
Altán KlAmovKA
park Klamovka [mimo mapu / out of 

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

Jan lesák
6. 3.–17. 3.
→ vernisáž / opening: 5. 3., 18 h
Doktorand na FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Johanka Střížková
20. 3.–14. 4.
→ vernisáž / opening: 19. 3., 18 h
Absolventka AVU v Praze, Ateliér 
monumentální tvorby Jiřího Příhody.

Jana Stanulová
→ jednodenní akce 15. 4. v 17 h
Studentka VŠUP v Praze, Ateliér intermediální 
konfrontace Jiřího Davida.

lPJt válka
17. 4.–28. 4.
→ vernisáž / opening: 16. 4., 18 h
Student AVU v Praze, Ateliér Intermediální 
tvorby Tomáše Vaňka

Kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
Spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová

ARtinbox
Perlova 370/3 [B2] open út, čt 14–18 h 

(nebo na vyžádání / or by request)  
www artinbox.cz

václav Chochola
22. 2.–21. 3.
Výstava k nedožitým 90. narozeninám klasika 
české fotografie.
Kurátorka: Nadia Rovderová

Kdo lže, krade...? aneb: 
Jak zvítězit nad lží a nenávistí.
7. tématická výstava
26. 3.–16. 4.
Aktuální reakce tří desítek výtvarníků na 
současné dění na české politické scéně.
Kurátorka: Nadia Rovderová

neizvestnij Chudožnik
19. 4.–9. 5.
První česká prezentace svérázného umělce 
z Novosibirska, kterého barevné fotografie 
s nádechem pop-artu se díky facebooku staly 
fenoménem i v Česku.
námět: Eugen Kukla, kurátorka: Nadia 
Rovderová

ARtmAP offiCe & 
KniHKUPeCtvÍ ARtmAP

Školská 28 (ve dvoře / in the court-
yard – through passage) [E5]
open st 11–18 h www artmap.cz,

bookstore.artmap.cz

ARtWAll
opěrná zeď pražských Letenských 

sadů, Nábřeží kapitána Jaroše 
a Edvarda Beneše [B5]

lukáš Houdek: Umění zabíjet

AteliéR JoSefA SUdKA
Újezd 30 [D3] open út–ne 12–18 h

wwwatelierjosefasudka.cz

michal Ureš
5. 3.–7. 4.
Výstava fotografií z aktuální tvorby autora

City SURfeR offiCe
Bořivojova 67 [D7] open st–ne 14–19 h 

www citysurfer.cz

de–Sign
Sládkova 7 [B4]  

open po–út čt–pá 11–18 h 
www de-sign.cz

dRdovA gAlleRy
Křižíkovského 10 [D7] 

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

michal Škoda: Prostředí času / 
environment of time
8. 2.–30. 3.
Cyklu Čas a prostředí se autor věnuje 
od roku 2011. Záznamy vznikající v řádu 
a pravidelnosti práce v ateliéru, mu slouží 
jako vizuální zápisník. Převážně černobílé 
kresby, koláže a fotografie jsou úsporné ve 
výrazu, ale i tak mají materiálové kvality. 
/ The artist has been working on his cycle 
Time and Environment since 2011. Created 
during a regular and orderly work in a studio, 
the cycle consists of records serving as 
a visual journal. The mainly black-and-white 
drawings, collages and photographs are 
minimalist in their form, however, they still 
have material qualities.
Kurátor: Terezie Nekvindová

Jan nálevka: Jak jsem již dříve 
podotkla / As i Said before
→ vernisáž / opening: 18. 4., 18 h
Kurátor: Jiří Ptáček

dox
Centrum současného umění, 

architektury a designu / 
Centre for Contemporary Art, 

Architecture and Design 
Poupětova 1 [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

Jonas mekas: …Pokračuji v cestě… 
Záblesky minulosti kolem… / ...As 

i Am moving Ahead... glimpses of the 
Past linger...
24. 1.–22. 4.
Průřez tvorbou a současně první mono-
grafická prezentace v Čechách živoucí 
legendy filmové avantgardy Jonase Mekase. 
/ A crosssection of the work of Jonas Mekas, 
the 90-year-old living legend of avant-garde 
filmmaking.
Kurátor / Curator: Jaroslav Anděl

Krzysztof Wodiczko: out/inside(rs) / 
out/inside(rs)
22. 2.–6. 5.
Jedna z nejobsáhlejších přehlídek díla světově 
proslulého polského umělce Krzysztofa 
Wodiczka představí dokumentaci umělcových 
proslulých velkoformátových projekcí na 
významné veřejné památníky a budovy, dále 
příklady sociálního designu a především jeho 
nejnovější projekt Out/Insideři (2013), který 
netradičním způsobem tematizuje soužití 
české většinové společnosti s romskou 
menšinou. / One of the most comprehensive 
presentations of the work of distinguished 
Polish artist Krzysztof Wodiczko features 
his numerous public projections on civic 
buildings, public monuments, memorials 
and statues, as well as examples of social 
design. The core of the exhibition is a new 
project entitled Out/Insiders (2013), which 
thematizes the position of Roma people in 
majority society.
Kurátor / Curator: Krzystof Wodiczko, Jaroslav 
Anděl

Signály z neznáma. Český komiks 
1922–2012.
8. 3.–20. 5.
Výstava mapuje 90 let vývoje českého 
komiksu jako svébytného narativního 
žánru. Kromě komiksových originálů 
a souvisejících materiálů zpřístupní expozice 
i mnohé unikátní objekty spojené s českými 
komiksovými světy. / The exhibition features 
the 90 years of development of the Czech 
comic as a distinctive narrative genre. 
Apart from the comics originals and related 
materials, the exhibiton presents many 
unique objects connected with the Czech 
comics world.
Autor výstavy: Dům umění města Brna
Kurátoři / Curators: Pavel Kořínek, Tomáš 
Prokůpek

entRAnCe gAlleRy
Oranžérie Břevnovského kláštera, 

Markétská 28/1 [C1] open st–ne, 12–18 h
www entrancegallery.com

lenka vítková
13. 2.–10. 3.

eugenio Percossi
20. 3.–14. 4.

Pavla malinová
24. 4.–19. 5.

etC. gAleRie
Kateřinská 20 [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 [C5]
open nonstop www fenester.cz

veronika markovičová
6. 3.–1. 4.
→ vernisáž / opening: 6. 3., 19 h

vojtěch fröhlich
4. 4.–30. 4.
→ vernisáž / opening: 4. 4., 19 h

fotogRAf gAlleRy
Školská 28 (ve dvoře / in the court-

yard – through passage) [E5]
open út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz

ivars gravlejs
27. 2.–29. 3.
Fotografie z výstavy Hodiny fotografie vznikly 
na workshopu se studenty jedné pražské 
střední školy. S rekvizitami z bezprostředního 
okolí na něm studenti rekonstruovali výjevy 
z fotografií, které sami vybrali na internetu. 
Tyto „béčkové fotky“, jak je Gravlejs nazývá, 
obsahují prvky performance i tradice 
inscenované fotografie.

– Room

Jiří franta a Jana Kochánková: tiA
27. 2.–29. 3.
První společná výstava Jiřího Franty s Janou 
Kochánkovou je založena na hravém zkoumání 
konfliktů mezi zrcadlem a fotografickým 
obrazem, reálným časem a jeho záznamem, 
přítomností a minulostí.

Štěpán grygar: 12 a 13
5. 4.–3. 5.
V souborech barevných fotografií vybraných 
Štěpánem Grygarem pro Fotograf Gallery 
jako by autor znovu ověřoval senzuální kvality 
fotografického obrazu. Jeho snímkům je vlastní 
výběr prostých námětů a tendence k jejich 
abstrahování, kdy se nositelem informace 
stávají světlo, barva, tvar a kompozice. 
Všechny snímky vznikly loni a letos.

Křest knihy Koncept ne-fotografie
9. 4., 18 h

fRAnCoUZSKý inStitUt v PRAZe
Štěpánská 35 [D3]

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

Zákoutí paměti
14. 2.–21. 3.

yan Zelenka: Přírodověda
26. 3.–13. 4.
Výtvarník Yan Zelenka se narodil v Praze, od 
roku 1978 však žije ve Francii. V Galerii 35 
představí svá díla vzniklá za posledních pět let.

fUtURA
Holečkova 49 [E2] open st–ne 11–18 h / 

wed–sun 11am–6pm 
www futuraproject.cz

filip Cenek, tereza Sochorová:
Kolotoč / Roundabout
6. 3.–7. 4.
Brněnský video umělec a pedagog FAVU Brno 
Filip Cenek vystavoval například pařížském 
Centre Pompidou nebo bukurešťstkém MNAC. 
Tereza Sochorová se věnuje práci s kresbou, 
textem, fotografií, animací, videem a zvukem. 
„Zasuté obrazy se vynořují s překvapující 
přesností, nemají však časový rozměr, jenom 
překrývají současné události a zmírňují 
jejich pronikavost. .“ / Video artist and 
pedagog Filip Cenek has exhibited in Centre 
Pompidou in Paris or Bucharest MNAC. Tereza 
Sochorová work oscillate between drawing, 
text, photography, animation, video and 
sound. “Slided images emerge with surprising 
precisenes, however doesnt carry a time 
dimension, only cover contemporary events 
and reduce their sharpness.”

markus Huemer, vladimír Skrepl
Je toho příliš na práci, počkejme 
s tím. / there are too many things to 
do, let’s better wait.
6. 3.–7. 4.
Společná výstava dvou profesorů AVU 
Markuse Huemera a Vladimíra Skrepla spojuje 
dvě odlišné umělecké i světo názorové 
osobnosti. Přestože lze oba považovat 
primárně za malíře, ve výstavních prostorech 
FUTURY představí v rámci vzájemného 
vymezování se své poslední malby 
odosobnělých prostorů na pomezí abstrakce 
malby pouze Markus Huemer. Vladimír Skrepl 
připravil rozsáhlou instalaci. / Exhibition of 
two professors of the Prague Academy of Fine 
Arts Markus Huemer and Vladimír Skrepl puts 
together two very different artistic but also life 
opinion personalities. Although it is possible 
to consider both primarily as painters, in the 
FUTURA exhibition space will be in the frame 
of mutual delimitation presented paintings 
only of Markus Huemer. Vladimir Skrepl 
prepared a large site specific installation.

dalibor Knapp, Stanislav Abrahám, 
dana machajová, matěj Strnad, Klára 
doležálková, Kateřina Krejčová, 
marek matvija, Petr Parkán Janda, 
michal Kindernay, madla bažantová, 
Hana ludvíková, vladimír turner, Jan 
Kalivoda, Kryštof Pešek, barbora 
Švarcová, Anna ouřadová, Pavel 
Hronovský, lea Petříková, Alexandra 
moralesová, max dvořák, františek 
týmal a další: CAS. Co je to?
16. 4.–19. 5.
→ vernisáž / opening: 16. 4., 18 h
Centrum audiovizuálních studií FAMU (CAS) 
vzniklo v roce 2002 jako mezioborové 
pracoviště Filmové a televizní fakulty 
Akademie múzických umění v Praze. 
Výstava v několika tematických celcích 
představí práce vybraných studentů na poli 
videoartu, videoinstalace, filmu, nových 
médií a počítačového umění. / Center for 
Audiovisual Studies FAMU (CAS) has been 
established in 2002 as an art school within 
the film school FAMU. Between teachers it is 
possible to find here many renowned artist as 
Miloš Vojtěchovský or Kryštof Pešek but also 
theoreticians as Tomáš Pospiszyl or Miroslav 
Petříček. The exhibition should alltogether 
presents the 10 years anniversary of this 
faculty with the works of its current students 
and alumni. Although their authors are 
coming from a film school, video installations 
and objects will be largely presented.
Kurátor: Eric Rosenzwig, Tomáš Pospiszyl

boris dornbusch: Solo výstava/ Solo 
Show
16. 4.–19. 5.
→ vernisáž / opening: 16. 4., 18 h
Německý umělec chorvatského původu Boris 
Dornbusch nepojímá fotografii tradičně jako 
digitální či analogové zachycení světla, ale 
spíše jako výsledný digitální obraz, jehož 
výsledná prezentace je již vždy reprezentací. 
Dornbusch tak často prezentuje fotografie 
fotografií, soustředí se na to, co přišlo po, na 
fotografii, zachyceném okamžiku, s tím do jaké 
míry může předmět a jeho fotografie splývat. 
/ German artist of Croatian origin Boris 
Dornbusch doesn’t consider photography in 
a traditional way as digital or analog light 
capture, but rather as a final digital image, 
which final presentation is always already 
a representation. Dornbusch therefore 
presents photography of photographies, 
focus on what came after on the photography 
captured moment and deals to which level 
may object and its picture be merged.
Kurátor: Michal Novotný

fUtURA: KARlin StUdioS
Križíkova 34 [C7] 

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

Alice nikitinova, marius lut, magali 
Reus, marchel Ruijgrok
Combinations
28. 2.–24. 3.
Výstava Combinations je společným projektem 
tří umělců a jednoho architekta. Všichni 
zůčastnění si zahrávají s minimalismem 
a redukcí, ale každý jinak. Postupné 
zjednodušování a vyprázdnění se odehrává 
jak v abstrakci, tak ve figuraci. Výstava 
se soustředí především na vizuální jazyk 
a hříčky s geometrickými tvary. / Exhibition 
Combinations is the common project of three 

artist and one architect. All participants 
are palying with minimalism and reduction, 
however each of them in different way. 
Gradual simplification and emptying of 
form is happening both in abstraction and 
figuration. The exhibition focus on the visual 
language and play with geometrical shapes.

domenico mangano
Rituál a nečekané / Rite and Surprise
28. 2.–10. 3.
Holandský umělec italského původu 
Domenico Mangano pro jehož práci je 
charakteristické specifické vyprávění lidských 
příběhů představí dvě nová videa. / Dutch 
artist of Italian origin Domenico Mangano for 
whose work is characteristic peculliar story 
telling will present two new videos.

Andreas Sell
solo výstava / solo show
4. 4.–13. 4.
→ vernisáž / opening: 3. 4., 18 h
Německý umělec Andreas Sell se vyučil 
kameníkem, studoval herectví, meditaci 
v Thajsku a svoje vzdělání ukončil v ateliéru 
Karin Sander na Kunsthochschule Berlin 
a v Pratt Institute v New Yorku. V Karlin Studios 
představí novou sérii děl, která vytvořil v Praze 
během rezidenčního pobytu v programu 
A.I.R. FUTURA – hliněné objekty následující 
ale zároveň narušující rysy a formu různých 
domácích spotřebičů. / The german artist 
Andreas Sell studied acting, stonemasonry, 
received instruction in meditation in Thailand 
and studied at Kunsthochschule Berlin 
Weißensee with Karin Sander and Pratt 
Institute in New York. In Karlin Studios he 
will present a new series of works, created in 
Prague during his residency stay at the A.I.R. 
FUTURA program, a group of clay objects 
following,but also disrupting the form and 
features of various household devices.

nada Prlja: nenávist a jiné instituce / 
Hate and other institutions
4. 4. – 28. 4. 2013
→ vernisáž / opening: 3. 4., 18 h
Připravovaná samostatná výstava Nadi 
Prlji (1971, v Bosně a Hercegovině) se 
věnuje zkoumání pojmu nenávisti. Ztvárnění 
nenávisti se liší od projektu k projektu, přesto 
je možné všimnout si jistých souvislostí. / 
Exhibition of Nada Prlja (born 1971, in Bosna 
nad Hercegovina) is focused on research 
of the definition of Hatred. The portrayal of 
Hate is however different from one project 
to another, although it is possible to notice 
a certain continuity and coherence.

gAleRie 35m2
Víta Nejedlého 23 [D7] open po–pá 

10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz

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

Patrik Kriššák: dary / gifts
→ vernisáž / opening: 25. 4., 19 h
26. 4.–26. 5.

gAleRie AvU
U Akademie 4 [B5]

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

Jan Poupě, Petr gruber: Za místem
26. 2.–7. 3.
Výstava představí malí ře Ateliéru malby 
I Jiřího Sopka a jejich krajinářské práce 
aktualizované v kontextu současného umění, 
každý s osobitým přístupem. / The exhibition 
presents painters from the Painting Studio 
I of Jiri Sopko and their landscape work 
actualized in contemporary art context where 
each of them shows origin attitude.

birgitt fischer, Klára Pernicová: 
dance
12. 3.–21. 3.
Tanec je médium, které autorky 
zaznamenávají prostřednictvím svých obrazů 
a videí. K výstavě bude vydán trojjazyčný 
katalog. / Dance is the medium, recorded 
by the artists in their paintings and videos. 
There is three language catalogue planned to 
be printed.
Kurátor Marie Krajplová

martina Smutná, lucie Patáková
Salon d´Apollon
26. 3.–4. 4.
Výstava v atypickém pojetí akademického 
salónního způsobu prezentace a jeho 
relativizace. / The exhibition is based on 
atypical attitude to the academical salon way 
of installation and its relativity.
Kurátor / Curator: Marek Meduna

Susanne Kass, michaela dáňová, 
marek Hlaváč: vstupní kód
8. 4.–18. 4.
Cílem výstavy je představit umělce, kteří 
používají text jako své médium či naopak. / 
The aim of the exhibition is to promote artists 
using the text as medium and vice versa.
Kurátorka / Curator: Susanne Kass

gAleRie bUdoARt
Perunova 15 [E7] open st 13–18 h 

www budoart.cz

Alžběta Josefy, Zdeněk trs: Amygdala
1. 2.–3. 4.
Silně vypjatou atmosféru v současné tvorbě 
Alžběty Josefy zdánlivě zklidňují objekty 
a fragmenty lidských těl zahalených drapérií 
i abstraktní krajiny Zdeňka Trse. / The exhi-
bition represents works of the art duo where 
the tense atmosphere contained in the work 
of Alzbeta Josefy is seemingly calming by the 
objects and fragments of the human bodies 
covered in draperies and abstract landscapes 
created by Zdenek Trs.
Kurátorka / Curator: Barbora Klímová

michaela Černická, Jiří Černický: 
velké prádlo (big laundry)
od 17. 4.
Další výstava z cyklu představení tvorby 
uměleckých partnerských dvojic. / Another 
project from the serie of exhibitions 
presenting Czech artist couples.
Kurátorka / Curator: Barbora Klímová

gAleRie feRdinAdA
bAUmAnnA

Štěpánská 36 [C4]
(vitríny Štěpánské pasáže)

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

matyáš Chochola
8. 3.–1. 4.

Carola ernst, Stefan Kaminski
5. 4.–22. 4.

markéta othová
26. 4.

gAleRie fotogRAfiC
Stříbrná 2 [D4] open po–ne 13–19 h / 
mon–sun 13–19 h, www fotografic.cz

ondřej Roubík: matěj Snílek / matej 
the dreamer
21. 3.–25. 4.
→ vernisáž / opening: 21. 3., 19 h
Nová série Ondřeje Roubíka (1988, AVU 
Praha, ateliér Jiřího Petrboka) se zabývá 
propojením zdánlivě realistické malby 
s konkrétním, zdánlivě realistickým příběhem 
,,jednoho“ člověka. V galerii Fotografic Ondřej 
Roubík představuje své nejnovější obrazy. /
This new series of Ondrej Roubik (1988, 
AVU Prague, Jiri Petrbok) deals with 
interconnection of seemingly realistic painting 
with specific, seemingly realistic story of “one 
particular” man. In Fotografic Ondrej Roubik 
presents this way his newest paintings.

gAleRie gAmbit
Řětězová 7 [D4] open út–pá 14–18 h / 

thue–fri 14–18 h
www galeriegambit.cz

Antonín Kopp: next modernism
1. 3.–19. 4.

gAleRie HlAvnÍHo 
měStA PRAHy

www ghmp.cz, citygalleryprague.cz

– dům U ZlAtéHo PRStenU (1

Týnská 6 [C5]
open út–ne 10–18 h

Kateřina Adamová: Středně velký 
plachý tvor
21. 3.–21. 4.
Autorka v subtilních kresbách dlouhodobě 
dokumentuje transformaci sebe samé 
v umělkyni, ženu i matku. V sérii kreseb 
vystavených v rámci projektu Start up zastává 
rovnou hlavní roli, zároveň ji však doprovází 
její alter ego v podobě středně velkého, 
plachého a někdy agresivního tvora. Kateřina 
těmito kresbami kriticky demonstruje sklon 
člověka k sebestřednosti a grotesktnímu 
propadání se do svých problémů. / Kateřina 
Adamová makes subtle drawings, a medium in 
which she has kept a long-time documentary 
record of her own transformation into an 
artist, a woman, and a mother. In the series 
of drawings displayed as part of the project 
Start up, she casts herself in the principal 
role, though she is continuously accompanied 
there by her alter ego in the shape of 
a medium-sized, timid yet occasionally 
aggressive creature. With these drawings, 
Kateřina offers a critical demonstration of the 
human individuaĺ s tendency to egocentrism, 
and to a grotesque immersion into their 
private problems.

– StARoměStSKá RAdniCe (2

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

Pavla Sceranková: Žena na měsíci
20. 3.–5. 5.
První větší pražská samostatná výstava Pavly 
Scerankové tematicky navazuje na projekt 
Zpráva z neokortexu, který umělkyně připravila 
před dvěma lety pro Galerii hlavního města 
Prahy v rámci cyklu Start up. Sceranková 
se dlouhodobě zabývá pamětí a výzkumem 
lidského vnímání. Reflektuje způsob, jakým 
vzniká vizuální zkušenost, a snaží se o její 
rekonstrukci. / The first major one-person 
exhibition of Pavla Sceranková in Prague, 
linking up thematically with the project 
entitled Message from the Neocortex, staged 
by the artists at City Gallery Prague two years 
ago, as part of the cycle Start Up. Sceranková 
has cultivated sustained interest in the 
phenomenon of memory and the study of 
human perception. She reflects the formative 
process engendering visual experience, and 
engages in attempts at its reconstruction.

– dům U KAmennéHo ZvonU (3

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

Radek Kratina (1928–1999)
6. 3.–19. 5.
První souborná výstava autora v Domě 
U Kamenného zvonu představuje umělce, 
jehož tvorba osobitým způsobem reflektovala 
neokonstruktivistické a kinetické tendence 
v českém umění druhé poloviny 60. let. 
Expozici tvoří průřez Kratinovou tvorbou, 
kterou charakterizuje na jedné straně 
racionalita, smysl pro geometrii a konstrukci 
formy, na straně druhé všudypřítomný prvek 
nezávazné hry, obsažené v principu variability 
jeho prací. Variabily, jak umělec nazýval své 
dřevěné a později kovové reliéfy a objekty, 

založené na proměnlivosti reliéfních struktur, 
byly v šedesátých a sedmdesátých letech 
v kontextu českého umění ojedinělé. / This 
first retrospective exhibition of Radoslav 
(Radek) Kratina being staged at The Stone 
Bell presents an artist whose work reflected in 
a highly individual style the Neoconstructivist 
and Kinetic tendencies in Czech art of the 
second half of the 1960s. The exhibition 
brings a cross-section of Kratiná s output, 
characterized on the one hand by rationality, 
coupled with feeling for the geometry 
and structure of form, and on the other, 
the ubiquitous presence of an element of 
playfulness resulting intrinsically from the 
principle of variability prevailing in his works.

– bÍlKovA vilA
Mickiewiczova 1 [D4] 

open st, ne 10–18 h

františek bílek a portrét / františek 
bílek's Portraits

gAleRie JARoSlAvA fRAgneRA
Betlémské náměstí 5a [D4]
open út–ne 11–19 h www g jf.cz

Swiss Positions
8. 3.–14. 4.
Putovní výstava představuje 33 klíčových 
projektů udržitelné architektury z posledních 
dvou dekád. Nezaměřuje se pouze na 
stavební a konstrukční inovativní postupy 
a rozvoj v oblasti udržitelné výstavby, ale 
rovněž na velmi kvalitní architekturu. Výstava 
je založena na snímcích vybraných fotografů 
věnujících se architektuře. Výstava objevuje 
různé úhly pohledu s důrazem na stavební 
technologie, materiály, ekologii a ochranu 
životního prostředí. Mezi vystavujícími autory 
jsou zastoupeny i výrazné postavy švýcarské 
architektury: Herzog & de Meuron, Buchner 
Bründler či Diener & Diener.

distinction Romande d’Architecture 
2010
8. 3.–14. 4.
Druhý ročník výstavy se zaměřuje na 30 
architektonických realizací z frankofonních 
kantonů ve Švýcarsku, jež vznikly mezi lety 
2004 až 2010. Obě od 7. 3. do 14. 4.

→ 7. 3., 19 h: Přednášky o švýcarské 
architektuře v Betlémské kapli.
→ 5. 4., 18 h: Přednáška švýcarských 
architektů v Malém sále Městské knihovny.

gAleRie JelenÍ
Drtinova 15 [E4] open út–pá 15–18 h, 

731 823 670 www galeriejeleni.cz

eva Pejchalová: Úklidové práce
13. 3.–28. 3.
→ vernisáž / opening: 12. 3., 18 h

Adam Pelc
3. 4.–25. 4.
→ vernisáž / opening: 2. 4., 18 h

gAleRie JiřÍ ŠveStKA
Biskupský dvůr 6 [C6] open út–so 11–18 

h www jirisvestka.com

Andrej dúbravský: Zlaté Piesky / 
golden Sands
8. 3.–20. 4.
→ vernisáž / opening: 7. 3., 17 h
Mladý slovenský malí ř Andrej Dúbravský se 
poprvé představí pražskému publiku větší 
samostatnou výstavou. Cyklus vznikl v létě 
roku 2012 v jeho ateliéru na Zlatých pieskách 
u Bratislavy. Dúbravský je laureátem 
slovenské ceny Malba 2012. / Young Slovak 
painter Andrej Dubravsky will be presented 
to Pragué s audience for the first time with 
a large solo exhibition. The collection of 
paintings was created in his atelier at Zlate 
piesky (Golden Sands) near Bratislava during 
summer 2012.

Jan van der Pol
24. 4.–15. 6.
→ vernisáž / opening: 23. 4., 17 h
Holandský malí ř Jan van der Pol (nar. 1949) 
bude vystavovat poprvé v České republice. 
Ve svých dílech využívá materiály z tisku 
a televize. / The dutch artist Jan van der Pol 
(born 1949) will be exhibiting for the first 
time in Czech Republic. He uses materials 
from press and television to create his works.

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

ne 16–24 h, www galeriek4.cz

Zuzana Žabková: Pomalé plié / Slow 
Plié
26. 2.–17. 3.
Stieranie hraníc medzi výtvarnom a tancom,
ich vzájomné prepájanie a prenikanie.
Choreografia ako výtvarný jazyk. Výstava
mapuje jednu líniu umeleckého vývoja Zuzany
Žabkovej, slovenskej umelkyne. Tá necháva vo
svojich dielach myšlienku, či emóciu prejaviť
sa skrze „objekt“ (či už je to osoba, vec alebo
ona sama) prostredníctvom pohybu, akéhosi
druhu tanca. Z úzadia svoje „objekty“režíruje/
manipuluje, a to svojím konaním, ale aj
nekonaním, čím vytvára kompozíciu pohybov,
choreografiu sui generis.

Jaroslav Šlauf: Hloupý jako kámen / 
dumb as a Stone
20. 3.–14. 4.
Zvuk, médium dotvářející v prostředí galerie 
komplexní prožitek návštěvníka, není na poli 
umění ničím neobvyklým. Avšak, co když se 
pokusíme vystavit „slyšení" materiálu?
Podstata zvuku, jeho chování v prostoru 
a možnosti jakožto nositele informací 
v několika rovinách provázejí většinu prací 
Jaroslava Šlaufa, studenta oboru Nových 
médií na Akademii výtvarných umění v Praze, 
a významně ovlivňují koncepty jeho děl. 

Vystavené projekty jsou pak ilustracemi 
k teorii chování zvuku a hledání vztahu mezi 
plochou a prostorem.
Kurátorky: Anna Brabcová, Tereza Donné

vojtěch berka, Jana Hradecká, lucie 
illésová, Alexandra Karpoukhina, 
tadeáš Kotrba, martin Prudil, Pavel 
Skrott, tomáš tichý, Kamil tupý:
Žádná podívaná / no Show
17. 4.–10. 5.
Hledaly jsme umělce s jemnějším vnímáním, 
díla nepodléhající zábavné kultuře, 
stavící se proti okázalosti a současnému 
uměleckému spektáklu, který je záměrně 
nepochopitelný. Nechceme žonglérské 
představení s uměním, nechceme prázdnou 
podívanou. / We looked for ar tists with 
a more delicate perception, for ar tworks not 
succumbing to the culture of enter tainment, 
standing against the pomposity and against 
the current ar tistic misleading spectacle. 
We don‘t want any juggle per formance with 
ar t, any empty show.
Kurátorky: Magdalena Jadwiga Här telová, 
Klára Jarolímková

gAleRie KRitiKů
Palác Adria, Jungmannova 31 [D4]

open út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz

Karel Jerie, miCl, lukáš miffek, 
Jaroslav valečka. Hosté: markéta 
Korečková, Paulina Skavova:
natvrdlí a tvrdé
28. 2.–24. 3.
Umělecké seskupení Natvrdlí se ideově 
odvolává na text manifestu formulovaného 
na začátku nového milénia, který je založen 
na obhajobě klasické malby a postuluje 
myšlenky tolerance, volnosti výtvarného 
projevu a „nestydaté natvrdlosti“. Manifest 
je koncipován s příznačnou nadsázkou 
a humorem, ale nevylučuje ani asociaci 
k možné kontinuitě v našem uměleckém 
prostředí (Tvrdošíjní – Tvrdohlaví – Natvrdlí).
Kurátorka: Rea Michalová

gAleRie lAboRAtoRio
Bubenská 1 (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 galerielaboratorio.com

Johana Pošová: Přiznaná barva / 
Showing Colours
7. 3.–19. 4.
→ vernisáž / opening: 6. 3., 18 h

Richard loskot
26. 4.–7. 6.
→ vernisáž / opening: 25. 4., 18 h
v rámci MÁME OTEVŘENO

gAleRie mAineRová
Balbínova 28 [E6] open 10–18 h, nebo 

kdykoli po domluvě na tel 608 231 209
www mainerova.cz

Jirka Houska: Převážně v divočině
do 12. 3.

dominik běhal: Airsolid
15. 3.–11. 4.
→ vernisáž / opening: 15. 3., 19 h
Výstava studenta ateliéru malby Michala 
Rittsteina (AVU). Dominik vystavuje nové 
obrazy pohledů do prostorů lesa, stromů, 
některé inspirované Gasperem Fridrichem.
Zachycení atmosféry, povětrnostních 
a světelných podmínek, obrazy malované 
v létě, v zimě, přímo v přírodě.

gAleRie mAloStRAnSKá beSedA
Malostranské nám. 21 [C3]

open út–ne, 10–18 h, www vikyreplay.cz

vikýře PlAy
od 28. 3.
Výstava Vikýře PLAY je umělecky koncipována 
Petrem Niklem ve spolupráci s dalšími 
výtvarníky. Plně interaktivní expozice 
sestavená ze zvukových, optických 
a kinetických nástrojů rozvíjí imaginaci, 
fantazii a tvořivost každého návštěvníka 
bez rozdílu věku. Je navržena speciálně 
pro prostory Malostranské besedy. / PLAY 
Skylights exhibition is artistically conceived 
by Petr Nikl in cooperation with other artists. 
A fully interactive exhibition composed of 
audio, visual and kinetic tools develops 
imagination and creativity of every visitor 
regardless of age. Designed specifically for 
Malostranská beseda.

gAleRie nod
Dlouhá 33 [C5] www nod.roxy.cz

mirka vitásková: na hřebenech hor 
vlasy češu
14. 3.–6. 4.
Mirka Vitásková navazuje na několik 
tendencí minulosti a rozvíjí je v reakci 
na současnost. Pracuje s lidským tělem, 
s přírodou, s barevnými kombinacemi, 
s antropomorfními tvary, s až exaktními 
kompozicemi, s prolínáním různých prostředí 
a časů. / Mirka Vitásková follows several 
tendencies of the past and develops them 
in interaction with the nowadays. She works 
with human body, nature, color combinations 
and sophisticated compositions where 
various timelines intermingle with various 
environments.
Kurátor: Jiří Machalický

Klára vystrčilová: Černé světlo
9. 4.–30. 4.
Soubor vyšívaných obrazů – pokračování 
australského souboru. / A collection of 
embroidered pictures – a sequel to the 
Austalian Set.
Kurátor Jiří Machalický

– video nod

martin Prudil: dýchám vzduch z jiné 
planety
14. 3.–28. 3.
Kurátorka: Veronika Zajačiková

– nod mini

Adéla Součková: nahorů a dolů
12. 3.–22. 3.
→ vernisáž / opening: 11. 3., 18 h

Agáta mayerová-foukalová: Stopa
26. 3.–3. 4.
→ vernisáž / opening: 25. 3., 18 h

gAleRie ntK
Národní technická knihovna

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

gAleRie PAvilon
Mostecká 3 [D3]

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 33: Jan trejbal
5. 3., 18 h

Situace 34: dominik gajarský
2. 4., 18 h

Situace 35: Juliana Höschlová
23. 4., 18 h

gAleRie RUdolfinUm
Alšovo nábřeží 12 [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

vladimír véla, Adam Štech, lubomír 
typlt, martin gerboc, daniel Pitín, 
Jiří Petrbok: motýlí efekt? obraz jako 
různosměrná dekonstrukce celku / 
the butterfly effect? the image as 
multidirectional deconstruction
do 10. 3.

Karin mamma Andersson, Hernan 
bas, marius bercea, Zsolt bodoni, 
martin eder, tim eitel, Adrian ghenie, 
Cantemir Hausi, Chantal Joffe, victor 
man, Justin mortimer, daniel Pitín, 
vitaly Pushnitsky, neo Rauch, daniel 
Richter, Serban Savu, david Schnell, 
mircea Suciu, Attila Szűcs, Alexander 
tinei, Caroline Walker, matthias 
Weischer: nightfall. nové tendence 
ve figurativní malbě
28. 3.–24. 5.
Výstava představuje v díle více než dvaceti 
autorů z devíti zemí reprezentativní průřez 
současnou figurativní malbou. Námět výstavy 
je inspirován povídkou Isaaca Asimova z roku 
1941, jejímž základem je otázka, co se stane 
s planetou a civilizací, když nastane zatmění 
Slunce a přijde soumrak. Mezi hlavní témata, 
která vystavující umělci zpracovávají, patří 
společenská krize a nejistota, osamělost, 
zmatenost a izolovanost člověka, vzrůstající 
tense mezi přírodou a civilizací, vnitřní i 
vnější boj s vlastním já a se společností. 
Téma apokalypsy je v současné době velmi 
aktuální, intuitivní sklony k takovému 
uvažování můžeme chápat jako příznak 
změny chodu světa a nastavení kolektivní 
mysli. Takto koncipovaná výstava interpretuje 
současnou figurativní malbu na základě 
společensko-politického kontextu.

gAleRie SmeČKy
Ve Smečkách 24 [E5] open út–so 

11–18.30 h www galeriesmecky.cz

Joska Skalník: sny / situace/ hry
6. 3.–13. 4.
Kurátor: Václav Cílek

gAleRie SPZ
Pštrossova 8 [E4] open so 14–18 (další 

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

Petr Skala a jeho host ondřej Skala:
Pokoj / Quietness
1. 3.–5. 4.
Kurátor: Robert Šalanda, Lukáš Machalický

Aleš Čermák a jeho host
12. 4.–17. 5.
Kurátor: Viktor Čech

gAleRie váClAvA ŠPály
Národní 30 [D4] open po–ne, 11–19 h

www galerievaclavaspaly.cz

Jaroslav Róna: obrazy a sochy
8. 3.–28. 4.
Výstava obrazů a soch z aktuální tvorby 
autora.

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

www galerieviaart.com

Jakub Špaňhel: večer
do 22.3.
Aktuální malí řská tvorba
Kurátor: Zdeněk Freisleben

lenka Kerdová a dominik běhal: nApůl
9. 4.–16. 5.
Malířská tvorba dvou studentů AVU
Kurátor: Michael Rittstein

gAleRie vŠUP
nám. Jana Palacha 80 [C4]

po–so, 10–18 h (vánoční a novoroční 
svátky zavřeno), www vsup.cz

Pavel nešleha: možnosti zobrazení
1. 3.–6. 4.
Malíř Pavel Nešleha (1937–2003) patří 
k výrazným osobnostem generace šedesátých 
let a k názorovému okruhu umělců pražských 
neveřejných Konfrontací roku 1960. Jeho 
tvorba je mnohostranná a ideově bohatá. 
Zahrnuje malbu, grafiku, kresbu, objekty, 
environmentální projekty a fotografie. 
Současná výstava, nazvaná podle umělcova 
obrazu, představuje výběr několika důležitých 
děl, kterými promýšlel různé možnosti 
vyjádření své reflexe přítomného světa. 
Konfrontací malby, digitálních fotografických 
tisků a vir tuálního televizního obrazu 
dává nahlédnout do způsobu, jímž práce 
prezentoval a v jejichž ideové trojjedinosti 
si uvědomoval „omezenost našeho vnímání 
a prožívání.“

gAte gAleRie
Husova 21 [D4] open po–so 10–18 h,

ne 11–18 h / Mon–Sat 10 am.–6 pm, 
Sun 11 am–6 pm, www galeriegate.cz

vojtěch Horálek: m 33
13. 3.–28. 4.
Vojtěch Horálek tematizuje ve svých malbách 
různé specifické subkultury, které mají pro 
nás příchuť romantiky, dálek a dobrodružství 
a které žijí svým uzavřeným životem. 
Námětem řady děl se stala všudypřítomná 
esence orientální kultury na našich ulicích. 
Jeho výjevy postihují stav této cizokrajné 
minority, která složitě odolává vlivu zdejší 
postindustriální společnosti. / Diverse 
specific subcultures with a hint of romance, 
remoteness and adventure, living their 
inaccessible lives – those are the motifs of 
Vojtěch Horálek’s paintings. The theme of 
many of his works lies in the omnipresent 
essence of oriental culture in our streets. His 
scenes capture the condition of this exotic 
minority, which finds it difficult to withstand 
the influence of our post-industrial society.
Kurátorka: Linda Sedláková
Výstava je uspořádána ve spolupráci Galerie 
GATE a Galerie Gema / The exhibition is held 
in cooperation of GATE Gallery with Gema 
Gallery

– yoUng ARt PRoJeCt

vladimír Staněk: Smalty / enamels
do 30. 4.
V roce 2012 Vladimír Staněk vytvoř il 
v průmyslové hale smaltovny ve Vítkovicích 
soubor obrazů, velkoformátových smaltů, 
které mohou být vytvořeny vzhledem 
k náročnosti použité technologie pouze na 
3 místech na světě. Skelný prach v podobě 
pigmentů se nanáší na plech podobně 
jako barva, umělecká díla jsou finálně 
opakovaně vypalována ve speciální peci př i 
teplotě přesahující 800 stupňů Celsia. Vše 
je o to složitější, protože barvy se výsledně 
ukáží až po vypálení. Soubor 8. smaltů 
pod názvem „Mens Word“ zachycuje muže 
v různém prostředí a afektu s vlastními 
prožitky a pocity bez ohledu na jakékoli 
konvence. / Large format enamels. Due to 
the complexity of the technology applied, 
they can be only created in 3 places in the 
world. Glass dust in the form of pigments is 
applied to metal plate like paint. The works 
are repeatedly fired in a special kiln at 
temperature exceeding 800 degrees Celsius. 
Final colours are not clear until af ter the 
ar twork has been fired. The set of 8 enamels 
titled “Mens World” captures men in various 
environments and affection with their own 
experiences and feelings, regardless of any 
conventions.

HUnt KAStneR ARtWoRKS
Kamenická 22 [B6]

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

Země se otáčí a vše z ní sklouzává / 
the earth turns and All things Slip 
Away
17. 1.–16. 3.
Vystavující umělců / Exhibiting artists:
Zbyněk Baladrán, Geta Bratescu, Stano Filko, 
Ryan Gander, Geert Goiris, Fernanda Gomes, 
Katarína Hládeková, Barbora Kleinhamplová, 
Eva Kmentová, Stanislav Kolíbal, Július 
Koller, Alena Kotzmannová, Eva Koťátková, 
Jiří Kovanda, Ján Mančuška, Markéta Othová, 
Anna Ročňová, Jiří Skála, Jan Svoboda, Jiří 
Thýn, Tomáš Vaněk, Guido van der Werve
Kurátoři: Edith Jeřabková & Jiří Kovanda

Jaromír novotný: guiding lines
27. 3.–11. 5.

Nová série monochromních obrazů a prací na 
fotopapíře. / A new series of monochrome 
paintings and works on photopaper.

– ARt bRUSSelS 

daniel Pitín (solo)
18. 4.–20. 4.
www.artbrussels.be

ini gAlleRy / PRoStoR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 

[B6] www inigallery.cz

Ausdruck books _ Aleš Čermák: 
Publikace č. 16, notes for Women
15. 2.–14. 4.
Soubor setkávání na pomezí permanentního 
divadelního workshopu (tedy struktury, 
která se neustále vyvíjí) a symposionu (ve 
smyslu spojení hry s vážností). / A series of 
encounters in between a theatre workshop 
(as a structure, which keeps evolving) and 
a symposion (in terms of connecting play and 
seriousness).
Druhá akce projektu / Second event:
7. 3. od 19 h / March 7 2013, 7 p.m.
Marcel Tomášek: Historie jako bublina? 
/ History as a Bubble?
přednáška a diskuse na téma historie versus 
paměť (velká historie versus kolektivní 
paměť) / Lecture and discussion on the topic 
of history vs. memory (history in large versus 
collective memory)

KvAlitář
Senovážné náměstí 17 [D5]

open út–pá 13–17 h (nebo po domluvě / 
or by request) www kvalitar.cz

Petr dub: Rehabilitace 
v podmínkách mimosoudního 
vyrovnání spotřebitelských sporů 
/ Rehabilitation in terms of-court 
settlement of consumer disputes
14. 2.–12. 5.
Nový projekt vizuálního umělce Petra Duba 
volně navazuje na jeho předchozí cykly 
Transformer a Reframed. Autor zůstává 
věrný původnímu rejstříku vlastních tvůrčích 
prostředků a představuje sérii „závěsných 
obrazů” odpovídajících nejvíce charakteristice 
minimalistické estetiky. Tento záměr můžeme 
v lokálním kontextu vnímat jako specificky 
vyhraněný úhel pohledu nebo jako esenciální 
snahu o revizi obecně přijímaných „malířských 
a výstavních stereotypů”, což dokazuje i zdánlivě 
komplikovaný název výstavy nabízející vedle 
identifikace konceptuálního základu vlastního 
díla i možnost mimooborového přesahu. / 
New project of visual artist Petr Dub is loosely 
based on his previous cycles Transformer 
and Reframed. Author remains faithful to 
the original register of his own creative 
resources and a series of „hanging pictures“, 
most corresponding to the characteristics of 
minimalist aesthetics. This plan can be seen 
in the local context as a specific point of view 
or an essential effort to revise the generally 
accepted „painting and exhibition stereotypes“. 
This is shown by the ostensibly complicated 
exhibition title offering not only identification 
of conceptual basis of his own works but in 
addition a possibility of of-branch extension.

leiCA gAlleRy PRAgUe
Školská 28 [E5] open po–pá 9–21 h, 

so–ne 14–20 h www lgp.cz

eva fuková: Pábení / fabulation
15. 2.–14. 4.
Výstava Pábení je „kapesní retrospektivou“ 
tvorby této legendární fotografky. Eva Fuková 
svým dílem a jeho významem patří mezi hrstku 
zakladatelských a průkopnických osobností 
české fotografie. / The exhibition presents 
„a pocket retrospective“ of the famous 
photographer’s work. Eva Fuková ranks between 
the founding figures of the Czech photography.
Kurátor / Curator: Aleš Kisil

tono Stano: moje barva / my colours
19. 4.–16. 6.
Dosud nejrozsáhlejší prezentace barevné 
tvorby jednoho z nejuznávanějších fotografů 
české scény. / One of the most respected 
contemporary photographers of the Czech 
Rep. will present an unknown collection of his 
colours work.

m.odlA
Antonínská 6 [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 apparte-
ment building, opened after asking 

anybody of the residents. open Every day 
between 9 a.m. to 8 p.m.  

www photo5.cz/m.odla

Ross Hamilton frew: Zlatý kánon / 
golden Canon
7. 2.–28. 3.
Ross Hamilton Frew je umělec působící 
v Glasgow, který se věnuje kresbě, malbě, 
grafice a tisku. Jeho umění vychází z rozměrů 
stránky, prozkoumává formu a strukturu 
skrze styl vzorování a zároveň zdůrazňuje 
jednoduchost linky. / Ross Hamilton Frew is 
a Glasgow based artist working with drawing, 
painting, printing and making. His practice 
to this point has been dictated by the 
parameters of the page, engaged in a style 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

↗

bookstore.artmap.cz

Knihkupectví 
ArtMap

katalogy / periodika / teorie / artist's books ...

Sofie thorsen: mosaic
20. 2.–24. 3. 2013
Dům umění / House of Art České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 38
otevírací doba: út–ne 10–13 / 13.30–18

... a měl rád ženy

... and he liked women

www.ngprague.cz
www.hugodemartini.cz
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13. 3.—28. 4. 2013
Galerie GATE
Husova 21, Praha 1
www.galeriegate.cz
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a Galerie Gema
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20/3 — 5/5 2013
Staroměstská radnice, 
2. patro 
Staroměstské nám. 1, 
Praha 1

www.ghmp.cz
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Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard – through passage). 
Otevřeno / Open st 11–18 h
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Romana drdová: modrá, bílá / blue, 
White
20. 3.–7. 4.
→ vernisáž / opening: 20. 3., 19 h
Autorka se ve své práci soustředí na optické 
chyby v analogové i digitální fotografii. 
Chyba se stává východiskem dalšího 
zkoumání a analýzy jejích výhod. Ústředním 
motivem výstavního projektu je také 
světlo, ve své „fyzické“ i symbolické rovině. 
Blednoucí fotografie disponují specifickou 
krásou a jemnými zbytky původních 
významů. Téměř se vzdávají své fyzičnosti, 
př ibližují se pouhým paprskům světla. / In 
this exhibition project, the author focuses on 
optical errors in both digital and analogue 
photography. A mistake serves as a star ting 
point for fur ther investigation and analysis 
of its advantages. Another key element is 
light, both in its "physical" and symbolic 
level. The project focuses on the beauty and 
fine remains of the original meaning in faded 
and transformed images, which almost give 
up their materiality in order to be perceived 
mere rays of light.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

marcel Hrubý, Petr Krátký: dozvuk / 
Reverberation
11. 4.–28. 4.
→ vernisáž / opening: 11. 4., 18 h
Název projektu je odvozen od akustického 
jevu souvisejícího s fenoménem ozvěny. 
Zatímco ozvěna vzniká odražením zvuku 
od překážky vzdálené nejméně 17 metrů, 
dozvukem či dozníváním jsou pojmenovány 
situace, které jsou s odrazem zvuku 
spojeny v prostoru, který nesplňuje tato 
kritéria. Autoř i tento fenomén zkoumají 
ve specifickém prostoru Galerie Kostka. 
Výsledkem je velkoformátová nástěnná 
malba spojená s interaktivní akustickou 
instalací. / The exhibition title is 
derived from an acoustic effect related 
to echo. However, while echo emerges 
from a rebound of sound from a barrier 
in a distance of at least 17 meters, 
reverberation stands for situations where 
the rebound of sound does not meet these 
functional criteria. The exhibition project 
applies this phenomenon on the specific 
cube shape of the Kostka Gallery, resulting 
in a large-scale mural painting and an 
interactive acoustic installation.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

– gAleRie ZeĎ / WAll gAlleRy

fAgani bU2R – Honet: la vraie–Croix 
/ la vraie-Croix
do 17. 3. 2013
Obraz o velikosti 130m2 vytvořil Honet, 
legenda evropské graffiti scény, pro festival 
animovaného graffiti FAGani BU 2R. Jeho 
mlaby lze vidět po celém světě, od Paříže 
po Moskvu, Tokyo nebo Peking. Potkáte je 
na vlacích i v renomovaných galeriích. / The 
130 m2 large painting was made by Honet, 
the legend of European graffiti scene for the 
festival of animated graffiti FAGani BU2R. 
Honet́ s paintings are to be seen all around the 
world – from Paris to Moscow, Tokyo or Beijing, 
both on trains and in renowned art galleries.

mUZeUm montAnelli, mUmo
Nerudova 13 [C3] 
open út–so 14–18 h

www muzeummontanelli.com

náRodnÍ gAleRie v PRAZe /  
tHe nAtionAl gAlleRy in PRAgUe

open út–ne 10–18 h / Daily except 
Mondays from 10 a.m. till 6 p.m. 

www ngprague.cz

– veletRŽnÍ PAláC / 
veletRŽnÍ PAlACe

Dukelských hrdinů 47 [B5]

expozice Sbírky moderního 
a současného umění / Collection of 
modern and Contemporary Art

Alfons mucha: Slovanská epopej / 
the Slav epic
do 31. 12. 2013 / Until 12/31, 2013
Slavný soubor dvaceti monumentálních 
pláten, symbolicky interpretujících 
dějiny Slovanů. / A well-known set of 
20 monumental canvases symbolically 
interpreting the history of the Slavs.

Jiří Kolář – beatrice bizot: 
Korespondáž / Correspondage
6. 12.–17. 3.
Soubor dosud nevystavených koláží 
z Kolářovy korespondence s B. Bizot v letech 
1986-87. Výstavu doplňují díla této fr. 
umělkyně, inspirovaná Kolářovými dopisy. 
/ “Late” correspondence in the form of col-
lages between the Jindř ich Chalupecký Award 
founder and a young French ar tist.

Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej / 
go and don’t Shoot
19. 2.–19. 5.
Výstava vychází z autorčiných zkušeností 
z pobytu v Karenském státě v Barmě, 
v oblasti trpící dlouholetým ozbrojeným 
konfliktem a etnickými spory. / The exhibition 
is based on artist‘s personal experience 
during a sojourn in the Karen State in Burma

Hugo demartini
...a měl rád ženy / ... and he liked 
women
1. 3.–28. 7.
Expozice zahrnuje díla od roku 1956 do 
počátku 90. let ze všech nejdůležitějších 
období jeho umělecké dráhy. Poukazuje 
na Demartiniho originální přínos českému 
sochařství druhé poloviny 20. století, 
který se zakládá především na jeho 
odvaze k experimentu. / The exhibition 
encompasses works created between 1956 
and the early 1990s from all significant 
stages of his artistic career. It emphasizes 

Demartini‘s singular contribution to Czech 
sculpture during the latter half of the 20th 
century, mainly based on his courage to 
experiment.

národní styl – kultura a politika
do 2. 6.
Výstava analyzuje specifickou část 
československé vizuální kultury období 
let 1918-1925 z historických, politických 
a národních pozic. / The National Style - 
Culture and Politics is an exhibition that 
analyzes a specific part of Czechoslovak 
visual culture in 1918-1925 from 
the historical, political and national 
perspectives.

Světlo v architektuře 2013 (Czech 
Architecture Week)
4. 4.–7. 4.

– SCHWARZenbeRSKý PAláC / 
SCHWARZenbeRg PAlACe

Hradčanské nám. 2 [C2]

baroko v Čechách – Stálá expozice 
Sbírky starého umění ng / the baroque 
in bohemia – permanent exhibition of 
the Collection of old masters of the 
national gallery in Prague

václav Hollar: ilustrace k ezopovým 
bajkám
do 30. 3.

evropské umění od antiky do závěru 
baroka / european Art from the 
Classical era to the end of the baroque

– KláŠteR Sv. AneŽKy ČeSKé / 
Convent of SAint AgneS  

of boHemiA
U Milosrdných 17 [C5]

Středověké umění v Čechách 
a střední evropě / mediaeval Art in 
bohemia and Central europe

KonÍRnA PAláCe KinSKýCH /  
tHe StAble of KinSKy PAlACe

Staroměstské nám. 12 [C4]

Rudolf ii. a mistři grafického umění
Rudolf ii and masters of Printmaking
do 26. 5.

ŠteRnbeRSKý PAláC /  
SteRnbeRg PAlACe

Hradčanské náměstí 57/15 [C2]

evropské umění od antiky do závěru 
baroka – stálá expozice / european 
Art from the Classical era to the end 
of the baroque – permanent exhibition

Výstava / Exhibition:
mistrovská díla z kolowratské 
obrazárny v Rychnově nad Kněžnou /
masterpieces from the Kolowrat 
Picture gallery in Rychnov nad 
Kněžnou
do 31. 12. 2014

mistrovská díla rakouského 
a německého malířství 19. století 
/ masterpieces of 19th- Century 
Austrian and german Painting
do 31. 5. 2013

nová SCénA nd
Národní 4 [D4] www novascena.cz

– PodeStA

ondřej Rakušan, david Sivý, martin 
Sedlák: Romantická večeře při 
svíčkách / Romantic dinner with 
Candles

PolAnSKy gAlleRy
Štefánikova 43a [E3] (1. patro / 

1st floor) openst–so 14–19 nebo po 
domluvě / Wed–Sat 2–7 pm or by 

appointment wwwpolanskygallery.com

vladimír Houdek: řeřavý úběl / 
glowing Alabaster
do 23. 3.
Polansky Gallery představuje na samostatné 
výstavě nejnovější práce Vladimíra 
Houdka, čerstvého laureáta Ceny Jindřicha 
Chalupeckého. Leitmotivem Houdkovy práce 
nadále zůstává motiv kruhu, zpracovávaný 
v bezpočtu formálních variací, výrazově 
sevřených používáním identického postupu 
kombinace malby a koláže a redukované 
barevnosti.

Quirin bäumler: lost form
3. 4.–18. 5.
→ vernisáž / opening 2. 4., 18 h

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

holidays, www svitpraha.org

michal Kalhous: my father is a Star
6. 2.–23. 3.

Jiří Kovanda: osm soch a jedna žena
3. 4.–18. 5.
→ vernisáž / opening: 2. 4., 18 h

nAdA ArtCologne markéta othová/
michal Kalhous
19. 4.–22. 4.

ŠKolSKá 28
Školská 28 [E5] (in the courtyard – 
through passage) open út 13–19 h,
st–pá 13–17 h, www skolska28.cz

Handa gote research & development
výstava ondřej Havránek (pokus 
o portrét) / exhibiton ondřej 
Havránek (an attempted portrait)
19. 2.–15. 3.
Portrét umělce se zlomenou nohou. / Portrait 
of an artist with broken leg.
Kurátoři: Tomáš Procházka, Miloš Vojtěchovský

iveta bradáčová: dvojice z naší vesnice 
(projekt bílý nástěnka v průchodu) / 
Couples from our village (project White 
billboard in the passage)
19. 2.–19. 3.
Sérii akvarelů podle fotografií z webu obce 
proměňuje autorka vydáním série pohlednic 
v sociální akci. / A collection of watercolors, 
which are transformed in social action 
through releasing a series of postcards.
Kurátor: Veronika Resslová

marek meduna, Radim langer
5. 4.–24. 4.

tHe 30 gAlleRy
V přístavu [mimo mapu / out of map]

open st 18–20 h, www the30gallery.cz

tHe CHemiStRy gAlleRy
Bubenská 1 [B6] open 12.30–23 h, 

st-pá 12–19 h, so-ne 10–19 h
www thechemistry.cz

tomáš vavříček, Jan Hladil, Jakub 
Pešek, Pavel Karafiát: videopoly #1
7. 3.–14. 3.
Výstava Videopoly #1 je první výstava nové 
každoroční přehlídky videoartu Videopoly, 
kterou iniciuje The Chemistry Gallery a Tomáš 
Vavříček. Výstava představí tvorbu 4 mladých 
umělců, kteří již léta pracují s novými médii. 
Budete moci zhlédnout různé přístupy ke 
zpracování generovaných obrazů. Během 
výstavy je galerie otevřena od 16 do 22 h. 
/ Videopoly #1 exhibition is first exhibition 
of new exhibition cycle Videopoly that is 
focused at videoart and that is initiated by 
The Chemistry Gallery and Tomáš Vavříček. 
The exhibition will present work of 4 young 
artists that has been for years working with 
new media. You will be able to see various 
approaches to making of generated graphics. 
During the exhibition the gallery is open from 
4:00pm till 10:00pm.

michal Pěchouček: to moře je 
i mým... / to moře je i mým... (the 
Sea is Also mine...)
Další samostatná výstava Michala Pěchoučka 
představí jeho zcela nové obrazy inspirované 
plachetnicemi, ráhnovím a linií horizontu. 
Jako host výstavy se představí Martina 
Holá (AVU, atelier intermediální tvorby 
Jiřího Příhody). / Solo exhibition of Michal 
Pechoucek will present his brand new 
paintings inspired by sailing vessels, yard and 
line of the horizon. Guest of the exhibition - 
Martina Hola (Academy of Fine Arts, studio of 
monumental art of Jiri Prihoda).

toPiČův SAlon A KlUb
Národní 9 (1. patro) [D4] open po, čt, 

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

Jánuš Kubíček: Umění unikat 
stupiditě světa / the Art of escaping 
from the Stupidity of the World
do 19. 4.
Abstraktní malba z let 1966–1986 k 20. výročí 
umělcova úmrtí. / Abstract paintings from 
1966 to 1986. On the occasion of the 
20th anniversary of the artist́ s death.

eduard ovčáček: Znovu a jinak (od 
60. let až po současnost) / Anew and 
in Another Way (from the 1960s to 
the present)
5. 3.–5. 4.
Výstava k výročí umělcových osmdesátých 
narozenin. / The exhibition on the occasion of 
the artist ś 80th birthday.
Kurátoři: Ludvík Ševeček, Ilona Víchová.

tRAfAČKA
Kurta Konráda 1 [A10]

open út–ne 15–19 h 
www trafacka.net

diamond, lucamaleonte & Solo
řím je tady
1. 3.–20. 3.
Výstava italského streetartu, který bude 
vznikat divákům i před jejich očima. / The 
exhibition of italian streetart, produced as 
well infront of the beholders.
Kurátorka: Paola Paleari

viola glowacka: green strawberries, 
diamond cutter mystery
26. 3.–17. 4.

Mladá polská malí řka, která absolvovala 
na Lublinské akademii, zaujme svým 
výrazným kresebným stylem a zobrazovanými 
figurálními tématy. / Young polish woman 
painter, graduated at Academy in Lublin, will 
interest due to her expressive drawing style 
and displayed figural themes.

martha Cooper: the martha Cooper 
files
26. 4.–17. 5.
Ojedinělá ukázka prací americké fotografky 
Marthy Cooper, která se proslavila soustavným 
dokumentováním graffiti a hip hop subkultury 
v době jejich vzniku, v období 70. a 80. let 
v NYC. Její fotografie nesou nesmrtelné poselství 
začátků streetartu a odrostla na nich nejedna 
generace. Ač je to neuvěřitelné, Martha ve své 
práci neustále s nadšením pokračuje a nyní 
připravuje dvě publikace – první se věnuje 
graffiti a street artu v Baltimoru, druhá graffiti 
boomu v JAR, kde se sama nyní často vyskytuje. 
/ Unique presentation of american photographer 
Martha Cooper, famous for her systematic 
documentation of graffiti and streetart 
subculture in time of its origin, 70 ś and 80 ś in 
N.Y.C. Her pictures carry immortal message 
about the street art roots and many generations 
were grown on it. Unbelievably Martha still 
continues in her enthusiastic work and prepares 
two issues in these days - first book is about 
street art and graffiti in Baltimore, Maryland, the 
second about graffiti boom in JAR, where she 
often occurs.

tRAnZitdiSPlAy
Dittrichova 9/337 [E4] open út–ne 

12–18 h www tranzitdisplay.cz

milan Salák: galerie, kde jsem měl 
výstavu / the gallery Where i Had an 
exhibition
22. 2.–10. 3.
tranzitdisplay byl k výstavě odsouzen 
v květnu 2012 v inscenovaném kritickém 
formátu "Proces". Verdikt poroty zasáhl 
stejným dílem i Milana Saláka, který získal 
možnost vystavovat v kontextu, ke kterému je 
dlouhodobě kritický a do kterého je nyní de 
facto dotlačen okolnostmi. / tranzitdisplay was 
sentenced to the exhibition by a jury verdict 
last May within a staged critique in the format 
of a „Trial”. The verdict of the jury affected 
to the same extent Milan Salák, too, who 
acquired the possibility of exhibiting within the 
context that he has long viewed critically.
Kurátor: Ondřej Chrobák

navzájem. Společenství 70. a 80. let. 
/ mutually Communities of the 1970s 
and 1980
22. 3.–3. 6.
tranzitdisplay Praha
→ vernisáž / opening: 21. 3., 19 h
27. 3.–19. 5.
Dům umění města Brna
→ vernisáž / opening: 26. 3., 18 h
Výstava představí ve dvou paralelních 
segmentech společenstva českých, 
slovenských a maďarských umělců ve 
vybraných dílech a dokumentacích akcí ze 70. 
a 80. let. Soustředí se především na aspekty 
komunikace a vzájemné výměny, kdy společná 
tvořivá aktivita využívá podmínky intenzivně 
prožívaného okamžiku. The exhibition presents 
Czech, Slovak and Hungarian artists in selected 
works and documentations. / It focuses on 
what made up the relations between individuals 
and groups, what linked them together and 
brought about mutual rapprochement.
Kurátoři: Filip Cenek, Daniel Grúň, Barbora 
Klímová

Práce / Work
Průběžně probíhající diskuse, kino, výzkum, 
výstavy, publikace, archiv / Ongoing series 
of discussions, screenings, research, 
exhibitions, publications, archive

UměleCKoPRůmySlové mUSeUm
17. listopadu 2 [C4], open út 10–19 h, 

st–ne 10–18 h, www upm.cz

Angličáci / matchbox
13. 12.–14. 4.
Výstava mapující miniaturní modely aut tzv. 
angličáků, s nimiž si hrálo několik generací dětí 
a staly se i sběratelskou vášní řady dospělých. 
/ The exhibition features miniature Matchbox 
vintage car models that have been popular with 
several generations of children as toys and 
many adult enthusiasts as collectibles.
Kurátorka / Curator: Marie Míčová

AKCE

RAJÓn gAlA. 1. pražský všeumělecký 
ples
21. 3., 20 h
Sál Domovina, Na Maninách 32a
více info na Rajon007.cz, Facebooku a ArtMap.cz

máme otevřeno / We ARe oPen
večer galerií na Praze 7 / gallery 
evening in Prague 7
25. 4 ,18–22 h
více info a program galerií / further info
galerielaboratorio.com, Facebook a ArtMap.cz

NA VýLETě

foKUS KAfe ÚStÍ nAd lAbem
Prokopa Diviše 5 www fokuslabe.cz

david böhm, Jiří franta: mezi 
začátkem a koncem
14. 3.–12. 4.

měStSKá gAleRie litomyŠl
 Smetanovo nám., dům U Rytířů 110

Papež v litomyšli: výběr prací z let 
1983-85
21. 2.–21. 4.

of pattern making that explores both form 
and structure, while also emphasizing the 
simplicity of line.
Kurátorka: Daniela Deutelbaum

Zbyněk baladrán: Předběžná zpráva / 
Preliminary report
28. 3.–9. 5.
→ vernisáž / opening: 28. 3., 19 h
Kurátorky: Daniela Deutelbaum a Blanka 
Švédová

meetfACtoRy gAlleRy
Ke Sklárně 15 [H3] open po–ne 13–20 
+ dle programu / according to the 

evening programme 
www meetfactory.cz

Pussy Riot a ruská tradice 
uměleckého vzdoru / Pussy Riot and 
the Russian tradition of Art Rebellion.  
vika begaľskaja, Alexandr brener, 
dmitrij bulnygin, skupina Cvetofory, 
lusine džaňanová a Alexej 
Knedljakovskij, skupina eliKuka, 
skupina e.t.i. (tito), skupina 
gnězdo (Hnízdo), Alexej Jorš, Komar 
a melamid, marija Kiseľovová, 
Alexandr Kosolapov, oleg Kulik, 
Rostislav lebeděv, viktorija lomaško, 
Arťom loskutov, vladislav mamyšev-
monro, igor muchin, Anton nikolajev, 
vikentij nilin, maxim novikov, 
Anatolij osmolovskij, boris orlov, 
skupina Pg, Pussy Riot, skupina 
Sinije nosy (modré nosy), leonid 
Sokov, Avděj ter-ogaňan, skupina 
vojna (válka), oľga Žitlinová
7. 2.–24. 3.
→ 13. 3., 20 h: Přednáška a diskuse 
s Tomášem glancem / Lecture and 
discussion with Tomáš glanc
Výstava je věnována estetickým aspektům 
performativních akcí, jejichž společným 
jmenovatelem je vzdorování nátlaku: 
vandalismus v podobě street artu, skupinová 
setkání „flashmobs“, směšné stylizované 
fotografie, parodické videoklipy, idiotické hraní 
rolí v městském prostředí či performance 
v kostýmech známých osobností, které se 
objevily v ruském umění během posledních 
třiceti let a byly reflektovány ve videoklipech 
a akcích v současném mediálním světě 
kanonizované skupiny Pussy Riot. / The 
exhibition is dedicated to aesthetic aspects of 
the oppression-struggling creative act: street 
art-vandalism, ridiculing flashmobs, clownish 
posed photos, parodic video clips, idiotic 
role games in urban environment or costume 
personage performance realized in Russian 
art for the first time in the last 30 years and 
reflected in the performances and video clips 
of the Pussy Riot band.
Kurátor / Curator: Andrej Jerofejev

martin Andersson, Jana babincová, 
michal Cáb, milan guštar, morgan 
o'Hara, tom Kotik, Radim labuda, 
Hanne lippard, martina mayerburg, 
matěj Smrkovský, Standuino, tomáš 
vaněk, daniel vlček, Zimoun: 
16–20 000 Hz
11. 4.–24. 5.
→ vernisáž / opening: 11. 4., 19 h
Mezinárodní výstavní projekt ukazuje 
spektrum možností a rozdílných generačních 
přístupů ke vztahům vizuálního obrazu, 
hudby, zvuku a času. Součástí výstavy jsou 
grafické záznamy zvuku, hudební partitury, 
akustické objekty a zvukové instalace. 
Kurátoři vycházeli z krajiny současného 
umění a audiovizuální tvorby, kde zvuk 
a obraz hrají komplementární roli. / This 
international exhibition shows a spectrum 
of possibilities and inter-generational 
approaches to the crossovers of visuality, 
music, sound and time. The project features 
graphical records of sound, music scores, 
acoustic objects and sound installations. 
The curators drive on the landscape 
of contemporary art and audiovisual 
production, where image and sound play 
a complementary role.
Kurátoři / Curators: Daniel Vlček, Miloš 
Vojtěchovský

– gAleRie KoStKA

václav magid: Z tajných složek 
estetické výchovy / from the 
Aesthetic education Secret files
28. 2.–17. 3.
→ vernisáž / opening: 28. 2., 19 h
Výstavní projekt vychází ze dvou zdrojů 
materiálu: diskutabilních myšlenek německých 
filozofů 18. století, kteří povýšili krásu 
a umění na prostředek, jak dosáhnout 
svobody a „pravého lidství“ a sovětského 
televizního seriálu nazvaného 17 okamžiků 
jara, který vypráví o sovětském tajném 
agentovi nasazeném mezi vládnoucí elitu 
nacistického Německa během posledních 
měsíců druhé světové války. Příběh snahy najít 
privilegované místo pro umění je vyprávěn 
jako špionážní román. / The exhibition project 
draws on two sources of material: firstly, the 
disputable thoughts of 18th century German 
philosophers, who elevated beauty and the arts 
to the means of achieving freedom and "true 
humanity“ and, secondly, a Soviet television 
series called 17 Moments of Spring, which 
tells a story of a Soviet secret agent seeded 
among the leading elite of Nazi Germany in the 
last months of the Second World War. The tale 
of searching for the privileged space for art is 
narrated as a spy novel.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová
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XII. ročník veletrhu výtvarného umění
Art Prague 
Kafkův dům
náměstí Franze Kafky 3, Praha 1
19. – 24. 3. 2013

Investujte do umění, 
investujete 

do budoucnosti!
www.artprague.cz
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6. ročník Prague Photo
22. – 28. 4. 2013
Kafkův dům 
náměstí Franze Kafky 3 
Praha 1
www.praguefoto.cz
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Soumrak / Nové tendence 
ve figurativní malbě 
Nightfall / New Tendencies 
in Figurative Painting

29
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/ 5
 

/ 2013
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Výtvarný ateliér 

Malovanikresleni.cz

v ý t v a r n é k u r z y
d ě t iw o r k s h o p y
d í l n y s e m i n á ř e
výstavypřednášky
d o s p ě l í k r e s b a
m a i n e r o v án i n a
malovanikresleni.cz

 we love art... 

Ofsetový a digitální 
Indigo tisk v centru Prahy

www.taprint.cz

Komunikační agentura
www.signature-agency.cz

LABYRINT REVUE — kulturní maga-
zín vycházející od 1991. Hlavní téma
nového čísla je UMĚNÍ ZAPOMÍNAT. 

Současná světová literatura, výtvar-
né umění, rozhovory, eseje, povídky, 
překlady, barevné přílohy, fotogra-

fie, velký formát, 260 stran, 195 Kč.
K dostání v knihkupectvích, v gale-

riích nebo se slevou v Labyrintu.

www.labyrint.net
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