
Altán KlAmovKA
park Klamovka, P 5 [F1] 

open so a ne 14–18 h 
www aug.cz/altan-klamovka-praha

the Rodina
6. 3.–1. 4.
Umělecká skupina, členka VJ Texa, studentka 
Ateliéru intermédií u Václava Stratila, FaVU 
VUT, Brno.
→ vernisáž / opening: 6. 3., 18 h

Karíma Al-mukhtarová
3. 4.–29. 4.
Studentka Ateliéru performance u Jiřího 
Kovandy, FUD UJEP, Ústí nad Labem.
→ vernisáž / opening: 3. 4., 18 h

Kurátorka galerie / Curated by: Lenka 
Sýkorová

A.m.180
v prostorách klubu Utopia,

Bělehradská 45, P 2 [F5] open po–čt 
14–19 h, ostatní dny po telefonické  

domluvě na tel. 731 177 641
www am180.org

www myspace.com/am180collective

Ap gAleRie
AP Ateliér, ing. arch Josef Pleskot

Komunardů 1529/5, P 7 [B7] 
open po–pá 9–18 h

Jitka válová: 2000 + 11 / pozdější 
návštěva
9. 12.–30. 3.

ARtinbox
Perlova 370/3, P 1 [B2]

open út, čt 14–16 h (nebo na vyžádání / 
or by request) www artinbox.cz

Alžběta Skálová, František Antonín 
Skála: Koloryt
prodlouženo do 15. 3. 2012
Výstava maleb Alžběty Skálové a plastik 
Františka Antonína Skály nás pomalu přivádí 
k tématu Genů a generací, jenž připravujeme 
v rámci další tématické výstavy v říjnu 2012.
Kurátorka: Nadia Rovderová

Malý sál: Prodejní expozice umělecké 
fotografie 19–21. století: František 
Drtikol, Milota Havránková, Jan Lauschmann, 
Suzanne Pastor, Jan Saudek, František 
Skála, Josef Sudek, Peter Župník a další… 
a originální daguerrotypie z pol. 19. stol.
do 25. 3. 2012

pavel baňka, vladimír birgus, 
František Drtikol, eva Fuka, milota 
Havránková, václav Jirásek, Suzanne 
pastor, Jaroslav Rössler, Jindra 
viková, peter Župník a další: něžný 
fotoerotikon / tender photoeroticon
28. 3.–10. 5.
Něha, nevinnost, touha a erotika ve 
fotografiích 20. a 21. století. / Tenderness, 
innocence, desire and eroticism in 
photography of 20th and 21st century.
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová

ARtbAnKA mUSeUm oF YoUng ARt
Karlova 2, P 1 [D4] open po–ne 10–19 h 
/ Mon–Sun, 10am–7pm www artbanka.cz

Dragana Živanovič, lukáš Rittstein, 
vladimír Skrepl, petr písařík, barbora 
maštrlová, Jiří petrbok, Jakub nepraš, 
Diana Winklerová, Kurt gebauer: 
Hybrid reality 
do 22. 3.
Reakce na zrychlenou změnu mediálního 
a materiálního světa; vytváření nových 
inverzních situací a fluidního prostředí; rušení 
jednokanálového vysílání; hybridizace tvorů 
a bastardizace prostředí; vypreparování 
maloměšťáckých obývacích pokojů a myšlení; 
defilování absurdních prvků a interiérů.

Kateřina Karlová, Jiří Černický,  
lena lapschina, pavel Korbička, 
Diana Winklerová: City Code
do 22. 3.
Zapeklitý život v bludných labyrintech měst; 
zobrazení městských interiérů a post-
socialistických reálií; estetika periférie 
a dekonstrukce prostoru a lidských vztahů; 
komix podivných postav, ztraceností 
a nástrah nočního života.

marek Kvetán, milan Houser, Diana 
Winklerová, Štěpánka Šimlová, Jan 
gemrot, vladimír Skrepl, Roman týc, 
mark ther: božské pokleslosti
do 22. 3.
Záběr na svět fascinovaný tělem, tělesnosti, 
intimitou života; otisky těla v prostoru, jeho 
odcizenost ve světě; delikátní a bezcitné 
vztahy partnerů; atmosféra nabitá erotikou, 
svázaností a pomíjivostí chvil lásky.

Krištof Kintera, Andrej Dúbravský,  
Jiří David, milan Houser, Richard 
Stipl, ondřej brody, Krištofer paetau, 
milan Salák, Denisa Hřičiščová, 
Diana Winklerová, Jiří Černický: 
extreme port
do 22. 3.
Vytvoření vyostřených situací, které jsou plné 
provokativních a radikálních scén a obrazů; 
extrémní napětí, narušení tabu a předsudků; 
podlehnutí sexuálnímu „pokušení“; ostře 
nasvícené z té druhé temné dekadentní 
strany.

Ugo Rondinone: tWentYFoURHoURS
do 22. 3.
Ugo Rondinone je mezinárodně uznávaný 
švýcarský umělec žijící v New Yorku. Jeho 
práce byly vystaveny v mnoha prestižních 
institucích v New Yorku, Paříži, Londýně 
i na 52. Bienále v Benátkách v roce 2007. 
Skulptura s názven Twentyfourhours je 
součástí cyklu děl, která spojuje znak 
prázdnoty, odloučení a úpadku.

AteliéR JoSeFA SUDKA
Újezd 30, P 1 [D3] open út–ne 12–18 h

wwwatelierjosefasudka.cz

viktor Kopasz: [CitY.Zen]
22. 2.–28. 3.

Štěpánka Stein a Salim issa: národní 
obrození 
4. 4.–10. 5.
→ vernisáž / opening: 3. 4., 18 h

ČeSKé CentRUm pRAHA
Rytířská 31, P 1 [D4] open út–pá 10–18 

h, so 12–18 h www czechcentres.cz

Yan Zelenka: nebe, peklo, hrách 
(vegetální imaginace)
3. 2.–31. 3.
Výstava reflektuje tvorbu Francouze 
a českého rodáka Yana Zelenky, který si 
vydobyl svoje místo ve světě francouzského 
vizuálního umění. Vznikla ve spolupráci 
s Českým centrem v Paříži za podpory 
Francouzského institutu v Praze. 
Kurátor / Curator: Adam Hoffmeister. / 
Exhibition of French artist with Czech roots. 
Curator: Adam Hoffmeister.

Současné ruské umění
6. 4.–28. 4.
Výstava, která vznikla ve spolupráci s Českým 
centrem Moskva, představí reprezentativní 
výběr ze současného ruského umění. Kurátorem 
výstavy je ředitel Státního centra současného 
umění v Rusku (GCSI) Leonid Bažanov, 
výkonným kurátorem jeho zástupce Vitalij 

Pacjukov. / Presentation of contemporary 
Russian art currated by Leonid Bazhanov and 
Vitaly Patsyukov from the NCCA in Moscow.

CitY SURFeR oFFiCe
Bořivojova 67, P 3 [D7] open st–ne 

14–19 h www citysurfer.cz

tomáš bárta: WAll #1 
1. 3.–31. 3.
Poprvé budou stěny Kanclu pokřtěny štetcem 
a pastelkou malí ře Tomáše Bárty. / For 
the first time, the walls of the Office will be 
baptized by the brush and the crayon of painter 
Tomáš Bárta.
Kurátor / curated by: City Surfer
→ vernisáž / opening: 1. 3., 18 h

Duben v City Surfer Office / April in 
City Surfer Office 
– bližší info sleduj na citysurfer.cz / more info 
on citysurfer.cz

De–Sign
Sládkova 7, P 7 [B4] open po–út čt–pá 

11–18 h www de-sign.cz

tereza neumannová, marie Hladíková, 
Yuko takahashi: Stvoření
8. 3.–4. 5.
Ani hračky, ani loutky - prostě stvoření 
stvořená rukama tří autorek se schopností 
vtisknout duši neživým postavičkám. / 
Neither toys, nor puppets - just creatures 
created by hands of three authors with the 
ability to imprint soul to inanimate figures.
→ vernisáž / opening: 7. 3., 19 h

Dox
Centrum současného umění, 

architektury a designu / Centre for 
Contemporary Art, Architecture and 

Design, Poupětova 1, P 7 –  
Holešovice [A7] open po / mon 10–18 
h, út / tue zavřeno / closed, st–pá / 
wed–fri, 11–19 h, so–ne / sat–sun 

10–18 h www dox.cz, 
www facebook.com/DOXPrague.cz

Aleš veselý: trvání a setrvání / 
permanence and inertia
Prodlouženo do 31. 3. / Prolonged to 
31. 3.

paolo ventura, peter Finnemore, 
Rachel trezise: the Silent village
12. 1.–9. 4.
Projekt reflektuje specifické vztahy času 
a místa, které byly hlavním tématem 
stejnojmenného filmu Humphreyho Jenningse 
z roku 1943. Umělci reagují na tento snímek, 
který je rekonstrukcí lidické tragédie. / 
This project reflects on the distinctive 
relations of time and place that defined 
Humphrey Jennings’ original film (1943). The 
artists offer their response to a film that is 
a reconstruction of the Lidice atrocity. 
Kurátor / Curator: Russell Roberts

Mezinárodní konference Historické 
příběhy – vytváření paměti / 
International conference making Histories 
– Recreating memories
10. 3.

Jan Kaplan: 10:35
12. 1.–9. 4.
Výstavu The Silent Village doplňuje 
videoinstalace, jejíž název odkazuje k času, 
kdy došlo k atentátu na Reinharda Heydricha. 
/ The Silent Village exhibition is accompanied 
by the video installation whose title refers 
to the time when Reinhard Heydrich was 
assassinated.

middle east europe
26. 1.–20. 4.
Výstava, která má podobu trojstranného 
rozhovoru mezi palestinskými, izraelskými 
a středoevropskými umělci na téma konfliktu 
a jinakosti. / The exhibition brings together 
works by Central European artists, reacting to 
the Middle Eastern conflict in confrontation 
with works by artists from the Middle East.
Kurátorky / Curators: Zuzana Štefková, 
Tamara Moyzes

Anastomosis
1. 2.–26. 3.
65 konkrétních architektonických návrhů pro 
čtyři městské lokality. Návrhy z posledních 
dvou let vznikly v ateliéru doc. Petra Hájka 
na Fakultě Architektury pražské ČVUT a v 
rámci projektu LEA (Laboratoř Experimentální 
Architektury). / 65 architectural designs 
for regenerating the urban structure in four 
municipal districts. The project is the result of 
a two-year research study conducted in Petr 
Hájek ś studio at the Faculty of Architecture 
at the Czech Technical University in Prague 
and in the LEA (Laboratory for Experimental 
Architecture) project.
Kurátor / Curator: Adam Gebrian

Čestmír Suška: outside / inside
13. 4.–31. 8. (Outside)
13. 4.–3. 6. (Inside)
Výstava představuje ve dvou částech, 
v exteriéru a interiéru, tvorbu českého 
sochaře a uzavírá tak úspěšný projekt Rezavé 
květy. / The exhibition, divided in two parts 
- exterior and interior, presents the work of a 
Czech sculptor and completes his successfull 
project Rusty Flowers.
Kurátorka / Curator: Magdaléna Juříková

DvoRAK SeC ContempoRARY
Dlouhá 5, P 1, 110 00

open po–pá 10–18 h www dvoraksec.com

Jakub matuška aka masker: voni mu 
rostly z uší stromy!
23. 2.–7. 6.
Jakub Matuška aka Masker je v současné 
době považován za jednoho z nejzajímavějších 
malířů mladé generace. Jeho figurativně 

expresivní tvorba je obohacena o výrazové 
prvky street artu, ale je podmíněna 
také tvorbou malířských mistrů, jako byl 
například Picasso nebo surrealismem. Jakub 
Matuška, letošní držitel Ceny 333 Národní 
galerie, představí na výstavě v dvorak sec 
contemporary svá nejnovější plátna, ve kterých 
zobrazuje své osobité vidění dnešního světa. 
/ Jakub Matuska aka Masker is currently 
considered one of the most interesting 
painters of the younger generation. His 
figuratively expressive work is enriched with 
expressive elements of street art, but is also 
conditional on the creation of painting masters 
such as Picasso, for instance, or surrealism. 
Jakub Matuška, is this year's winner of 
the 333 Art Award of the National Gallery, 
the exhibition at dvorak sec contemporary 
presents his latest works, which display his 
distinctive vision of the world today.

entRAnCe gAlleRY
Křižíkova 34, P 8 – Karlín [C7]

open st–ne, 12–18 h
www entrancegallery.com

ladislav vondrák: odevzdání / 
Submitting
20. 2.–18. 3.

bára mrázková: obrazně formulovaný 
argument
28. 3.–22. 4.

václav magid
2. 5.–27. 5.

etC. gAleRie
Kateřinská 20, P 2 – Nové Město [E5]
open so–ne / Sat–Sun 13–18 h, ostatní 
dny po telefonické domluvě na tel. / 

other days by appointment tel.:  
602 682 788 www etcgalerie.cz

FeneSteR
Výloha pro současné umění /  

Window gallery, Jakubská 2, P 1 [C5]
open nonstop www fenester.cz

tereza Kabůrková: bývalé okno
16. 2.–15. 3.

Aleksandrina Yordaneva
15. 3.–18. 4.

FRAnCoUZKý inStitUt v pRAZe
Štěpánská 35, P 1 [D3]

open po–pá 10–19 h, so 10–14 h 
www ifp.cz

FotogRAF gAlleRY
Školská 28, P 1 (ve dvoře / in the 
courtyard – through passage) [E5]

open út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz

tichá žena / Silent Woman
21. 2.–16. 3.
Politicky i esteticky nekorektní výstava 
pojednávající o ženě jako objektu ve fotografii 
70. a 80. let na zdánlivě disparátních 
příkladech oficiálního umění i tehdejších 
outsiderů chce ukázat, do jaké míry byl 
fotoaparát nástrojem uctívání ženského 
půvabu či zotročující zbraní. Vzniká 
tak subjektivní kurátorská konstrukce 
o tehdejších genderových kánonech, ale 
i o době vlastního zrození a jejím sex-
appealu, o nostalgii a mizející touze. / 
A politically and aesthetically incorrect 
exhibition, investigating the woman as an 
object in the photography and arts of 1970th 
and 1980s through seemingly disparate 
examples of official art and outsiders, is 
trying to show how the camera was used as 
both an instrument of worshiping the female 
beauty and an enslaving weapon. This creates 
a subjective curatorial construction about 
passed gender canons, but also about the 
passed childhood time and its sex appeal, of 
nostalgia and disappearing longing.
Kurátor / Curator: Pavel Vančát

Robert Carrithers: the groovy Dada 
lounge Revisited 
21. 3.–20. 4.
Osobnosti newyorské scény osmdesátých 
let na fotografiích Roberta Carritherse. 
Unikátní pohled na kreativní líheň umělců 
soustředěných kolem kultovního Club 57. 
Klub, jenž na počátku osmé dekády rozproudil 
kulturní život čtvrti East Village dal světu 
takové umělce, jako byli Keith Harring nebo 
Jean-Michel Basquiat. Carrithersovi syrové 
snímky přinášejí výmluvný dokument této 
výjimečné a nespoutané éry.
Kurátor / Curator: Pavel Turek 

 
– Room

michal Ureš
21. 3.–20. 4.
Michal Ureš (1978, absolvent VŠUP, ateliéru 
fotografie) vnímá uměleckou tvorbu jako 
činnost zachycující neskutečné jevy ve 
skutečném stavu. Neexperimentuje s médiem 
fotografie, nesnaží se o jeho technologické 
ozvláštnění, př ijímá běžný fotografický 
přístup k zachycení jednotlivých snímků, 
které následně komponuje do větších 
polytématických souborů. Jednotlivým 
obrazům v nich ponechává volnost 
a svébytnost, nesvazuje je předurčenými 
asociacemi.
Kurátorka / Curator: Edith Jeřábková

FUtURA
Holečkova 49, P 5 [E2] open st–ne 
11–18 h / wed–sun 11am–6pm  

www futuraproject.cz

larisa Sitar, mau monleón, maría 
galindo, gabriela golder, Ursula 
biemann, gülsün Karamustafa, 

elzbieta Jablonska, mieke bal, 
Daniela ortiz, Andreja Kuluncic, 
Anetta mona Chisa & lucia tkáčová 
+ Socioložka / Sociologist: Zuzana 
Uhde: Care Crisis
10. 3–27. 5
Care Crisis je výzkumným projektem 
zabývajícím se krizí mateřské péče. Její 
kořeny můžeme hledat již na počátku 
procesu integrace žen do tradičně 
mužského pracovního provozu. Projevuje 
se nedostatkem péče potřebné pro osobní 
rozvoj dítěte, ale také změnami v systému, 
který má tuto péči nahrazovat. Výstava je 
multi-disciplinárním projektem, který se 
pohybuje mezi feminismem, sociologií, 
ekonomií a studiemi zabývajícími se 
dopady globalizace. Umění je v tomto 
kontextu prezentováno jako výzkum 
ale i jako jako určitá produkce nových 
poznatků. / Care Crisis is a research 
project on the so-called Care Crisis. That 
is, the state of precariousness brought 
in the wake of the integration of women 
in the - traditionally male - labor realm, 
and which lays manifest either a deficit 
in the care needed for personal life 
development, or a transformation in the 
system which supplies it. This exhibition is 
a multidisciplinary project which oscillates 
between feminism, sociology, economics 
and globalization studies. In this context, 
ar t is presented as research, as well as 
production of knowledge.
→ vernisáž / opening: 9. 3., 18 h
Kurátoři / Curators: Javier Marroquí & David 
Arlandis

FUtURA: KARlin StUDioS
Križíkova 34, P 8 – Karlín [C7] 

open st–ne 12–18 h, wed–sun 12–6 pm
www futuraproject.cz

vladimír Houdek & Sláva 
Sobotovičová: bělmo / Sclera
Do 18. 3.
Společná výstava dvou umělců zabývajícíh 
se malbou, videem, instalací... / A duo 
exhibition of czech artists, presenting 
painting, video, installation...

pawel Dziemian : StUDio ‘lÍtoSt’ 
vol. 2
28. 3., 18–21 h
Ateliér rezidentů představí novou sérii 
prací, které př ipravil umělec Pawel 
Dziemian (1983,PL) v rámci specif ického 
prostředí Prahy během jeho 3 měsíčního 
pobytu. Spojujícím tématem a hlavním 
zájmem Pawla Dziemana v rámci tohoto 
projektu bylo typicky slovanské pojetí slova 
“lítost”, kterému spisovatel Milan Kundera 
věnoval celou kapitolu ve své Knize smíchu 
a zapomnění. / A new body of work Pawel 
Dzieman (1983,PL) have completed within 
the specif ic context of Prague, during 
a 3 months residency in the frame of A.I.R. 
FUTURA. For this project, he was focus on 
the conception of Slavonic word ‘lítost’ to 
which Milan Kundera dedicated an entire 
chapter of “The Book of Laughter and 
Forgetting”.

ivars gravlejs & petra pětiletá: Riga
29. 3.–22. 4.
Lotyšský umělec Ivars Gravlejs a česká 
umělkyně Petra Pětiletá představí návštěvníkům 
Karlín Studios výsledky svého ročního pobytu 
v Rize. Přestože výstava úzce pojednává o 
lotyšském hlavním městě, je určená hlavně 
mimo-lotyšskému publiku. Snahou je totiž 
přimět návštěvníky hledat v obrazech jiného 
hlavního města analogie k tomu svému. / 
Latvian artist Ivars Gravlejs and artist of czech 
origin Petra Pětiletá will be presenting to the 
visitors of Karlin Sudios results of their one 
year stay in Riga. Although being closely link 
to the latvian capital, this exhibition is mainly 
meant for the public out of Latvia. Its aim is, 
that is to say, to arise in visitors, by using 
images of other capital, common analogies to 
the one, which is their own.
→ vernisáž / opening: 28. 3., 18 h

gAleRie 207
Palachovo nám. 80, P 1

Atelier Intermediální konfrontace,
open 2. patro/207 [C4]

www galerie207.blogspot.com

Každé pondělí prezentace a diskuze 
s umělcem a kurátorem od 18 h v posluchárně 
číslo 215 a vernisáž výstavy od 19 do 21h / 
Every Monday presentation and discussion 
with artist and curator from 5 p.m. in the 
lecture room # 215 and opening of exhibition 
from 6–9 p.m.

igor a ivan buharov
5. 3. 

Roman Štětina
12. 3.–16. 3.

David možný
19. 3.–23. 3.

Robert Šalanda
26. 3.–30. 3.

martin Horák
2. 4.–6. 4.

petr písařík
16. 4.–20. 4.

michal Kindernay – Jan Žalio
23. 4.–27. 4.

pavla malinová – barbora tichá
30. 4.–4. 5.

gAleRie 1. pAtRo
Myslíkova 9, P 1 [E4] čt–so / Thu–Sat, 
12–18 h nebo po telefonické domluvě 

/ or by appointment: 222 210 860, 
608 238 402 www artkunst.cz

eva Sakuma: prosvítání
8. 3.–31 . 3.
Obrazy a kresby

punctum – Fotografie a filmy malířů: 
(Josef bolf, Jiří David, martin gerboc, 
Jiří petrbok, Daniel pitín, erik Šille, 
lubomír typlt)
5. 4.–28. 4.
Kurátor / Curator: Martin Gerboc

gAleRie 35m2
Víta Nejedlého 23, P 3 [D7] open po–pá 
10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz

laďa gadžiová, peter Fabo: 
geologický prieskum / Geological 
survey
16. 3.–8. 4.
V rámci tejto výstavy sa snažíme 
o rekonštrukciu prieskumu geológie
na území bývalích dolov, ktorému sme 
sa neúnavne venovali počas detských 
časov. Skúmanie štruktúr je stále vedecko 
naivné, len forma výskumu sa teraz ocitá 
na poli umení. / In this exhibition we try 
to reconstruct the geological survey of the 
former mine lands, which we have tirelessly 
devoted much time during the childhood. 
The examination of the structure is still 
scientif ically naive, and now only the 
method of research can be found as the 
object of ar t.
→ vernisáž / opening: 15.3., 19 h

Kamila Zemková
13. 4.–6. 5.
Kamila Zemková (*1983) je absolventkou 
brňenské FaVU, kde téměř po celou délku 
studia zůstala věrná intermediálnímu ateliéru 
Václava Stratila. Přestože v tomto období 
experimentovala se širší škálou různých 
médií, dominantní formou jejího projevu byla 
vždy klasická malba a její deriváty. Výstava 
v galerii 35M2 představí výběr nových prací 
umělkyně, ve kterých zkoumá zejména složité 
vztahy mezi pozorovatelem a předmětem 
pozorování, jakož i míru jejich vzájemné 
interakce. Kurátor / Curator: Pavel Švec
→ vernisáž / opening: 12. 4., 19 h

gAleRie AvU
U Akademie 4, P 7 [B5] Hlavní budova 

AVU, č. dveří 13 open po–pá 10–18 h
www avu.cz

matěj Smrkovský, David Helán, lukáš 
válka, David Hřivňacký: Želvy imidža
28.2. - 8.3.
Postprodukce obrazu aneb chápání obrazu 
v různých nových přístupech.

luboš vetengl, Jakub tytykalo, lenka 
Kahuda Klokočková, maria Kulina, 
martin mulač, tomáš Honz, vojtěch 
Hrubant, vojtěch pálka, Adéla marie 
Jirků: g1
13. 3.–22. 3.
Přehlídka prací studentů Ateliéru grafiky I. 
prof. Jiřího Lindovského.

Jan Harant, michal nosek, barbora 
myslikovjanová, Jakub gajdošík: 
A pak že ryby lítaj v mracích
27. 3.–5. 4.
Současná malba studentů Ateliéru malby 
Michaela Rittsteina. 
Kurátor / Curator: Pavel Froněk

Kryštof Kaplan, Šimon Cibulka, eliáš 
Dolejší, vojtěch míča: vítání jara
11. 4.–19. 4.
Výstava volných sochařských prací, při jejichž 
vzniku autory inspirovala příroda jak po 
stránce tvarů a barev, tak i materiálů.
Kurátor / Curator: Vojtěch Míča

Daniela baráčková, Šárka telecká, 
markéta Kubačáková: Zabydlování
24. 4.–3. 5.
Prostor galerie se stane kulisou pro natočení 
filmu, který návštěvníka vtáhne a přemístí 
v čase i prostoru.

gAleRie/CZD
Vojtěšská 3, P 1 [B4] open út–pá 

11–18 h www czechdesign.cz 
www facebook.com/CZECHDESIGN.CZ

na koho to slovo padne
13. 3.–30. 3.
→ vernisáž / opening: 12. 3., 19 h

gAleRie ČeSKé poJiŠŤovnY
Spálená 14, P 1 [B2] open po–ne 

10–18 h www galerieceskepojistovny.cz

ikebana b.K.S. – včera a dnes
27. 1.–11. 3.
Ikebana s příběhem, ikebana jako zavazadlo, 
ikebana mobilní i doma uschovaná, negativně 
uchopená a potom zas radostná, trojčící 
i zralá. Taková je ikebana B.K.S.

Zdena Šafka: bARvA, SvĚtlo, ČAS
16. 3.–22. 4.
Výstava obrazů z aktuální tvorby autorky.

gAleRie FeRDinADA bAUmAnnA
Štěpánská 36, P 1 [C4] (vitríny 

Štěpánské pasáže) open po–ne 7–22 h
www g-f-b.tumblr.com

Roman Havelský: Jaro – léto – podzim
24. 2.–20. 3.

petr Králík / ing
23. 3.–17. 4.

gAleRie F43
Vinohradská 1835/153, P 3 [E9]

open po–ne 8–17 h
www artmap.cz/instituce-338/galerie-f43

gAleRie FotogRAFiC
Stříbrná 2, P 1 [D4] open po–ne 13–

18 h, út zavřeno / tue closed 
tel. +420 603 186 470 www fotografic.cz

Štěpánka Ročková: Za půlnocí / 
beyond midnight
4. 4.–15. 5.
“Velmi mě přitahuje noc. Vábí mě a láká. 
Děsí. Prodírám se lesem až za půlnoc. Sníh 
začíná světélkovat, stíny se rýsují ostřeji, 
známá místa odhalují netušené aspekty.” 
Štěpánka Ročková (1968) temnými makro 
fotografiemi a krajinami zachycuje své 
bezprostřední okolí a odhaluje v nich 
svébytný imaginární svět. Série barevných 
fotografií nočních zasněžených lesů ve 
světle úplňku, prezentovaná v lightboxech 
v potemnělé galerii. / “Night attracts me 
strongly. It lures and entices me. It frightens 
me. I make my way through a forest beyond 
midnight. Snow begins to glitter, shadows are 
sharper, places reveal unforeseen aspects.
Štěpánka Ročková (1968) tries to depict by 
her dark macro-photographs and landscapes 
surrounding natural environment and reveal 
its unique imaginary world. Collection of color 
photographs of snow-covered forests at full 
moon, presented in light-boxes exhibited in 
the dark environment of the Fotografic gallery.

gAleRie gAmbit
Řetězová 7, P 1 [D4]

open út–pá 12–18 h nebo po domluvě / 
or by appointment: 602 277 210

www gambitphoto.cz wwwgambitgalerie.cz

gAleRie HAvelKA 
Martinská 4, P 1 [D4] open po–so 
11–18 h www galeriehavelka.cz

Štěpán vrbický: Svět / Universe 
2. 3.–31. 3.
Nevšední poetickou krásu autor objevuje 
u všudepřítomných obyčejných věcí. 
Soustředěně zachycuje pohledy do 
liduprázdných interiérů. Tvorba Vrbického 
zaujme kresebnou i malířskou vyzrálostí 
a autentickým uměleckým projevem. / Unusual 
poetic beauty of the author appears at present 
ordinary things everywhere . Intently captures 
insights into the deserted interior. Creating 
Vrbického deliver drawing and painting maturity 
and authentic artistic expression.
Kurátor / curator: Alice Mžyková

Jakub Špaňhel: Had na sněhu / Snake 
Snow
12. 4.–16. 5.
Výstava Jakuba Špaňhela s názvem Had 
na sněhu podle stejnojmenné sbírky básní 
Bohuslava Reynka je inspirována reynkovými 
grafikami zví řat, které autor volně zpracovává 
akrylem na plátně. / Exhibition titled Snake 
Snow eponymous collection of poems by 
Bohuslav Reynek. The exhibition is inspired 
by animal prints Reynek ś which the author 
freely processed acrylic on canvas.
Kurátor / curator: Miroslav Pesch

gAleRie HlAvnÍHo  
mĚStA pRAHY 

www citygalleryprague.cz, ghmp.cz

– Dům U ZlAtéHo pRStenU
Týnská 6, P 1 [C5]
open út–ne 10–18 h

po sametu / Současné české umění 
s přesahy do minulosti / After velvet 
/ Contemporary Czech Art with past 
Connotations
od 17. 11. 2009
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.
Kurátoři / Curators: Karel Srp, Sandra 
Baborovská

petra Římalová / vesnice
9. 2.–10. 3.
Projekce Římalové se tematicky zaměřuje 
na vesnici, kterou ukazuje jako místo 
znepokojující a uklidňující zároveň. Autorka 
se prostřednictvím „projekční mozaiky“ 
sestávající z fragmentů reality a f ikce 
zaměřuje na jemné nuance mezi pozitivním 
a negativním vnímáním jevů ve venkovském 
prostředí. / Římalová´s projection tackles 
the theme of the village as an environment 
that can be at once unsettling and soothing. 
Using a „projection mosaic“ made up of 
fragments of reality and fiction, the ar tist 
unveils a f inely nuanced scale spanning the 
positive and negative perceptions of the 
rural scene.

Richard loskot: Jednoduchá věc / 
Something Simple
29. 3.–29. 4.
Loskotova práce je založena nejčastěji na 
světelném prvku, přitom sestavuje různé 
přístroje – „vynálezy“, které v prostoru světlo 
vytváří a různě modifikují. Vznikají svébytné 
instalace, v nichž se elektrotechnické prvky 
stávají vlastními spoluúčinkujícími objekty. 
/ Loskot ś output has mostly been centered 
around work with the element of light, 
involving the construction of various 
apparatuses – “inventions” – which, when 
set in space, generate and variously modify 
light. The results of this approach are highly 

individual installations wherein electrical 
elements become objects active in the 
creative process.
Kurátorka / Curator: Markéta Vinglerová
→ vernisáž / opening: 28.3., 18 h

– StARomĚStSKá RADniCe ( 2

2. patro, Staroměstské nám. 1, P 1 [D4]
open út–ne 10–18 h

michal nesázal: e.l.F.
10. 2.–22. 4.
Výstava přináší pohled do fikčního světa, 
skrývajícího se pod značkou E. L. F. 
Pohybuje se na hraně reality a iluze. Michal 
Nesázal je výraznou osobností současné 
české scény. Je držitelem ceny Jindřicha 
Chalupeckého. V posledních letech se 
zabývá především kresbami, mnohostranně 
poukazujícími na rozpory dnešního světa. 
/ An exhibition offering a view of a fictional 
world disguised behind the initials E. L. F. 
The show ś concept oscillates on the edge 
of reality and illusion. Michal Nesázal 
presents here a comprehensive installation 
created specifically for the venue. The artist, 
a distinct figure of the present-day Czech 
art scene, is the winner of the Jindřich 
Chalupecký Award. 
Kurátor / Curator: Karel Srp

– Dům U KAmennéHo ZvonU ( 3

Staroměstské nám. 13, P 1 [D4] 
open út–ne 10–20 h

Adolf Wölfli: Stvořitel universa
22. 2.–27. 5.
Monografická výstava jednoho 
z nejpozoruhodnějších umělců 20. století, 
jehož dílo dalece překračuje všechny umělecké 
kategorie. Švýcar Adolf Wölfli (1864–1930) 
strávil většinu života v léčebně pro duševně 
nemocné. Svoji sociální izolaci a duševní 
nemoc transformoval v nesmírný kreativní 
potenciál. Stvořil komplexní paralelní vesmír, 
pro nějž vymyslel novou geografii, historii 
i nové řády číslovek. První retrospektiva Adolfa 
Wölfliho v České republice představí na 100 
děl ze všech jeho tvůrčích období. Instalace 
Ivany Brádkové bude doplněna ukázkami 
z jeho textů a hudebním doprovodem, který 
na motivy Wölfliho tvorby zkomponovali Petr 
Nikl a Miroslav Černý Provodovský. / Adolf 
Wölfli ś first retrospective being staged 
in the Czech Republic presents about 100 
works spanning the full scope of his creative 
stages. Ivana Brádková ś installation is 
supplemented by excerpts from Wölfli ś texts, 
and by musical accompaniment composed 
on motives from his output by Petr Nikl and 
Miroslav Černý Provodovský.
Kurátorka / Curator: Terezie Zemánková

– mĚStSKá KniHovnA, 2. pAtRo ( 4

Mariánské nám. 1, P 1 [D4] open út–ne 
10–18 h

Krištof Kintera: výsledky analýzy
29. 2.–13. 5
V posledních letech prošel Krištof Kintera 
výraznou proměnou, jež rozší ř ila formální 
rejsřík a obsahové zdroje jeho práce. Vytváří 
ojedinělé objekty, nenechávající diváka 
v klidu. Pohybují se, zvučí, světélkují, 
vyrušují a vzbuzují pochybnosti o nás 
samých. Krištof Kintera s GHMP dlouhodobě 
spolupracuje jako umělec i jako kurátor. 
Součástí jeho výstavy bude i rekonstrukce 
ojedinělého příbytku pro Plumbaře, prvotně 
vytvořeného v roce 1998 pro Dům U 
Zlatého prstenu, stejně jako jeho dnes již 
legendární Mluviči, které poprvé představil 
ve 2. patře Staroměstské radnice. Výstava 
však bude klást důraz na jeho současné 
práce, s nimiž se bude moct veřejnost 
seznámit vůbec poprvé. / Over the last few 
years, Krištof Kintera has passed through 
a major transformation which has expanded 
the scope of both the form and content of 
his work. He has concentrated his output 
on solitary objects which never cease to 
provoke the viewer, keeping in constant 
motion, emitting sounds and twinkles of 
light, disturbing the quiet, and on the whole 
unbalancing those who watch them. 
Kurátor / Curator: Karel Srp

gAleRie CHoDovSKá tvRZ
Ledvinova 9, P 4 [mimo mapu / out of 

map] open út–ne, 13–19 h
www chodovskatvrz.cz

marie Hladíková & Anders grønlien: 
obejdi třikrát horu a noc bude tvá 
3. 3.– 8. 4.
Anders Grønlien (1979) vytváří v poslední 
době instalace na hranici sci-fi, exorcismu, 
magického realismu. Je v nich velkolepý, rád 
vzbuzuje pocit "kosmického" zážitku. Marie 
Hladíková (1978) je zástupcem pohádkářek, 
které mísí magii a lásku s ohněm a krví. Její 
příběhy jsou intimní, ale o to víc drsnější. 
At´ už jde o jejich společnou instalace, 
nebo o autorské kresby, sošky, objekty… 
romantika a tajemství jsou jejich sladkým 
i zrádným lákadlem. Poločas výstavy 
s komentovanou prohlídkou a koncertem 
Rouilleux v pátek 16. 3. 2012. 

Alice nikitinová – Jan turner
14. 4. - 11. 5.
Výstava na Chodovské tvrzi by měla být 
určitým remakem společného projektu 
„Babán na skle“. Alice Nikitinvá si za náměty 
obrazů vybírá předměty postrádající prestiž. 
Takové, které nemusíme spatř it, ani když je 
máme přímo před nosem. Jan Turner sleduje 
v objektech podobně neurčitou periférní 
oblast. Používá prefabrikáty a všední 
předměty obdobně nicotné hodnoty. Někdy 
paradoxně „angažuje ready-made.“

gAleRie JARoSlAvA FRAgneRA
Betlémské náměstí 5a, P 1 [D4]

open út–ne 11–19 h www g jf.cz

příběhu. Jiř í Vašica dokázal kámen zbavit 
obvyklé tíhy, dát mu kř ídla, schopnost 
levitace.

Jiří Kačer: Kameny
4. 4.–21. 4.
Práce akad. sochaře Jiřího Kačera 
z posledních let.

Jan měřička: mechanika davu
25. 4.–20. 5.

gAleRie ntK
Národní technická knihovna

Technická 6, P 6 [A2] open po–pá 8–20 
h, so 10–17 h www techlib.cz

gAleRie pAvilon
Mostecká 3, P 1 [D3] open po–pá 10–18 

h, so 11–14 h www 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.

Situace 20: tomoko Hayama 
6. 3., 18 h 

Situace 21: Hsiao, Yu-Chi
20. 3., 18 h

Situace 22: Karel Kunc
3. 4., 18 h 

Situace 23: petr Skala
17. 4., 18 h

gAleRie RobeRtA gUttmAnnA
U Staré školy 3, P 1, (zadní trakt 

Španělské synagogy / rear wing of the 
Spanish Synagogue) [C4] open Denně 
kromě so a žid. svátků / Every day 
except for Sat and Jewish holidays

www jewishmuseum.cz

malíř georges Kars (1880–1945) – 
raná tvorba / the painter georges 
Kars (1880–1945) – early Work
23. 2.–17. 6.
Výstava vrstevníka a př ítele mnoha členů 
první generace našich modernistů ze 
skupiny Osma představuje malí řovu málo 
známou ranou tvorbu z první čtvr tiny 
20. století. / Georges Kars (1880–1945) 
was a contemporary and friend of many 
members of the first generation of Czech 
modern ar tists from the group Osma (The 
Eight).The exhibition will feature Kars’s lit tle 
known early work from the first quar ter of 
the twentieth century.

gAleRie RUDolFinUm
Alšovo nábřeží 12, P 1 [C4] open 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

www galerierudolfinum.cz

– velKá gAleRie

bernd a Hilla becherovi: Doly. Hutě
21. 3.–3. 6.
Výstava Bernda a Hilly Becherových 
představí jedinečný soubor cca 100 
černobílých fotografií průmyslových krajin. 
Systematické dokumentaci průmyslových 
krajin se tito významní představitelé světové 
fotografie věnovali více jak čtyř icet let. 
Frontálně zachycené průmyslové budovy 
povýšili na autonomní estetické objekty, 
př ipomínající průčelí středověkých katedrál. 
Výsledkem soustavného fotografování dolů 
a hutí, vysokých pecí, plynojemů, vodojemů 
a vápenek je nejen svébytný typologický 
systém, ale i poutavá hra forem pečlivě 
sestavených sérií objektů a motivů.
Kurátor / Curator: Petr Nedoma

– mAlá gAleRie

Shirana Shahbazi – fotografie
21. 3.–3. 6.

Autorka v poslední době kombinuje barevná 
a černobílá zátiší z geometrických útvarů 
nebo předmětů inspirovaných holandskými 
zátišími 17. století, jako jsou květiny 
a různé typy přírodnin, s fotografiemi ze 
svých starších cyklů, především portréty 
a krajinami. Shahbazi zde expresivním 
a přesto věcným způsobem vypráví jeden ze 
stěžejních příběhů umění: cestu obrazu od 
hyperrealistického napodobení skutečnosti 
ke geometrické abstrakci a nepředmětnosti. 
Díky osobitému přístupu k tématu můžeme 
její práci vnímat jako jeden z opačných 
pólů světa konceptuální fotografie, který 
reprezentuje souběžná výstava Bernda a Hilly 
Becherových ve velkých sálech Rudolfina. 
Kurátor / Curator: David Korecký

gAleRie SmeČKY
Ve Smečkách 24, P 1 [E5] open út–so 

11–18.30 h www galeriesmecky.cz

vladimír Holub
8. 2.–24. 3.
Kurátorka PhDr. Vilma Hubáčková

František Skála: Hlavy a Headlands
4. 4.–30. 6.

gAleRie SpZ
Pštrossova 8, P 1 [E4] open so 14–18 

(další dny je výstava ke shlédnutí přes 
výlohu) www galeriespz.com

Jitka mikulicová / host ondřej brody: 
mezi čtyřma očima / Face to face
1. 3.–13. 4.

Khaled Jarrar (pS): State of palestine
18. 4.–3. 5.
V rámci doprovodného programu 
Middle East Europe/www.dox.cz

gAleRie váClAvA ŠpálY
Národní 30, P 1 [D4] open po–ne, 11–19 h

www galerievaclavaspaly.cz

Jan merta: mým pražanům 
k šedesátinám
15. 3.–29. 4.

gAleRie ve SKlepĚ
Pohořelec 25, P 1 [D1] open út 9–12 h 
čt 13–18; po telefonické domluvě /  
or by appointment: 602 111 500

martin Dašek: v
13. 3., 18 h

Jan Haubelt: nedělní ráno
10. 4., 18 h

gAleRie veRnon
U Průhonu 22, P 7 [B6] open st–so 

13–18.30 h www galerievernon.com

lluis lléo: milUCeS
16. 2.–10. 4.

– veRnon pRoJeKt
Heřmanova 12, P 7 [B6] open nonstop / 

nonstop www galerievernon.com

Franco Angeloni
Umění z oblasti nových médií

gAleRie viA ARt
Resslova 6, P 2 [E4] open po–pá 13–18 h

www galerieviaart.com

martin Krajc: el Clásico
14. 2.–23. 3.
Malířský projekt mladého autora absolventa 
AVU v Praze (2009).

marie larroa, Jiří bouma: nApůl
3. 4.–10. 5.
Každoroční galerijní projekt. Letos už desáté 
jubileum. Vždy jsou představeni dva studenti 
AVU v Praze z malí řského ateliéru Michaela 
Rittsteina.

pražská nádraží ne-využitá
6. 3.–12. 3.
Výstava vstupuje do aktuální diskuse 
o budoucím osudu a problematice pražských 
nádražních areálů, o jejich potenciálu pro 
urbanistický rozvoj i riziku spekulativního 
zneužití. Nabízí přehled významných 
pražských drážních areálů, ale i developerské 
představy o jejich proměně. Představuje 
výsledky studentského workshopu na téma 
nového využití ohroženého Nákladového 
nádraží Žižkov uspořádaného Výzkumným 
centrem průmyslového dědictví FA ČVUT. 

eduardo Souto de moura: Soutěže
16. 3.–29. 4.
Retrospektivní výstava loňského držitele 
Pritzkerovy ceny, jednoho z nejvýznamnějších 
architektů současnosti. Výstava „Eduardo 
Souto Moura – Soutěže“ představuje 
50 soutěžních prací za 30letou kariéru 
tohoto portugalského architekta. Soutěžní 
návrhy nejsou vnímámy jako ideální, 
tj.nerealizovatelné vize nových staveb, ale 
jako proces, v němž je zajímavé sledovat 
pracovní metodu - program, materiály, 
místo, historii, odkazy, skicy, modely, kresby, 
fotomontáže, fotografie atd.

gAleRie JelenÍ
Drtinova 15, P 5 [E4] open út–čt 15–18 h, 

731 823 670 www galeriejeleni.cz

gAleRie JiŘÍ ŠveStKA
Biskupský dvůr 6, P 1 [C6] open út–so 

11–18 h www jirisvestka.com

marina paris: Unreal Space
22. 2.–24. 3.

Jiří Franta / David böhm 
30. 3.–12. 5.
→ vernisáž / opening: 29. 3., 17 h 

gAleRie JoSeFA SUDKA
Úvoz 24, P 1 [C2] open st–ne 11–17 h

www upm.cz

Alois Zych: Fotografie
26. 1.–22. 4.

gAleRie K4
Celetná 20, P 1 [D5] open po–pá 10–24, 

so–ne 16–24 h www galeriek4.cz

lucie linhová, martin Krupa, Kateřina 
Samková, martina Štochlová, Jiří 
trajer, tereza valášková, Kristýna 
vraná: Co?
28. 2.–23. 3.
Skupina „CO?“ vznikla na základě přátelských 
vazeb jednotlivých členů a nespojuje ji tedy 
ani tak společný výtvarný jazyk nebo program 
jako spíš potřeba komunikace a vzájemné 
reflexe tvůrčího směřování. Společně skupina 
vystavuje od roku 2008 a v současné době 
má osm členů, z nichž v K4 vystavuje sedm. 
Všichni členové vycházeli ze studia kresby 
a malby, které se většina z nich věnuje aktivně 
i dnes, souběžně ale pracují i s dalšími 
uměleckými prostředky, především s médiem 
fotografie a to jak na rovině dokumentace, 
tak konečného artefaktu. / The group „CO?“ 
is based on friendship of the members, 
who are not connected by a manifesto or 
collective artistic language, but by the need 
of communication and mutual reflection. The 
group has eight members (seven of them will 
be presented in K4) and they exhibit together 
since 2008. All of them started with paiting, 
but at the present they use also diferent 
medias – photography the most.
Kurátor / Curator: Tereza Jindrová

Za zorným polem / beyond the Field 
of view
27. 3.–13.4.
Nevíme, co přesně je, ale víme, že je důležitá. 
Nevíme vždy, co sděluje, ale víme, že něco 
ano. Netvrdíme, že změní váš den, ale tvrdíme, 
že může. To je architektura. Každé místo je 
jen natolik inspirující, nakolik jej necháme 
býti inspirujícím. Jak inspirující může být 
samotný prostor Galerie K4? Pohledy těch, 
kdo architekturu dělají. Pohledy těch, co o 
ní smýšlejí. Pohledy VÁS, kteří architekturu 
vnímají. / We don‘t know what it is exactly, 
but we know it‘s important. We don‘t always 
know what it says, but we know it does say 
something. We don‘t claim it would change 
your day, but it might. That is the architecture. 
How inspiring can the gallery space be? 
Perspective of those who make it. Perspective 
of YOU who perceive it. Kurátorky / Curators: 
Tereza Mléčková, Lucie Ševčíková
→ vernisáž / opening: 26. 3., 19 h

pavel Hejný, viktorka Hlaváčková: 
medium is message
17. 4.–5. 5.
Je viac menej jasné, že umelec a teoretik 
umenia môžu bežne komunikovať jedine 
pomocou textu alebo jazyka. Ale čo sa 
stane, ak otočíme pravidlá hry a ponecháme 
ich napospas tomu, čomu sa snažia obaja 
priblížiť - samotnému obrazu? Mení médium 
aj charakter konverzácie? Výstava poskytuje 
priestor týmto na prvý pohľad nesúrodým 
zložkám a prostredníctvom fotografie skúma 
vzťah textu a obrazu, vzťah teoretika a umelca 
a hľadá ich spoločný jazyk. / It is more or less 
taken for granted that the artist and art theorist 
usually only communicate through written or 
verbal communication. But what happens if 
you change the game and let the picture do the 
talking? Does the medium change the nature 
of the conversation? The exhibition provides a 
platform of seemingly disparate components, 
but upon closer examination the photography 
reveals the relationship between text and 
image, the relationship between artist and 
theorist, and explores their common language. 
Kurátorky / Curators: Viktorka Hlaváčková, 
Martina Poliačková
→ vernisáž / opening: 16. 4., 19 h

gAleRie KRitiKů
Palác Adria, Jungmannova 31, P 1 [D4]
open út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz

Jan z Radňovic (malba) a Jindra ze 
Sovince (fotografie)
7. 3.–31. 3.
→ vernisáž / opening: 6. 3., 18 h

martin Krajc: trofeje / trophies
3. 4.–29. 4.
Výstava Trofeje pracuje s konceptem 
přivlastnění a vášnivého sbírání předmětů 
a motivů. Krajc si př ivlastňuje témata nebo 
předměty, se kterými se setkal během cest 
a návštěv, ať už reálných nebo vir tuálních, 
jež mu umožňuje nekonečný svět internetu. 
Vybírá si často zajímavé historické motivy. 
Př idává do svých pláten formou asambláže 
nalezené předměty, jako například parohy, 
které do obrazu vnášejí svůj vlastní příběh 
a současně zde získávají nový. / The 
exhibition Trophies takes up the concept 
of appropriation and passionate collecting 
of objects and motifs. Krajc appropriates 
the themes or objects, which he has met 
during his journeys and visits, either real or 
vir tual ones, enabled by the endless world of 
internet. He is choosing often the interesting 
historical motifs. He adds to his canvases 
the found objects by a way of assemblage, 
as for example antlers, which bring their own 
story to the picture, but at the same time 
creating a new one.
Kurátoři / Curators: Karel Babíček, Vlasta 
Čiháková Noshiro

gAleRie lAboRAtoRio
Bubenská 1, P 7 (2. patro, č. dveří 

212 / 2nd floor, No.212) [B6] open út–pá 
15–18 h nebo po domluvě /  

Tue–Fri, 15–18 h or on appointment 
www laboratorio.com

tomáš Jetela
8. 3.–20. 4.
→ vernisáž / opening: 7. 3., 18 h

Jan merta
26. 4.–15. 6.
→ vernisáž / opening: 25. 4., 18 h

gAleRie liteRA
Karlínské náměstí 13, P 8 [C6]

open po–pá 12–18 h www literanavratil.cz

Zdeněk beran: Kresby a modely
Do 16.3.

František Skála, Jan Hendrych, Jiří 
georg Dokoupil, Jean Fautrier: Art 
prague
20. 3.–25. 3. 

günter Wolfsberger (At): RAUm-
Spiele
2. 4.–25. 5.

gAleRie nAvRátil
Vítkova 15, P 8 [C6] open po–pá 12–18 h

www literanavratil.cz

Zdeněk beran: Fragmenty a torza
7. 3.–11. 5.

gAleRie noD
Dlouhá 33, P 1 [C5] www nod.roxy.cz

matěj Al-Ali, magdalena Stanová, 
Jiří Kovanda, Jan Kratochvíla, Karíma 
Al-mukhtarová, marek meduna, 
Jiří David, Jan pfeiffer: posun 
o devadesát stupňů
14. 3.–8. 4.
Úhel devadesáti stupňů je něco, co patří 
v naší civilizaci k základním determinantám 
vztahování se k prostoru, ve kterém se 
pohybujeme a žijeme. Tento geometrický řád 
proniká s menší či větší přesností prakticky 
všemi oblastmi našeho života. V tomto 
výstavním projektu kurátorům jde o využití 
tohoto prostého faktu v pozměněném 
kontextu. Posun o úhel devadesáti stupňů 
se zde stává pravidlem, které naopak určuje 
odklon od vžitého řádu. Výstava poukazuje 
na význam a pozoruhodnou variabilitu, jí ž 
tento zdánlivě prostý moment nabízí. 
Kurátoři / Curators: Viktor Čech a Karíma 
Al-Mukhtarová

Dalibor Chatrný, Svatopluk Klimeš 
Jiří, Kornatovský, martin mainer, 
margita titlová petr písařík, irena 
Jůzová, luděk Rathouský, Jitka 
mikulicová, petra valentová, 
Jakub nepraš, Darina Alster, Klára 
vystrčilová: ornament
13. 4.–13. 5.
Na této výstavě se propojí tvorba umělců 
různých generací, kteří se každý z jiné strany 
k tématu ornamentu přibližují. Ornament 
se v některých obdobích rozvíjí, ale v jiných 
je zase úplně zavrhován. Připomenutí jeho 
významu je čas od času aktuální a zdá se, že 
právě teď stojí zato zhodnotit jeho přínos pro 
současné umění. 
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
→ vernisáž / opening: 12. 4., 19 h

gAleRie nová SÍň
Voršilská 3, P 1 [D4] open út–ne 11–18 h 

www galerienovasin.cz

pavel Drda: Radost z hlíny
29. 2.–17. 3.
Výstava keramických plastik valašského 
sochaře pro kterého je keramická hlína 
základním a výchozím elementem 
tvorby – stavební surovinou i výrazovým 
a obsahotvorným médiem.

Josef Achrer, Jiří vašica: peklo mlčí
21. 3.–1. 4.
Struktury a ornamenty v malí řské tvorbě 
Josefa Achrera jsou klíčem k odhalení VYDÁVÁ ARTMAP, O.S. / TEXTY POCHÁZEJí ZE ZDROJů GALERIí A INSTITUCí / GRAFICKÉ ŘEŠENí PETR HRůZA

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

Tiskárna Helbich, a.s. 
podporuje projekt ArtMap

www.artmap.cz

→

5. ročník Prague Photo
24. - 29. 4. 2012
DOX Centrum současného umění
Poupětova 1, Praha 7 
www.praguefoto.cz
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LABYRINT REVUE – kulturní revue 
vycházející od roku 1991. Hlavní 
téma nového čísla je KULT PRÁCE. 

Současná světová literatura, výtvar-
né umění, překlady, rozhovory, povíd-
ky, eseje, barevné přílohy, fotografie,
texty o filmu a komiks. Z obsahu:
Barnes, Coetzee, Coupland, Gross-
man, Jameson, Jünger, Keller, Kom-
paníková, Lang, Marsé, Sedláček, 
Sterec, Zabužko a další autoři. 
velký formát, 260 stran, 195 Kč

K dostání v knihkupectvích, v gale-
riích nebo se slevou v Labyrintu.

www.labyrint.net

PAVEL REISENAUER
VYSTAVUJE OD 17. ÚNORA DO 17. BŘEZNA 2012 
KAŽDÝ DEN MEZI 11 A 22 HODINOU MIMO NEDĚLE

KACHLÍKOVÝ PALÁC NA VLTAVSKÉ
VCHOD OD MAGISTRÁLY, BUBENSKÁ 1, PRAHA 7
OTEVŘENO DENNĚ OD 11 DO 22 HODIN
WWW.PRAGERKABARETT.CZ
+420 608 023 791, NEWS@DIVUS.CZ
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2 3 4 5 6 7 8 9 10gAleRie vŠUp
nám. Jana Palacha 80, P 1 [C4]

open po–so 10–18 h www vsup.cz

Kovářovi žáci – historie zlínské vŠUp 
1959-2011
24. 2.–31. 3.
Etapa fungování detašovaných ateliérů VŠUP 
skončila a nedávno uzavřená historie vybízí 
k hledání stop, které škola, její absolventi 
a pedagogové za více než půlstoletí svého 
působení zanechali a zanechávají. Katedra 
výjimečná svou návazností na Školu umění, 
jež ve městě fungovala v rámci firmy Baťa už 
od roku 1939, prošla za uplynulých padesát 
dva let mnoha proměnami. Zde se průmyslový 
design začlenil mezi ostatní vysokoškolské 
disciplíny uměleckého druhu a z designu 
strojů a nástrojů dospěl až do podoby 
autorského, konceptuálního designu na 
hranici volného umění, od designu chápaného 
jako služba společnosti a prostředek pro 
budování světlých zítřků až ke kriticky 
zaměřenému designu reagující na svět 
reklamy, konzumu, řešící otázky ekologie.

gAmU
Galerie Akademie múzických  

umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, P 1 [D3] 

open út–ne 10–12 h, 13–18 h www gamu.cz

venku / outside
David Cysař, Radek Květoň, tomáš 
Rasl, Daniela vokounová, petr Zinke
2. 2.–11. 3.
Současná tvorba absolventů Katedry 
fotografie FAMU. / Current works of FAMU 
graduates. 

eric Hurtado: viditelnost fotografie / 
visibility of photography
14. 3.–29. 4.
→ vernisáž / opening: 14. 3., 18 h

goetHe–inStitUt
Masarykovo nábřeží 32 [E4] 

www goethe.de/prag

HUnt KAStneR ARtWoRKS
Kamenická 22, P 7 [B6] 

open út–pá, 13–18 h, so 14–18 h 
www huntkastner.com

Jakub nepraš: Krajina / landscape
27. 1.–10. 3.

Dominik lang
28. 3.–20. 5.
Nová site-specific instalace, vytvořená pro 
prostor galerie. / A new site specific project 
made specifically for the gallery space.
→ vernisáž / opening: 28. 3., 18 h

lAngHAnS gAleRie pRAHA
Vodičkova 37, P 1 [D5] open út–ne, 
13–19 h www langhansgalerie.cz

meZináRoDnÍ Filmový FeStivAl 
JeDen SvĚt 2012
6. 3.–15. 3.
Filmový festival Jeden svět je letos již poosmé 
hostem v Langhans Galerii Praha. Program 
akcí na stránkách festivalu www.jedensvet.cz

leiCA gAlleRY pRAgUe
Školská 28, P 1 [E5] open po–pá 11–21 h, 

so–ne 14–21 h www lgp.cz

Andreas H. bitesnich: Deeper Shades 
/ new York
9. 3.—29. 4.
Andreas H. Bitesnich fotografoval New York 
mnoho let. Cestu k tomu, jak zobrazit příběh 
tohoto města našel až v poslední době: 
vytvořil zrnitý obraz plný tmavých, hlubokých 
stínů a tvrdých kontrastů. Jeho záměr je 
zřetelný – nejde o fotografie historických 
památek, ale o vidění nálady, která byla 
přetavena až do extrémní komiksové podoby. 
Příběh moderního Gotham City, ale bez 
superhrdinů na obzoru. / Andreas H. Bitesnich 
has come and looked and taken pictures of 
New York many times. But only recently the 
city has unleashed its personal narrative 
to him. It́ s a story ś full of shades, darker, 
deeper than in any other plots hé s ever told. 
His journey unfolds full or harsh contrasts, 
rough grain and moody sepia in tough and 
direct flashes of communication. The endeavor 
here is made clear right away. This is not 
about sightseeing, it is about seeing a mood, 
galvanised to the almost cartoonlike extreme 
at times. A story of a modern day Gotham City 
with no superheroes in sight.

meetFACtoRY gAlleRY
Ke Sklárně 15, P 5 – Smíchov [H3]

open po–ne 15–20 h www meetfactory.cz

Antoinette nausikaa (nl): 1+(1+1)+1
8. 3.–18. 5.
Holandská rezidentka představí svou 
uměleckou tvorbu. Původně bytostná 
fotografka posouvá své práce k intimní 
zkratkovité kresbě na papíře a k tvorbě 
měkkých monumentálních objektů. Osobitou 
část její tvorby tvoří dlouhodobě sbíraná videa 
– náhodně nalezené půvabné portréty chodců, 
sousedů a kolemjdoucích. / Dutch artist 
presents her most current works. Formerly a 
photographer, she has shifted the emphasis 
of her work towards intimate drawings on 
paper and the creation of monumental soft 

objects. A distinctive part of her work consists 
of videos collected over a long period of time 
– randomly discovered charming portraits of 
lonely pedestrians, neighbours and passersby.
→ vernisáž / opening: 8. 3., 18 h

– gAleRie KoStKA

Julie marsh (gb): Do světla / into 
the light
27. 2.–11. 3. 
Britská video-umělkyně sleduje rozhraní 
mezi živým a zmrazeným – mrtvým obrazem. 
Její velkoprostorová videoprojekce na první 
pohled představuje všem známý přírodní 
objekt. Až po delším pozorování divák odhalí 
„lež“ a procitne z představivosti do nového 
poznání. Divákova fantazie tu funguje jako 
krev, která do strnulé vzdálené zprávy vlévá 
život. / This British video-artist observes the 
boundary between live and frozen – dead 
images. Her large-scale video projection 
presents an at first sight well-known natural 
object. Only after prolonged observation, the 
spectator discovers the ‘lie’ and awakens new 
knowledge through imagination. The viewer’s 
fantasy functions like blood which pumps life 
into a static and distant message.
Kurátor / Curator: Dušan Zahoranský

Jiří Staněk
15. 3.–1. 4. 
Autorovi je blízká řemeslně kultivovaná práce 
s reálnými objekty. Citlivě si volí předměty, 
které jsou tvarovou hádankou. Pozměňuje 
a významově posouvá běžné tvary a formy. 
Pro Kostku přichystal velkorysou dekonstrukci 
prvku veřejného osvětlení. / Author have 
cultivated his work with real objects, being 
able to sensitively choose objects which 
already carry their own hidden meaning. 
Common shapes and forms are transformed 
and their meanings are modified. In Cube 
Gallery he completely deconstructs elements 
of public lighting.
Kurátor / Curator: Dušan Zahoranský
→ vernisáž / opening: 15. 3., 18 h

m.oDlA
Antonínská 6, P 7 [B6] Vitrína v chodbě 

přízemí bytového domu, otevřená na 
požádání kohokoliv z obyvatel, open 

každý den 9–20 h / Showcase in a hall 
of the ground floor of the appartement 
building, opened after asking anybody 
of the residents. open Every day between 
9 a.m. to 8 p.m. www photo5.cz/m.odla

Kateřina olivová: Don't wake up 
a swan / nebuď labuť
open your mind
28. 2.–26. 4.

Klára Doležálková: Až budu mít loď 
pojmenuju jí po tobě
Budeme žít tam, kam až dohlédneme. 
Poplujeme na obzor, za konkrétní čárou 
a místem. To je jedno, že už neexistují. Je to 
jako poprvé uvidět moře, znovu. Utopie, a(le) 
umřeme v ní. Loď s tvým jménem a já. Loď 
s tvým jménem, já a on. Pocta Bas Jan Aderovi. 
Kurátorka: Daniela Deutelbaum
→ vernisáž / opening: 26. 4., 18 h 
(V rámci akce Máme otevřeno)

mUSeUm KAmpA
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3] 

open po–ne, 10–18 h 
www museumkampa.cz 

václav Havel: občan a dramatik / 
Citizen and Dramatist
Do 25. 3.
Výstava se týká hlavně dramatické tvorby 
Václava Havla, uvedení jeho her u nás i 
v zahraničí v souvislosti s jeho občanskými 
postoji a to od začátku až po Odcházení. 
Expozice obsahuje řadu fotografií 
a doprovodných textů. / The exhibition 
mainly focuses on Václav Havel’s dramatic 
works, presenting plays from the very 
beginning until his last titled Odcházení 
(Leaving). Plays that were staged here and 
abroad and which were tied to his civil 
stance. The exhibition contains a series of 
photographs and accompanying texts.
Kurátor / Curator: Helena Albertová.

otakar Slavík: Dvě dominanty / 
two Dominants
Do 15. 4.
Jeden z nejvýraznějších představitelů proudu 
nové figurace, která koncem šedesátých let 
reagovala na předešlou nadvládu abstrakce. 
Výstava bude zaměřená právě na období 70. 
a 80. let, kdy autor dosahoval dalšího tvůrčího 
vrcholu. / This exhibition is a comparison of 
two very different and in a sense two opposing 
periods that are, however, essential for his 
development. On the contrary, there was not 
enough room for the fruitful period of the last 
twenty years, wherein was a sophisticated 
synthesis of all existing lines of his work, in 
which the glowing images as much as possible 
mingle order with harmonic colouration and 
sharp deformation of shapes for the natural 
interconnection of all existing experiences. 
Kurátor / Curator: Jiří Machalický

mUZeUm montAnelli, mUmo
Nerudova 13 P 1 [C3] 

open út–so 12–18 h, ne 12–16 h
www muzeummontanelli.com 

else lasker-Schüler, Conrad 
Felixmüller, george grosz, otto 
pankok, Horst Strempel, Josef 
Albers, Hans nathan Feibusch, Arnold 
Fiedler, Franz Frank, teo gebürsch, 
Alfred Hanf, otto Herman, georg paul 
Heyduck, eric isenburger, Hella Jacobs, 
César Klein, ludwig meidner, georg 
meistermann, otto nagel, valentin 
nagel, georg netzband, Carl Rabus, 
Hubert Rüther, erna Schmidt-Caroll, 
Wilhelm Schnarrenberger, oskar Zügel, 
Robert liebknecht, Scharf edwin: 

→ Dreams and nightmares
1. 3.–22 .5.
Výstava je výsledkem spolupráce s Muzeem 
výtvarných umění Solingen, a představí výtvarná 
díla umělců, kteří se vzepřeli režimům nacismu 
a komunismu. / The exhibition is a collaboration 
with the Museum of Fine Arts Solingen, the 
”Museum of Persecuted Arts” – one of the most 
important museums in Germany. ”Dreams and 
Nightmares“ presents works of art of those who 
opposed Nazism and Communism.

náRoDnÍ gAleRie v pRAZe
Sbírka moderního a současného 

umění Veletržní palác, Dukelských 
hrdinů 47, P 7 [B5] open út–ne 10–18 h

www ngprague.cz

Finalisté – 5. ročník Ceny 333 národní 
galerie v praze a Skupiny ČeZ
16. 12.–9. 4.
Cena 333 je určena pro mladé umělce 
z České a Slovenské republiky, kteří do konce 
kalendářního roku nepřesáhnou věk 33 let 
a nejsou mladší 15 let, za dílo libovolného 
žánru či media, vytvořené v posledních 3 letech.

ostrovy odporu
8.3.–1. 7.
Výstava už svým názvem odkazuje 
k základnímu rámci neo-modernizace 
v různých podobách, které provázejí umění 
a architekturu od počátku postmoderního 
obratu dodnes. Autoři projektu: Jiří Ševčík, 
Edith Jeřábková a Jana Ševčíková

nová SCénA nD
Národní 4, P 1 [D4] www novascena.cz

– CAFé nonA

tereza Havlinková: možná se tě občas 
na něco zeptám
do 31. 3.
Prostorová instalace
Kurátorka: Štěpánka Šimlová

– poDeStA A FoYeR nové SCénY

Hynek vacek: vjezení
do 31. 3.

institut světelného designu a CiAnt
1. 4.–30. 4.
Site-specific instalace pro pražský Festival 
spisovatelů.

– piAZZetA nD

CoreAct group: mobility of Avoidance
16. 4.–30. 4.
Umělecká instalace s doprovodnými 
performance dánských performerů

pRáDelnA boHniCe
Psychiatrická léčebna Bohnice,  

Ústavní 91, P 8 [mimo mapu / out of 
map] open ne 14–19 h 

www pradelnabohnice.cz 

Althea thauberger: marat / Sade 
25. 4.–29. 4.
Unikátní projekt social divadla v podání 
kanadské umělkyně Althey Thauberger 
a divadelního souboru AKANDA v prostorách 
galerie Prádelna Bohnice. Syrová galerie 
oživená scénografíí a příběhem šílenství 
Marat / Sade šitým Psychiatrické léčebně 
Bohnice na míru.

pRAgeR KAbARett
Bubenská 1, P 7 [B6] open po–so 11–21 h 

www pragerkabarett.cz
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pavel Reisenauer: Anti-Werich
17. 2.–17. 3.

lucie Ferliková, Simona blahutová, 
lukáš malina: milující Antikrista
22. 3.–21. 4.

pRinZ pRAgeR gAlleRY
Osadní 35 (Areál M factory) P 7 [A7]

open st–so 13–18 h www prinzprager.com

viktor Frešo: eastern Connector
22. 2.–31. 3.
Kurátor / Curator: Martin Dostál

RAKoUSKé KUltURnÍ FóRUm
Jungmannovo nám. 18, P 1 [D4]

open po–pá 10–17 h
www aussenministerium.at/pragkf

SpeJS
Záhřebská 23, P 2 [F6] open po–pá 

8–20 h, so–ne 11–19 h www spejs.cz

tomáš bujňák: Work
17. 1.–1. 4.
Na jedné straně zobrazuje figury podobné 
samotnému autorovi, které vcházejí do 
budovy a šplhají do kanceláří. Na druhé 
straně zobrazuje pracovní činnost jakou 
je tlačení kolečka. Tyto dvě pohyblivé 
tapety spolu trochu groteskně doplňují 
architektonický prostory o nový významový 
akcent. / The installation employs moving 
images to artistically augment the SPEJS 
atrium, which is surrounded by numerous 
busy offices. The projection is divided into 
two parts. The first displays moving images 
of figures resembling the artist entering the 

building and walking up into the offices. The 
second is a depiction of work, specifically 
that of a person pushing a wheelbarrow. 
Together, these two moving image tapestries 
somewhat grotesquely complement the 
architectural space, accentuating it with 
additional layers of meaning.
Kurátor / Curator: Pavel Liška

Svit
Štefánikova 43a, P 5 [E3] open st–so 
14–19 h nebo po domluvě, zavřeno 
o státních svátcích / or by appoint-

ment, closed holidays www svitpraha.org

vasil Artamonov & Alexey Klyuykov
7. 3.–21. 4. 
Právě vyšel katalog „Budoucnost je naším 
jediným cílem“ / The catalogue „The Future Is 
Our Only Aim“ has been just published.
autoři / authors: V. Artamonov, A. Klyuykov, 
V. Magid

Pokud se cítíme být přitahováni těmito 
zborcenými monumenty, důvodem není nějaká 
nekrofilie, ale spíše potřeba pochopit ten typ 
životní energie, který ponoukal lidi minulosti, 
aby se pokoušeli udělat ze sebe polobohy – tj. 
aby se snažili překročit sama sebe, vlastní 
soukromou omezenost, a stát se demiurgy 
nové skutečnosti. Je to paradoxní situace 
– abychom prozkoumali samotnou možnost 

ustavování nové podoby lidského světa, 
musíme se obracet do minulosti a dotazovat 
se těch, kteří této možnosti ještě věřili natolik, 
že se ji pokusili realizovat. / We are attracted 
to ruins of monuments not because of some 
kind of necrophilia, but because of a need to 
grasp the type of life energy that prompted 
the people of the past to try to become demi-
gods – that is, to try to overcome themselves, 
their own personal limitedness, and become 
demiurges of a new reality. It is a paradoxical 
situation: to inquire into the possibility of the 
creation of a new form of the human world, we 
must turn to the past and question those who 
believed in the possibility so much that they 
actually tried to make it a reality.
→ vernisáž / opening: 5. 3., 19 h

ŠKolSKá 28
Školská 28, P 1 [E5] (in the courtyard 

– through passage) open út 13–19 h, 
st–pá 13–17 h www skolska28.cz

Jana Kasalová: Stav
9. 3.–5. 4.

Jennifer protas and Karni Dorel: the 
expanding mall, cont‘d.
13. 4.–11. 5.
Výstavní projekt „The Expanding Mall, 
cont‘d“, Jennifer Protas a Karni Dorell je 
site-specific verze multimediální instalace, 
připravené v roce 2007 pro Nieuwe Vide 
Gallery v nizozemském Haarlemu. / With 
„The Expanding Mall, cont‘d“, artists, 
Jennifer Protas and Karni Dorell will install 
a site-specific version of the multi-media 
collaboration project, first shown at Nieuwe 
Vide Gallery in Haarlem, the Netherlands.
Kurátorka / Curator: Charlotta Kotík

tHe CHemiStRY gAlleRY
U Lužického semináře 11, P 1 [D3]
open út–pá 12–19 h, so–ne 10–19 h

www thechemistry.cz

topiČův SAlon
Národní 9 (1. patro), P 1 [D4] 

open po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www topicuvsalon.cz

Karel Šlenger: Srdce Země je ze zlata 
27. 3.–27. 4.
Karel Šlenger (1903–1981), neznámý malí ř 
z Podkrkonoší, předvedl na jaře 1941 
husarský kousek. Uprostřed války se mu 
v Praze u Topiče podařilo do posledního 
obrazu prodat svou výstavu. Expozice autora, 
jehož dílo se za protektorátu pohybovalo na 
hranicích Entartete Kunst, zakázaného umění, 
se stalo senzací. Salon byl po dlouhé době 
zcela vyprodán. Výstava Karla Šlengra jako 
příspěvek k letošnímu topičovskému výročí 
není rekonstrukcí oné události a její koncept 
je téměř opačný. Důraz je kladen na figurální 
tvorbu, která tehdy vystavena být nemohla. 
Výběr děl zároveň akcentuje nietzschovský 
podtext ve Šlengrově tvorbě jako vodítko ve 
spleti těžko uchopitelného malí řova díla. 
Kurátorka: Lucie Šiklová

– topiČův KlUb
Národní 9 (1. patro), P 1 [D4] 

open po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www topicuvsalon.cz

Jiří Hilmar: jedna + jedna = jedna 
3. 4.–18. 5.
Reliéfy a objekty od 60. let po současnost
Kurátorka: Ilona Víchová

tRAFAČKA
Kurta Konráda 1, P 9 [A10] open út–ne 

15–19 h www trafacka.net

Hana novotná, veronika nastoupilová, 
Kateřina Dvořáková, Ksenia Korovina, 
eliška Koryntová, Jakub Hrab, Jan 
vosínek, nikolas tušl, Adam lukas, 
marek (Rafael) Dusil, Jiří Felcman: 
Změna
24. 2.–4. 3.
Změna je obecné označení pro pozorovatelný, 
měřitelný nebo kvantifikovatelný rozdíl 
ve stavu nebo vlastnosti nějaké entity 
v určité vztažné soustavě. Výstava ateliéru 
Fotografické tvorby a média Vyšší odborné 
školy grafické.

magdaléna peševová a Kokok Surias 
moto: Somewhere in between
7. 3.–22. 3.
Konfrontace české a indonéské malby z pohledu 
stážistů a cestovatelů po obou zemích.

Jitka Kopejtková a indyArt: Dotek 
ulice
27. 3.–9. 4.
Text Výstava fotografií strhaných plakátů 
a graffiti s ženskou tématikou z pražských ulic.

matěj Hájek, Jan Uldrich, martin 
Routa: A znova 
12. 4.–22. 4. 
Výstava obrazů a soch.

tRAnZitDiSplAY
Dittrichova 9/337 P 2 [E4] open út–ne 

12–18 h www tranzitdisplay.cz

mobilní archiv / the mobile Archive
24. 2.–3. 6.

Po dobu tř í měsíců bude v tranzitdisplay 
umístěn Mobilní archiv z izraelského Centra 
digitálních médií v Holonu. Archiv obsahuje 
unikátní sbírku 1200 uměleckých filmů 
ad. audiovizuálních svědectví původem ze 
zemí blízkého východu. Archív je otevřený 
každému pro vlastní výběr a studium. / 
Three-months hosting of extensive Israeli 
multimedia archive, which involves most 
of the impor tant Israeli media ar tworks. 
Archive will introduce itself by the exhibition 
and the study room, opened to public. 

Wendelien van oldenborgh
30. 3.–3. 6.
Výstava nizozemské umělkyně Wendelien van 
Oldenborgh. / First Czech solo exhibition of 
Wendelien van Oldenborgh, artist based in 
Rotterdam. 
→ vernisáž / opening: 29. 3., 18 h

práce / Work
Diskuse, debaty, kino, residence, výzkum, 
výstavy, umělecké projekty, publikace, 
archiv, knihovna, workshopy, dialogy, 
jeviště, pracovna / Discussions, screenings, 
research, exhibitions, ar tist ’s projects, 
publications, archive, library, workshops, 
stage, workplace
Aktuální program na / see more about at 
www.tranzitdisplay.cz.

UmĚleCKopRůmYSlové mUSeUm
17. listopadu 2, P 1 [C4] open út 10–19 h, 

st–ne 10–18 h www upm.cz

pražské módní salony 1900–1948 / 
prague Fashion Houses, 1900–1948
15. 12.–22. 4.
Soubor více jak 75 oděvů prezentuje rozvoj, 
vrchol i úpadek pražské módní tvorby 

1. poloviny 20. století. / More than 75 
clothing presents development, peak and 
deterioration of Prague fashion in f irst half 
of the 20th century.
Kurátor / Curator: Eva Uchalová

AKCE

máme otevŘeno – večer v galeriích 
na praze 7 / We ARe open – gallery 
evening in prague 7
26. 4., 18–22 h
Seznam galerií a aktuální program sledujte 
na Ar tMap.cz a Facebooku / List of galleries 
and updated program on Ar tMap.cz and 
Facebook

KolAboRAtoRio vol. 2
26. 4 .–29. 4.
Galerie Laboratorio, m.odla a VOSTO5
uvádí site-specific výstavu v bývalých 
zaměstnaneckých lázních Elektrických 
podniků Bubenská 1, Praha 7. 
Speciální komentované prohlídky 26. 4. 
od 19 h a 20.30 h v rámci Máme otevřeno 
– večer v galeriích na Praze 7. Více info na 
Ar tMap.cz

NA VýLETě

pAmátnÍK teReZÍn – iv. DvůR 
mAlá pevnoSt

 Bohušovická brána 411 55 Terezín
open po–ne 8–18 h wwwpamatnik-terezin.cz

David bartoň: obrazy
5. 4.–31. 7.
Ve výstavních prostorách IV. dvora Malé 
pevnosti (cela č. 41).
→ vernisáž / opening: 5.4., 14 h

7. 03.—15. 04. 

Dům pánů z Kunštátu 
Dominikánská 9 / Brno
4AM / Galerie architektury 
Starobrněnská 18 / Brno

wwwwwwww.remakeme.eu
wwwwwwwwww.dum-umeni.cz
wwwwww.forum4am.cz

POSTPRODUKCE / 

SPOLUPRÁCE / SÍTĚ /  

KULTOVNÍ AKCE / 

ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ / 

PIONÝŘI TECHNOLOGIÍ / 

LOKÁLNÍ HISTORIE / 

MEDIÁLNÍ UMĚNÍ

 REMAKE: 

 RETHINKING 

 MEDIA ARTS IN 

 C(K)OLLABORATIVE  

 ENVIRONMENTS 

 REMAKE: 

 RETHINKING 

 MEDIA ARTS IN 

 C(K)OLLABORATIVE  

 ENVIRONMENTS 

Adolf Wölfli
Stvořitel UniverSa

22/02–27/05/2012 
Galerie hlavního města Prahy | Dům U Kamenného zvonu 
Staroměstské náměstí 13, Praha 1 | út–ne 10.00–20.00 

www.adolfwolfli.cz | www.ghmp.cz
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XI. ročník veletrhu výtvarného umění  
Art Prague, 21. - 25. 3. 2012
Výstavní síň Mánes
Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
www.artprague.cz

Investujte do umění, 
investujete 

do budoucnosti!
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