, 
our visitors, as well as tourists, will be led in the 
footsteps of Albrecht Dürer to other institutions, 
such as Šternberg Palace, St. Anne’s convent or 
the Strahov monastery, by a guide that has been 
specially prepared for this occasion.

n A3
národní gAlerie v PrAze
Sbírka moderního a současného 
umění, Veletržní palác,  
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
út–ne, 10–18 h
ngprague.cz

21. 9.–27. 3.

jan Štursa
KreSBY
Ve dvou cyklech představujeme reprezentativní 
výběr kreseb Jana Štursy (1880–1925). Současně 
si tak připomínáme 130. výročí narození tohoto 
významného zakladatele českého moderního 
sochařství. Figura byla pro Štursu primárním 
motivem,což dokumentuje jeho rozsáhlý soubor 
kreseb z více než 600 jeho prací uložených 
v Národní galerii. / The representative selection 
of sculpture drawings by Jan Štursa (1880–1925) 
is presented in two cycles. At the same time, the 
exhibition commemorates the 130th anniversary 
of birth of this major founder of Czech modern 
sculpture. For Štursa, the human figure was 
a primary motif, as is demonstrated by the large 
set of drawings chosen from among more than 600 
works deposited in the National Gallery in Prague.

A2
nod KluB roXy
Dlouhá 33, Praha 1
nod.roxy.cz

9. 3.–31. 3.
→ vernisáž / opening: 8. 3., 19 h

SVěTLo, STÍn a TMa
Pavel Maur , jan Svoboda, 
Margita Titlová, jiří Šigut, 
Dalibor chatrný , Milan 
houser , Václav Krůček, 
Barbora Klímová, Michal 
cimala, Pavel Korbička
Výstava představí několik umělců různých 
generací, kteří se zabývají vztahem mezi světlem 
a stínem, kteří přitom využívají nejrůznější 
postupy od záznamů stínů a světel kresbou či 
fotografií až ke kinetickým objektům a instalacím 
a projektům. Jde o díla vznikající v obodobích od 
osmdesátých let až do současnosti, aby byl vidět 
posun v užití různých médií.

Kurátor / curator: jiří Machalický

B2
nová sCénA nd
Národní 4, Praha 1
novascena.cz
PodestA
(výstavní prostor v mezipatře  
Nové scény ND)
9. 3.–15. 4.

UMěLci Pro arTMaP
Podesta Nové scéna ND představí výběr z videí, 
která natočili pro ArtMap současní umělci 
a performeři. ArtMap je na českém území 
ojedinělá informační platforma zaměřená na 
současné umění. Vedle tištěných pražských 
"map", pravidelně vycházejích od 2008 byl během 
loňského podzimu spuštěn portál artmap.cz, 
který pokrývá dění ve výtvarném umění v celé 
ČR. Pro podpůrnou internetovou kampaň byli 
osloveni (nejen) výtvarní umělci, aby pro ArtMap 
vytvořili originální krátký videoart jako spot nebo 
znělku. Tohoto specifického projektu se účastní 
jak zavedené respektované osobnosti tak i méně 
známí umělci a studenti výtvarných škol. 

21. 4.–20. 5.

johana Švarcová  
a Michal Kindernay
on
Zvuková site-specific interaktivní instalace. Fiktivní 
rozhovor Oldřicha Nového se sebou samým. 
Tématem reminiscence je oživení textu v nelineární 
kompozice a rovněž užití starých analogových 
páskových magnetofonů jako primárního 
zvukového aparátu. Instalace je zastavením 
ve strukturách dobových rozhovorů s bývalou 
celebritou a experimentalní zvukovou básní.

KAvárnA nonA
1. 3. – 6. 4.
→ vernisáž / opening: 7. 3., 16 h
Výstava představí dětské práce v oboru malby, 
kresby a keramiky, které vznikly v rámci 6. ročníku 
soutěže „To je hlína“. Děti z dětských domovů, 
ZUŠ, DDM a dalších organizací ve věku od 4 do 
16-ti let vytvořily svá díla na téma „Krajina, kterou 
navštěvuji ve snu“. Výstava vyvrcholí dražbou 
vybraných prací dne 3. 4. od 17:00 ve foyer Nové 
scény ND. Výtěžek dražby poputuje na dostavbu 
školy v Hwange v africkém Zimbabwe. Podporu 
letošnímu ročníku udělili režisérka Helena 
Třeštíková a Místopředseda vlády a ministr 
zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg.

foyer nové sCény
2. 3.–2. 4.
→ vernisáž / opening: 2. 3., 17.30 h

Pavel Macek 
KUKLoSTroje, 
inSPeKTáKLY 
a hYBohLeDY
Výstava uměleckého truhláře Pavla Macka 
představí jeho objekty, které mohou návštěvníci 
rozpohybovat a nahlédnout tak do poetického 
světa uvnitř dřevěných bedýnek vystavených ve 
foyer Nové scény. Výstavu uvede Petr Peyne, 
následuje koncert hudebního uskupení Čechorom.

nová sCénA nA PiAzzetě nd
1. 3.–17. 3.

Lukáš rais
archiMeDon, 

Café Tureček

→
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Alšovo nábřeží 12
CZ — 110 01 Praha 1
www.galerierudolfi num.cz

Galerie Rudolfi num
10/2—1/5/2011

20. 3.–20. 4.

jiří Středa
co VÍMe

P B1
PrAžsKý hrAd
Pražský Hrad, Praha 1
st–so 13–18 h
kulturanahrade.cz

CísAřsKá KonírnA
Pražský Hrad, II. nádvoří
8. 4.–31. 7.

růžena
Příběh malířky

Objevná výstava, která poprvé v Čechách  
a poprvé souborně představí dosud opomíjenou 
malířku, Růženu Zátkovou (1885–1923). 
Umělkyně, která strávila většinu svého života 
v zahraničí a bývá přiřazována k italským 
futuristům, po sobě zanechala rozmanité a svou 
dobu překračující dílo. Její takřka filmový osud  
a tvorbu je možné shlédnout do konce července.

P A4
Prinz PrAger gAllery
Osadní 35 (Areal M factory) Praha 7
st–so 13–18 h
prinzprager.com

R B2
rAKousKé Kulturní fórum
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
po–pá, 10–17 h
aussenministerium.at/pragkf

do 18. 3.

na PoMeZÍ – ZKUŠenoSTi 
S hraniceMi
23. 3.–29. 4.
Maria n. Groppenberger
horY V oBraZech

S  C2
svit
Štefánikova 43a, Praha 5
út–so, 12–19 h
nebo po domluvě / or by appointment
svitpraha.org

8. 2.–12. 3.

Marek Meduna,  
alexander wolff
15. 3., 20 h

co14 2003–2005
Křest sborníku CO14. / 
Launch of CO14 anthology.

22. 3.–19. 4.
→ vernisáž / opening: 21. 3., 19 h

Matěj Smetana
12. 5.–15. 5.

SViT na ViennaFair 2011
Vasil artamonov / alexey 
Klyuykov, Lukáš jasanský / 
Martin Polák, Marek Meduna, 
astrid Sourkova

C3
ŠKolsKá 28
Školská 28, Praha 1
(in the courtyard – through passage)
út 13–19 h, st–pá, 13–17 h
skolska28.cz

8. 3.–5. 4.
→ vernisáž / opening: 7. 3., 18 h

Kamila ženatá 
PicK UP YoUr Phone
Témata multimediální instalace, kterou Kamila 
Ženatá připravila pro Školskou jsou prolínání 
časových rovin, nemožnost komunikace, uvíznutí 
vzpomínek v lidské paměti a jejich transformace 
do snového světa. Součástí výstavy je vydání 
autorského textu Kamily Ženaté “Kačenka hledá 
lásku”. / The theme of the site specific multimedia 

installation is the cross-fade of the time levels, 
difficulty of communication processess, sediments 
of memory and it‘s transformation in to the 
dreamland. In the occassion of the exhibition will 
be the artist‘s text published.
www.kamilazenata.cz

Kurátorka / curator: Silvie Šeborová

12. 4.– 30. 4.
→ vernisáž / opening: 11. 4., 18 h

recorD > aGain! 40 LeT 
ViDeoarTU, ČáST 2
Výstavní a achivní projekt Centra pro umění 
a technologii v Karlsruhe ZKM představuje 
komplexní pohled na dějiny i současnou situaci 
videoartu v Německu. Putovní výstavu připravenou 
Goetheho institutem předcházela několikaletá práce 
na restaurování pásek, které vznikly v šedesátých 
a sedmdesátých letech a jejichž osud byl ohrožen 
procesem rozpadu nosičů. Record > Again! je 
antologie 7 DVD s soubory více než padesáti 
videí včetně boxerského zápasu Josepha Beuyse 
z výstavy documenta, neznámé pásky Ulriky 
Rosenbachové a Klause vom Brucha, dokumentace 
proslulé guerrilové intervence Ulaye v Berlínské 
Národní Galerii, nebo například prvních pásek 
Michaela Bielického. Na vernisáži bude přítomen 
jeden z umělců zastoupených na antologii Uwe 
Laysiepen (Ulay), který bude mít také přednášku 
a povede dílnu na FAMU. / The exhibition 
project RECORD > AGAIN! – 40yearsvideoart.
de - Part 2 conceived by Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie in Karlsruhe (ZKM) concentrates 
on early German video art and shows numerous 
discoveries, which, for the most part, have no longer 
been available for viewing for decades. Included 
are major reconstructions, such as the installation 
»Schafe« by Wolf Kahlen from 1975, shown on six 
black and white televisions; a rare work by Ulrike 
Rosenbach, Klaus vom Bruch, the boxing match 
from 1972 that Joseph Beuys participated in at 
the documenta 5, and the first video synthesizer 
collages by Walter Schröder-Limmer. Many of these 
videos had to first undergo elaborate restoration in 
the ZKM | Laboratory for Antiquated Video Systems 
in order that they could be played at all.

Umělecký ředitel projektu / Artistic director: 
Peter Weibel, kurátor / curator: Christoph Blase

Připraveno ve spolupráci s Goetheho Institutem 
v Praze a Filmovou a televizní fakultou AMU. / 
Produced in collaboration with Goethe Institut 
Prag and Film and Television Faculty AMU.

www.record-again.de

Večerní programy / evening programs:

3. 3., 19.30 h

hanDa GoTe
aUDioViZUáLnÍ Free–
STYLe
11. 3., 19.30 h

andrew Lampert
a–V PerForMance, FiLM 
a ViDeo
17. 3., 19.30 h

cecilia Quinteros
KoncerT Pro SÓLoVÉ 
VioLonceLLo
27. 3., 19.30 h

will Guthrie
SÓLoVý KoncerT Pro 
PerKUSe a eLeKTroniKU

T C4  
the Chemistry gAllery
U Lužického semináře 11, Praha 1
po–pá 11–19 h, so–ne 10–19 h
thechemistry.cz

3. 3.–31. 3.

jan Kaláb, Pasta, Tron
BoUTiQUe
Výstava tří předních představitelů české graffiti/
streetartové scény, která poprvé v České republice 
představí jejich nejnovější plakáty a grafické 
obrazy, které byly poprvé uvedeny na výstavě 
Corners v galerii Source v čínské Shanghaji. 
Jednalo se o doprovodnou výstavu premiérového 
uvedení výstavy Metropolis na Expu 2010 v Číně. 
Výstava uvede všechny tři umělce v jejich klasické 
poloze – Pastu s jeho pop-artovým vtipem a 
nadhledem, Jana Kalába s jeho charakteristickou 
geometrickou abstrakcí a Trona s jeho klasickým 
air brush-graffiti-komiksem. Výstava bude 
doplněna světelnými objekty Pasty z výstavy 
Metropolis. / Exhibition of the three foremost 
Czech graffiti/streetartscene artists that will 

introduce their newest posters and graphic-
artworks for the first time in the Czech Republic. 

Kurátor / curator: Petr hájek

10. 3.–3. 4.

jan Vytiska, Pavla Malinova, 
Tomas Prchal
neXT TarGeTS
3. ročník výstavního cyklu Next Targets, jehož 
cílem je objevovat nastupující talenty a příští terče 
pro milovníky umění a návštěvníky galerií představí 
Jana Vytisku a Pavlu Malinovou, kteří společně 
působí v hudební skupině Like She a studenta AVU 
Tomáše Prchala, navštěvujícího ateliér Michaela 
Rittsteina. / Third volume of the exhibition cycle 
Next Targets that aims to discover new emerging 
talents and targets for the art lovers and gallery 
visitors will introduce Jan Vytiska and Pavla 
Malinova, who both are part of the music group 
Like She, and Tomas Prchal, student of AVU, who is 
now studying at the Michael Rittstein’s studio.

Kurátor / curator: Petr hájek, 
Tomáš Vavříček, Darina alster

7. 4.–8. 5.

Ludmila Smejkalová, The Maja 
(Marie Larroa)
KUXTaL KiÍMiL
Spojení malby a designových či módních 
doplňků. Umění inspiruje módu a móda doplňuje 
umění. Výstava předloňské absolventky AVU 
Ludmily Smejkalové a letošní diplomantky Marie 
Larroa. / Connection of painting and design or 
fashion accessories. Art inspires fashion and 
fashion supplements art. Exhibition of Ludmila 
Smejkalova, 2009 graduate of AVU, and 2011 
diplomate Marie Larroa.

Kurátor / curator: Petr hájek, Darina alster

A5
trAfAčKA
Kurta Konráda 1, Praha 9
út–ne, 15–19 h
trafacka.net

15. 2.–3. 3.

Studenti ateliéru socha i aVU
a neco na oLTar 
Ateliérová výstava studentů Sochy 1 Jaroslava 
Róny.

7. 3.– 27. 3. 

SKUTeČný STaV VěcÍ 
Viktor Špaček, Karel Matouš 
Zavadil, aleš novák, Pavla 
Beranová 
Výstava objektů, které vznikly posunem 
obyčejných věcí, jako jsou lampy,stoly, židle, 
koberce, květináče apod. O co menší a technicky 
nenáročnější posun jde, tím lépe. Objekty, 
u kterých by laik mohl říct typickou frázi – to 
bych dokázal taky, jen s tím rozdílem, že v nich 
bude i něco navíc. Umění, které se nesnaží 
ohromit diváka technickou náročností nebo 
naučenými řemeslnými postupy.

29. 3.–17. 4.

Tomáš absolon, igor hosnedl, 
Tomáš Prchal 
SPoLU Práce
Malířská výstava studentů Ateliéru malby III 
Michaela Rittsteina.

19. 4.–8. 5.

ZLoMenÉ KVěTinY
Veronika Slámová, Vojta 
Vaněk, Filip cenek, jan 
Šrámek, Veronika Vlková, 
Tereza Sochorová, anna 
Balážová, Monika Fryčová, 
Katarina hádeková
Výstava absolventů brněnské FAVU.

C2
trAnzitdisPlAy
Dittrichova 9/337 Praha 2
út–ne, 12–18 h
tranzitdisplay.cz

1.–27. 3.

Zbigniew Libera
STUDio oTeVřenÉ ForMY 
2008/2009 / oPen ForM 
STUDio 2008/2009
Kurátor / curator: Lukasz ronduda

11. 4.–22. 5.

GaLeria ParáSiTo/...  
LUiS caMniTZer
Pro výstavu v tranzitdisplay pozvala Galería 
Parásito/... významného a mezinárodně 
uznávaného umělce Luise Camnitzera. / For its 
exhibition in tranzitdisplay galeria parásito/... 
introduce the work of the Uruguayan artist Luis 
Camnitzer.

Kurátor / curator: Silvina arismendi

každé úterý od 18 h / every Tuesday from 6 p.m.

Práce/ worK
Série pravidelných diskusních setkávání / 
A series of regular meetings (discussions, 
lectures...).

B2
toPičův sAlon
Národní 9 (1. patro), Praha 1
po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
topicuvsalon.cz

8. 2.–11. 3. 

Daisy Mrázková
VoDa a Čára
Daisy Mrázková (1923) patří ke generaci, která 
v poválečném období otevřela problematiku 
abstrakce, začala zkoumat samonosnost 
výtvarných výrazových prostředků, malby  
a kresby, barvy, tvaru, čáry, ale i samotného 
gesta. K její tvorbě však patří i rozsáhlá literární 
a ilustrační tvorba. Výstava v Topičově salonu 
představuje obě linie její tvorby díly převážně 
z posledních let. 

Kurátor / curator: jan rous

29. 3.–29. 4.

Dalibor chatrný
VýroKY
Dalibor Chatrný (1925) náleží k těm umělcům, 
kteří nastoupili počátkem 60. let a navazovali 
zpřetrhané souvislosti s předválečnou tvorbou. 
Výstava v Topičově salonu se zaměří na dva 
základní okruhy Chatrného práce: textové 
a obouruční realizace, sledované od 70. let po 
současnost. 

Kurátor / curator: ilona Víchová

B2
uměleCKoPrůmyslové museum
17. listopadu 2, Praha 1
út 10–19 h, st–ne 10–18 h
upm.cz

3. 2.–25. 4.

P. raDa! ParáDa!
Retrospektivní výstava jednoho z předních 
poválečných keramiků, jehož osobité dílo je 
nedílnou součástí českého umění.

C2  
výstAvní síň mánes
Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
út–ne, 10–19 h
galeriemanes.cz

5. 4.–10. 4.
→ vernisáž / opening: 4. 4., 18 h

PraGUe PhoTo FeSTiVaL
IV. ročník veletrhu fotografie.
_______________________________

AKCE
gAlerie ntK
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6
po–pá, 8–20 h, so 10–17 h
techlib.cz

14. 4.–17. 4.
→ vernisáž / opening: 14. 4., 18 h

5. MULTiMeDiáLnÍ BienáLe 
enTer: DaTaPoLiS
Mezinárodní festival představí formou výstavy 
v NTK, večerů multimediální performance v Clubu 
Cross a divadle Alfréd ve dvoře, a řady přednášek, 
debat a workshopů aktuální pohled na městský 
život očima umělců, kteří hledají pro své vyjádření 
nová technologická média a postupy. Festival 
nabídne nečekané interakce mediálních technologií, 
novátorských vizualizačních technik a urbánní 
reality. Téma DATAPOLIS vyzývá ke společnému 
průzkumu nálad a rytmů našich měst, těl a planety. 
Prozkoumejte s námi viditelná i neviditelná data, 
která re-prezentují individuální i kolektivní životy 
a události. / International art|tech festival will 
feature exhibitions, performances, lectures, debates, 
workshops and screenings focused on the theme of 
DATAPOLIS. Artists and researchers will address 
emerging interactions of media technologies, novel 
visualization practices and urban realities. Join us 
to discover the moods and the rhythms of our cities, 
bodies and planet and innovatively mash both visible 
and invisible data that re-present individual and 
collective lives and actions.

Kurátoři / curators: Pavel Sedlák, 
andrej Boleslavský, Michal Mariánek
www.festival-enter.cz

_______________________________

NA VÝLETĚ
KunstvereingrAz
Schäffnerstraße 21, Regensburg
pá–so, 16–19 h
kunstvereingraz.de

8. 4.–30. 4.

UnKnown area
alena anderlová, Petr 
Bařinka, Veronika Drahotová, 
nikola Semotánová, Pavel 
Strnad

 
Nové vydání LABYRINT REVUE pro rok 2011 — téma Přitažlivost 
dekadence — současná světová literatura, výtvarné umění (Pitín,

Rafani, Zipp, Schinwald, Gaillard), teoretické texty, eseje (Cioran, 
Malraux, Calinescu, Sontagová, Ullrich, Boymová, Dillon), povíd-

ky, rozhovory (Körner, Vojvodík, Urban), texty o divadle, filmu, 
komiks, velký formát, barevné přílohy, 270 stran, 150 Kč

— k dostání u dobrých knihkupců, v galeriích nebo se slevou na: 
www.labyrint.net/labshop, tel. 224 922 422, labyrint@labyrint.net  

— obsahy všech čísel najdete na: www.labyrint.net

NOVÁ SCéNa Nd


