
Ve vybraných galeriích v Praze je 
možné najít QR kódy či přehrá-
vače a získat tak přístup k UMA 
AudioGuide. Nahrávka formou 
dialogu s kurátorem či umělcem 
pomáhá porozumět výstavám 
současného umění.

ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka [mimo mapu / out of 

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

Dana Sahánková:  
Odraz světla, odraz tmy
5. 3.–30. 3.
→ vernisáž / opening: 4. 3., 18.00
Výstava jednoho obrazu. Neklouzat po povrchu 
prvotního působení, ale ponořit se do hlubin 
a nechat na sebe obraz působit v jeho celé 
škále. Není nad setkání mezi čtyřma očima.
→ komentovaná prohlídka 16. 3 od 14.00
Kurátorka: Lenka Sýkorová

Markéta Hlinovská:  
Nikdo neví, co se stalo
2. 4.–27. 4.
→ vernisáž / opening: 1. 4., 18.00
Site-specific kresby, které řeší téma soužití 
a samoty, budování nových příbytků za 
okolností opouštění příbytků starých 
a vzájemné prolínání těchto dvou veličin. 
Současně však také prolínání toho, co chceme 
s tím, co a kdo nás ovlivňuje.
→ komentovaná prohlídka 13. 4 od 14.00
Kurátorka: Lenka Sýkorová

ARTINBOX
Perlova 370/3 [B2] open út, čt 14–16 h 
(nebo na vyžádání / or by request) 

www artinbox.cz

Geny a generace
8. tématická výstava
8. 2.–18. 3.
Pohled na různé aspekty genů a generací 
očima mistrů minulých, současných 
i budoucích. / Look at various aspects 
of genes and generations in art works of 
masters of the past, present and future.
Autoři / authors: Jana Bačová Kroftová, Milan 
Cais, David Cajthaml, Kurt Gebauer, Jan 
Gemrot, Eva Fuka, Alexander Hammid, Hella 
Hammid, Tino Hammid, Jolana Havelková, 
Milota Havránková, Adolf Hoffmeister, 
Xénia Hoffmeisterová, Jirka Houska, Blanka 
Chocholová, Marek Chochola, Václav 
Chochola, Anna Irmanovová, Helena Lukas, 
Jan Lukas, Ivan Lutterer, Jan Malý, Pavel 
Mára, MICL – Michal Novotný, Petr Nikl, 
Suzanne Pastor, Daniel Pešta, Luboš Plný, Jiří 
Poláček, George Radojčič, Nadia Rovderová, 
Scott Stulberg, Jiří Surůvka, Michal Trpák, 
František Turcsányi, Lette Valeska, Jindra 
Viková, Jindřich Vik, Lukáš Wágner. 
Kurátorka / Curated by: Nadia Rovderová

Phila Primus: 76% ticho /  
76% silence
21. 3.–25. 3.
První autorská výstava mladé výtvarnice. / 
The first solo exhibition of young artist.
Kurátorka / curated by: Nadia Rovderová

Neizvestnij Chudožnik /  
Unknown Artist
28. 3.–15. 4.
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 
/ The first Czech presentation of an artist 
from Novosibirsk. His color photography with 
a touch of pop-art, thanks to Facebook and 
become a phenomenon also in the Czech 
republic. Theme: Eugen Kukla.
Kurátorka / Curated by: Nadia Rovderová

Jan Malý: Malá retrospektiva /  
Small Retrospective
18. 4.–15. 5.
Výstava k autorovým šedesátinám. Průřez 
tvorbou od studií na FAMU po dnešek. / 
Solo exhibition in ocassion of artist ś 60 ś 
bir thday. Art work since his studies at FAMU 
till today.
Kurátorka / Curated by: Nadia Rovderová

ARTMAP OFFICE & 
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP

Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard – 
through passage) [E5]

open st 11–18 h www artmap.cz,
bookstore.artmap.cz

ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 [D3] open út–ne 12–18 h

wwwatelierjosefasudka.cz

Michal Czanderle
21. 2.–30. 3.

BISTRO 8
Veverkova 8 [B5] open po–pá 

8–22 h www bistro8.cz

Alena Kotzmannová: Psycho 8

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX 
Poupětova 1 [A7] open so–po 10–18 h, 

st a pá 11–19 h, čt 11–21 h 
www dox.cz, www facebook.com/DOXPrague.cz

Zóna v pohybu. Dialogy 
profesorky Adély Matasové 
a jejích studentů 1990–2014.
16. 1.–17. 3.
Výstava mapuje práce studentů, kteří prošli 
výtvarnými ateliéry vedenými prof. Adélou 
Matasovou od roku 1990 až do současnosti 
na VŠUP, Literární akademii Josefa Škvo-
reckého v Praze, ZČU v Plzni a na University 
of Colorado v USA. Tvorba a pedagogický 
přístup Adély Matasové přispěly k etablování 

ateliérů konceptuálního a intermediálního 
zaměření na českých vysokých školách 
a k rostoucímu respektu tohoto způsobu 
tvorby na české výtvarné scéně 90. let.
Kurátorka: Adéla Matasová.

Marek Schovánek: Pharmatopia
7. 2.–7. 4.
V názvu instalace Marka Schovánka Phar-
matopia zaznívá spojení farmaceutického 
průmyslu s utopií, které podle autora odka-
zuje k touhám přesahujícím lidské potřeby 
a zhmotňuje sen, který moderní farmaceu-
tický průmysl nabízí. Výstava je součástí 
evropského projektu Museo Mundial, jehož 
smyslem je vyvolat zájem a diskusi o Rozvojo-
vých cílech tisíciletí stanovených OSN.

Plakát v souboji ideologií 1914–2014
14. 2.–19. 5.
Výstava z perspektivy současné společenské 
situace zkoumá součinnost mezi plakátem 
jako médiem propagandy a poselstvím 
dominantních ideologií v průběhu posledních 
sta let. V historicky členěných sekcích se 
představí několik set domácích i zahraničních 
exponátů zapůjčených z jedné z největších 
světových sbírek válečné propagandy i z řady 
institucí a soukromých sbírek v ČR.
Kurátor: Jaroslav Anděl.

Tichá síla Liu Xia
27. 2.–9. 6.
Básnířka a fotografka Liu Xia je ve své zemi 
zakázanou autorkou a její dílo je v Číně možné 
vidět pouze v soukromí nebo na internetu. 
Poté, co byl v roce 2010 její manžel Liu Xiaobo 
oceněn Nobelovou cenou míru, byla Liu Xia 
bez soudního procesu odsouzena k domácímu 
vězení a od ledna 2011 je téměř bez jakého-
koliv kontaktu s okolním světem. Její černobílé 
fotografie, které vznikaly v letech 1996-1999, 
poodhalují neoficiální čínskou realitu podléha-
jící represím a cenzuře. Kurátor: Guy Sorman.

Nad čarou
10. 4.–30. 6.
Výstavní projekt vznikl na základě šestileté 
tradice výstav s názvem Pod čarou, které 
prezentovaly práce nepřijatých uchazečů 
o studium na vysokých uměleckých 
školách. Výstava Nad čarou mapuje práce 
vybraných umělců, původně neúspěšných 
uchazečů o studium, kteří se později na 
vysokou uměleckou školu dostali a nyní 
jsou studenty nebo čerstvými absolventy.
Výstava je součástí širšího projektu, který se 
snaží reflektovat stávající situaci a vzbudit 
diskuzi na téma procesu vzdělávání v umění, 
jeho dopady a důležitost v životě umělce. 
Kurátorka: Tereza Jindrová.

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31, P 1 [D4]

open po–pá, 10–17 h
www prague.czechcentres.cz

Umění / Art
Studenti Akademie výtvarných
umění ve Vídni, Akademie výtvarných 
umění v Praze a Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze
6. 2.–23. 3.
Studenti AdBK ve Vídni, AVU v Praze a UMPRUM 
v Praze společně s Edith Jeřábkovou a Domini-
kem Langem / Students AdBK in Vienna, AVU 
in Prague and UMPRUM in Prague together 
with Edith Jeřábková and Dominik Lang.
Kurátoři / Curators: Edith Jeřábková  
a Dominik Lang

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

Daniel Vlček
25. 1.– 8. 3.
Výtvarná tvorba Daniela Vlčka je úzce spjatá 
s jeho zkušenostmi s elektronickou hudbou. Ať 
již se proto věnuje malbě nebo audiovizuální 
instalaci, jejich koncepčním pozadím jsou hu-
dební principy a jejich obrazové transpozice. 
Inspiruje se obdobnými experimenty hudební 
a výtvarné avantgardy ve 20. století a v duchu 
naší doby sampluje modernistickou geomet-
rickou abstrakci. Jako by těch sto let nebylo. 
Akorát že jsou ze záznamu. Smyčka. / The 
artworks by Daniel Vlček are closely related to 
his experience with electronic music. Be they 
paintings or audiovisual installations, their 
conceptual background is that of music princi-
ples and their visual transposition. Inspired 
by similar experiments of 20th century music 
and art avant-garde, Vlček samples modernist 
geometric abstraction in the spirit of today. 
As if the past 100 years never happened. As if 
they were only pre-recorded. A loop.
Kurátor: Jiří Ptáček

Hynek Alt, Federico Diaz, Martin 
Kolarov, Jiří Kovanda, Anna Slámová, 
Adéla Svobodová, Jiří Thýn, 
Aleksandra Vajd: Pierre Huyghe
26.3.–10. 5.
→ vernisáž / opening: 25. 3., 18.00
Pierre Huyghe se stává pro kolektivní 
výstavní projekt specifickým fenoménem 
podrobeným formální i ideové analýze sku-
pinou českých umělců. Identita jednotlivých 
umělců se rozplyne do společného sdělení 
v odkazu k dílu francouzského umělce. Umě-
lecko-kurátorský tým se na na bázi sociální 
interakce postupně propojuje do jednotné 
úrovně smýšlení a tvůrčího jazyka. / Within 
the collective exhibition project, Pierre 
Huyghe becomes a specific phenomenon 
subjected to formal and ideological analysis 
by a group of Czech artists. The identities of 
the individual artists dissolve in the common 
message of a reference to the works by the 
French artist. On the basis of social interac-
tion, the team of artists-curators becomes 
gradually interconnected on a unified level of 

thinking and creative language. 
Kurátor: Jen Kratochvíl

ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera, 

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

Ivan Svoboda: Molekula vody / Water 
Molecule
6. 3.–30. 3.
→ vernisáž + ENTRANCE Talk / opening: 
5. 3., 19.00

Petra Herotová: 
3. 4.–27. 4.
→ vernisáž + ENTRANCE Talk / opening: 
2. 4., 19.00

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

Jan Fabián
13. 2.–11. 3.

A1 ARCHITECTS
13. 3.–15. 4.
→ vernisáž / opening: 13. 3., 19.00

Tomáš Jetela
17. 4.–13. 5.
→ vernisáž / opening: 17. 4., 19.00

FOTOGRAF GALLERY
Školská 28 (ve dvoře / in the 

courtyard – through passage) [E5]
open út–čt 13–19, pá 13–18 h 

www fotografgallery.cz

Pomalé fotografie Dušana Skaly  
a Jana Freiberga
28. 2.–4. 4.
→ vernisáž / opening: 27. 2., 18.00
Venkov na výstavě Jana Freiberga a Dušana 
Skaly není teritorium, ani komplex sociálních 
vazeb. Znamená ocitnout se „venku“ a 
procitnout do časoprostoru, v němž je člověk 
více sám se sebou. Když je člověk sám, 
klade si úplně jiné cíle, než když je nucen, 
aby něco prokazoval ostatním. Tuto samotu 
chápejme jako samotu od umění nebo 
samotu s uměním.

Pavel Hečko
18. 4.–15. 5.
→ vernisáž / opening: 17. 4., 18.00
Pavel Hečko byl na výstavách v druhé 
polovině 80.  a na začátku 90. let 
prezentován jako výrazná postava spojující 
prvky inscenované a konceptuální 
fotografie, ale dnes jsou jeho práce 
širšímu publiku zcela neznámé. Přitom byl 
v českém prostředí jedním z prvních, kdo 
od konce 70. let důsledně rozvíjel téma 
sekvence a časového posunu, stejně jako 
kladl fotografickou přesnost zobrazení 
proti dodatečné rekonstrukci obrazu.

FUTURA
Holečkova 49 [E2] open st–ne 

11–18 h / wed–sun 11am–6pm 
www futuraproject.cz

Pavel Sterec, Roee Rosen: 
O Stromech a věcech / On Trees and 
Things
22. 1.–23. 3.
Výstava podtrhuje zájem obou umělců 
o historická vyprávění, materialismus, 
vědu a esoterii. Pavel Sterec představí 
výzkum týkající se přírody zmanipulované 
do politického sdělení. Tato arbitrárnost 
každého místa se poté vztahuje i k jeho pracím 
o pseudovědě a obcházení náboženských 
pravidel a promítá se do celkové scénografie 
výstavy. Roee Rosen prezentuje práce 
umělecké skupiny ruských židů žijících 
v emigraci Burried Alive, jejich teroristické 
únosy, historické vtipy, voodoo seance 
a meditace nad žehličkou. Vystavena bude 
i série maleb s tématem designu a Vladimíra 
Putina a jeho vztahu k věcem a s věcmi. / 
Exhibition underlines both artist’s interest 
in the historical narrative, materialism, 
science and esoteric. Pavel Sterec introduce 
his research about nature manipulated into 
a political message. This arbitrarity of every 
place is also related to his other works about 
pseudo-science and bypassing the religion rules 
and to the whole scenography of the exhibition. 
Roee Rosen presents the works of the Russian 
jewish immigrant artist collective Burried Alive 
group, their terrorist kidnappings, historical 
jokes, voodoo seances and meditations on 
the iron. The paintings series with the topic of 
design and Vladimir Putin and his relation.
Kurátor / Curated by Michal Novotný

Karol Radziszewski: 
America is not ready for this
22. 1.–23. 3.
34 let poté, co polská umělkyně Natalia LL 
navštívila prostřednictvím stipendia New 
York, se Karol Radziszewski jen s několika 
černobílými fotografiemi a seznamen jmen 
rozhodl vyrazit na cestu v jejích stopách 
a potkat se s umělci a art dealery, které 
potkala v roce 1977. „Amerika na tohle není 
připravena“ slova Leo Castelliho, slavného art 
dealera a sběratele, utrousená když Castelli 
prohlížel dokumentaci její práce. / 34 years 
after Polish artist Natalia LL visited New 
York on a scholarship Karol Radziszewski 
decided to hit the trail with only a couple of 

black and white photographs and names of 
people and meet the artists and art dealers 
she met in 1977. “America is not ready for 
this” – the words of Leo Castelli, a famous art 
dealer and collector, uttered while viewing 
Natalia’s works.
Kurátor / Curator: Piotr Stasiowski

Grafický design / Graphical design:
Cory Arcangel, Anna-Sophie Berger, 
Julie Bena, James Clarkson, Silvie 
Defraoui, Sandra Lorenzi, Marlie 
Mul, Richard Nikl, Michal Nesázal, 
Hynek Poul, Justin Sanchez, 
Scheltens & Abbenes, Aleksandra 
Vajd & Hynek Alt, Ola Vasiljeva
2. 4.–15. 6.
Skupinová výstav představuje práce, které 
používají postupy typické pro grafický design 
– typografie, kompozice, barevnost tedy práce 
s určitou grafičností, avšak ve vztahu ke 
skutečným věcem. Výstava tak představuje 
objekty, které jaksi vypadávají jak z kategorie 
designu tak z kategorie umění, nejsou tedy ani 
jedním ani druhým. / Group exhibition presents 
works, which are related to methods typical 
for graphic design – typography, composition, 
colour scheme, thus a certain graphic-
likeness but in relation to real objects - things. 
Exhibition therefore presents objects, which are 
neither art nor design but rather completely fall 
out of this distinction.
Kurátor / Curator: Michal Novotný

FUTURA: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 [C7] open st–ne 12–18 h, 

wed–sun 12–6 pm www futuraproject.cz

Vlčice noci II: Zima / 
Wolf of the Night II: Winter
Andrés Ramírez Gaviria, 
Anežka Hošková, Vladimír Houdek, 
Radim Labuda, Tereza Příhodová, 
Markus Selg, Lucia Sceranková, 
Martin Tůma, Maja Wilchelm
19. 2.–16. 3.
Výstava utváří atmosféru zimního lesa v noci, 
kde neočekávaná přítomnost lidské bytosti 
vede k imaginativním vizím či nočním můrám. 
Člověk vytržený z lesní symbiózy sleduje stopy 
svého dechu v měsíčním světle a slyší tlukot 
vlastního srdce… / The exhibition intends to 
create an atmosphere of a winter forest in 
the night, where the unexpected presence of 
a human being leads to imaginary visions or 
scary nightmares, where one can observe the 
smoke of his own breath in the moonlight and 
listen his own heartbeat…
Kurátor / Curated by: Karina Kottová

Maria Anwander, Ruben Aubrecht
26. 3.–20. 4.
Umělci Maria Anwander a Ruben Aubrecht 
spolu jako dvojice běžně nepracují. Vzhledem 
k jejich blízkému vztahu si však postupem času 
začali uvědomovat, že se jejich tvorba zcela 
nevědomky překrývá, tyto podobnosti představí 
výstava v Karlin Studios. / Maria Anwander and 
Ruben Aubrecht usually don’t work together as 
an artistic duo. Due to their close relationship 
they however realized over the years, that their 
works unconsciously overlapp each other. 
Common themes and mutual obsessions will be 
confronted in their new collaborative exhibition 
at Karlin Studios gallery.

GALERIE 1
Štěpánská 47 [D3] open út–pá 9–18 h, 

so–ne 12–19 h

GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 [E4] open st–pá 12–18 h, 

www galerie1patro.cz

Martin Krajc: Třikrát a dost
6. 2.–8. 3.
Kurátor: Martin Dostál

Pavel Brázda
12. 3.–3. 5.
Výstava představí dosud neprezentovanou 
část autorových kreseb z let 1940-2013.
Kurátor: Richard Drury

GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 [D7] open po–pá 

10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz

Martin Ježek: Pornographique 
Concentré directe Sur – Filmy 
pro pamětníky / Pornographique 
Concentré directe Sur – Movies for 
Whitnesses
11. 4.–20. 4.
→ vernisáž / opening: 10. 4., 19.00
Kurátor: Martin Klapper

Lukáš Machalický
25. 4.–25. 5.
→ vernisáž / opening: 24. 4., 19.00

GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických 

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

open út–ne 10–12 h, 13–18 h

Situace (poznámky o zvuku) / 
Situation (notes on sound)
Gilberto dos Santos Agostinho Filho, 
Martin Klusák, Lukáš Hradil, Matouš 
Hejl, Martin Wiesner, Jan Fila, Anna 
Kryvenko, Robert Palkovič, Soňa 
Jelínková, Lenka Hajdučková, Mária 
Júdová, Petr Zábrodský, Michael 
Henzl, Brad League, Sara Pinheiro, 
Martin Blažíček
25. 2.–23. 3.
Společná výstava studentů katedry skladby 
HAMU a Centra audiovizuálních studií FAMU si 
jako jednotící téma vytýčila zvuk jako fenomén. 
Zastoupení tvůrci prostřednictvím drobných 
intervencí, zvukových kompozic, objektů, 
projekcí a instalací reflektují v širokém záběru 

různé polohy akustického vnímání. / Sound 
as a phenomenon is a unifying theme set 
out for a joint exhibition of students from 
the Composition Department at HAMU and 
from the Center of Audiovisual Studies at 
FAMU. Through little interventions, sound 
compositions, objects and installations, the 
exhibiting artists reflect on a wide range of 
ways sound is perceived.
Kurátoři / Curators: Michal Rataj a Martin 
Blažíček

Ztracená výstava / Lost Exhibition
2. 4.–27. 4.
→ vernisáž / opening: 1. 4., 18.00
Adaptace kolektivní výstavy studentů oborů 
fotografie a scénografie AMU. V původní verzi 
byla výstava realizována v říjnu 2013 v galerii 
Czech China Contemporary v Pekingu. Během 
vernisáže rozehrají sérii zvukových perfor-
mance studenti katedry skladby HAMU. / The 
exhibition is adapting a former group exhibiti-
on of AMU students majoring in photography 
and stage design. It was originally presented 
in October 2013 at the Czech-China Con-
temporary gallery in Beijing. The opening 
will feature a unique sound performance of 
composition students from HAMU.
Kurátoři / Curators: Helena Musilová, Jana 
Zbořilová, Michal Rataj

GALERIE ART SALON S
Tančící Dům

Jiráskovo náměstí 6. Praha 2 [E4]
open po–ne, 10–18 h 

www artsalons.cz

Epos 257: Who Cares?
do 31. 3.

Pavel Šebek a Matěj Olmer: 
Multiverse Express
6. 3.–6. 4.

Vladimír Vávra: Keeper of Peace
3. 4.–3. 6.

GALERIE ART SALON S
Mikrona

Československého exilu 1888/4
open po–ne, 14–18 h 

www artsalons.cz

Sexplicit
do 21.3.

Lustr
10. 4.–10. 7.
Festival ilustrace

GALERIE AVU
U Akademie 4 [B5]

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

www avu.cz

Martin Böhm, Lenka Černotová: 
Honitba
do / until 13. 3.
Honitba, je území, na kterém lze lovit. V rámci 
jedné honitby můžeme vstupovat na cizí 
pozemky, aniž bychom museli brát ohledy na 
jejich vlastníky. Štveme sebe i ostatní.

Vilma Brzezinová, Kateřina Samková: 
Dvě výstavy
18. 3.–27. 3.
Dva autorské celky vedle sebe, dva světy 
odlišných technik. Fotografický cyklus a site-
specific instalace s prvky architektury.

Filip Švehla, Štěpán Tretiag: Mlčení 
Vaše se stalo mlčením naším
31. 3.–4. 4.
Divadelní scéna vytvořená z výstavy obrazů 
a inscenace v jejích kulisách propojí dva 
umělecké světy.

18 studentů všech ateliérů AVU: 
Dialog
8. 4.–17. 4.
Text Jeden student z každého ateliéru je jed-
ním hlasem v kolektivu, který na míru prostoru 
galerie vytvoří jednu kolektivní instalaci.
Kurátor / Curated by Lucie Fryčová

Ateliér malby II Vladimíra Skrepla: 31
22. 4.–8. 5.
Ateliérová výstava studentů školy Vladimíra 
Skrepla a Jiřího Kovandy.
Kurátor / Curated by Jiří Kovanda

GALERIE BUDOART
Perunova 15 [E7] 

www budoart.cz

Pavel Hayek a Václav Kočí: HAYEK 
– KOČÍ
5. 3.–16. 4.
Černou a bílou s oblibou používají oba. Hayek 
zachycuje organické tvary přírody na principu 
stínového divadla, Kočí čísla a písmo
podtržené nuancemi barevných odstínů. Že by 
platilo, že protiklady se přitahují? To je konfron-
tační výstava Pavla Hayeka a Václava Kočího.
Kurátor: Barbora Klímová

GALERIE/CZD
Vojtěšská 3 [E4] open út–pá 10–18 h 

www facebook.com/GALERIECZD

Crash Test: Jak? Jinak!
26. 2.–28. 3.
Dělají to studenti jinak? Přijďte se přesvědčit 
na výstavu porcelánu a keramiky! Představí 

se studenti pražské UMPRUM pod vedením 
Maxima Velčovského, studenti bratislavské 
VŠVU z ateliéru Daniela Piršče a vybraní čeští 
výrobci porcelánu. Rozpoznáte práce mladých 
studentů od běžné produkce porcelánek? 
Bude na první pohled zřejmé, kde výrobky ze 
specifických materiálů vznikly? Pokud ano, 
v čem pak takové „jinak“ z názvu výstavy 
spočívá? / Do the students do it differ-
ently? Crash Test explores the constraints of 
porcelain and ceramics. Meet the students 
of Applied Arts in Prague under the direction 
Maxima Velčovský, Bratislava Academy of Fine 
Arts students from the studio of Daniel Piršč 
and selected Czech porcelain manufacturer. 
Can you recognize the work of young students 
from the regular production of porcelain? 
It will be obvious at first glance, where the 
products of specific materials created?

PAPELOTE: Carta
16. 4.–9. 5.
Jaká je současnost a budoucnost tak tradič-
ního média jako je papírový dopis? Projekt 
nového českého papírnictví papelote s názvem 
papelote:carta je oslavou fenoménu korespon-
dence a snahou o jeho znovuzrození. Pohybuje 
na spojnici tří významů překladu tohoto slova, 
kterými jsou papír–dopis–mapa, a čerpá z nich 
inspiraci jak myšlenkovou, tak vizuální. / What 
is the present and the future of traditional 
media such as paper letter? The project of the 
new Czech stationery papelote called papelo-
te: carta is a celebration of the phenomenon of 
correspondence and the pursuit of his rebirth. 
It moves at the junction of the three meanings 
of the word translation, which are paper-letter-
-map, and draws inspiration from them both 
intellectually and visually.

DESIGN MENU
20. 3., 18.30, 24. 3., 18.30
Neformální diskuzní večere s designéry. / 
Nonformal discussion dinner with designers.

GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36 [C4] (vitríny 

Štěpánské pasáže) open po–ne 7–22 h
www fbgallery.cz

Ondřej Maleček / Podmořské 
pralesy se ani nezachvěly
do / until 22. 3.

Ludwig Kittinger: Journal  
of (dis)satisfactions
25. 3.–22. 4.
Kurátor / Curated by: Alexandr Puškyn

Markéta Othová
25. 4.–22. 5.
Kurátor / Curated by: Jiří Ptáček

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

Milota Havránková: Next Page
26. 3.–4. 5.
→ vernisáž / opening: 26. 3., 19.00
Fotografická výstava Miloty Havránkové 
uzavírá a zároveň otevírá určitou etapu 
zážitku s fotografií, se kterou prožila 50 roků 
svého života. Slovenská umělecká legenda, 
ojedinělý zjev na fotografické scéně. Má za 
sebou množství samostatných výstav doma 
i v zahraničí, je zastoupená ve významných 
uměleckých sbírkách. milotahavrankova.com
/ Exhibition of Milota Havrankova closes and 
in the same time opens certain period of pho-
tographic experience of last 50 years of her 
life. Slovak photographic legend, exceptional 
artist in the field of visual art. She has had 
many shows in her home country and abroad, 
her work is part of many art collections. 

GALERIE HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY

www ghmp.cz, citygalleryprague.cz

– DŮM U ZLATÉHO PRSTENU 

GHMP 1

Týnská 6 [C5]
open út–ne 10–18 h

Život Galerie hlavního Města Prahy 50 / 
City Gallery Prague: 50 Years Of Life
25. 9.– 5. 4.
Galerie hlavního města Prahy slaví v roce 
2013 padesátiny. Při takových příležitostech 
se sbírkotvorné instituce většinou prezentují 
nejvýznamnějšími díly. GHMP se však rozhodla 
pro jiný koncept – bude bilancovat. Výstava 
představuje nejen dějiny galerie od roku 1963, 
ale i dřívější pokusy o její ustavení. / In 2013, 
City Gallery Prague is marking fifty years of its 
existence. It has become the standard practice 
for art museums and galleries on such occasions 
to present their achievements by exhibiting their 
most treasured works. For its part, however, CGP 
has opted otherwise: namely, to draw up and 
present a balance-sheet of its endeavours. The 
exhibition thus not only outlines the instituti-
on’s history since 1963, but also charts earlier 
initiatives conducive to its establishment.
Kurátorka / Curated by: Hana Rousová

– DŮM U KAMENNÉHO ZVONU 

GHMP 2

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

Tim Burton a jeho svět /  
The World of Tim Burton
28. 3.–3. 8.
Tim Burton – americký režisér, grafik, designér 
a snad největší surrealistický fantasta součas-
nosti poprvé představí české veřejnosti všech-
ny své hororové světy a dimenze, které během 
třicetileté tvorby vytvořil. Výstava pořádaná 
ve spolupráci s Art Movement nabídne kromě 
známých filmových titulů a návrhů k nim také 
rané práce, nerealizované projekty, filmy 
z limitované distribuce a slavné loutky. / Tim 
Burton, American film maker, graphic artist 
and designer, arguably the present time’s gre-

atest surrealist fantasist, will present for the 
first time to the Czech public the full range of 
his horror worlds, and all dimensions of his 
work in the three decades of his career.
Kurátorka / Curated by: Jenny He

– MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO 

GHMP 3

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

Petr Nikl: Hra o čas / Game of Time
do / until 23. 3.
Výstava Hra o čas je tematickou retrospektivou 
Petra Nikla, která mapuje dlouhodobě přítomný 
fenomén času a paměti v jeho tvorbě. Na ploše 
téměř třiceti let přibližuje vývoj, pojetí a formy 
tohoto jevu ve všech zásadních oblastech Niklo-
vy práce. / The exhibition The Game of Time 
is a thematic retrospective of the work of Petr 
Nikl, charting his perennical subject matter, na-
mely that of the combined phenomenon of time 
and memory. Spanning a scale of just a little 
less than three decades, the show surveys the 
development, concepts and forms of this theme 
in all the key areas of Nikl’s output.
Kurátor / Curated by: Radek Wohlmuth

Jan Kubíček: Retrospektiva / 
Retrospective
23. 4.–10. 8.
Malíř Jan Kubíček (1927–2013) patří spolu 
se Zdeňkem Sýkorou, Karlem Malichem 
a Radkem Kratinou k nejdůležitějším 
představitelům českého konstruktivismu. 
První Kubíčkova retrospektiva v prostorách 
Městské knihovny chronologicky představí 
díla z více než půl století umělecké práce. /
Painter Jan Kubíček (1927–2013) ranks 
alongside Zdeněk Sýkora, Karel Malich and 
Radek Kratina, as a leading representative 
of the Czech Constructivist movement. Kubí-
ček’s first retrospective held in the Municipal 
Library galleries will offer a display of works 
spanning over half-century of his career.
Kurátor / Curated by: Hans Peter Riese

– COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 

GHMP 4

Karlova ulice 189/2 [D4]
open út–ne 10–20 h

Adéla Babanová: Návrat do  
Adriaportu / Return to Adriaport
28. 2.–25. 5.
Návrat do Adriaportu je fiktivním dokumen-
tem, který pracuje s principy rozpohybované 
koláže a mísí reálné záznamy s mystifikací. 
Adéla Babanová se představuje v Galerii 
hlavního města Prahy podruhé. V roce 
2009 vystavovala v rámci cyklu Start-up 
pro nejmladší umělce. / Return to Adriaport 
is a fictional document working with the 
principles of animated collage, and blending 
real-life shots with mystification. Adéla 
Babanová (b. 1980) is making her second 
appearance in City Gallery Prague. Previously, 
she showed her work as part of the series 
Start-up focused on the output of the youn-
gest generation of artists.
Kurátorka / Curated by: Sandra Baborovská

START UP IV
Jakub Jansa: Engstligenalp
7. 3.–6. 4.
Jižně od Adelboden v západních alpách Švý-
carska ve výšce 2000 m n.m. je náhorní plo-
šina, která se jmenuje Engstligenalp. Právě 
zde Jakub Jansa plánuje nainstalovat zařízení, 
která by za několik tisíc let vybudovala jesky-
ní komplex. Na výstavě Engstligenalp v rámci 
projektu Start up Jakub představí model 
utopického zařízení, video i inspirační zdroje 
odhalující princip toho aparátu. / South of 
Adelboden, in the western part of the Swiss 
Alps, at 2,000 metres above sea is a plateau 
named Engstligenalp. It is there that Jakub 
Jansa (b. in Vyškov, 1984) is planning to 
install an equipment which would continue 
to operate through the next several thousand 
years, building up a cave system. At the exhi-
bition entitled Engstligenalp, part of the Start 
up project, Jakub will show a scale model of 
the utopian equipment, coupled with a video, 
and a display of his sources of inspiration, 
revealing the principle of the apparatus.
Kurátorka / Curated by: Monika Doležalová, 
hostující kurátor 2. části výstavy / guest 
curator of the 2nd part of the exhibition: 
Lukáš Kijonka

– DŮM FOTOGRAFIE /
HOUSE OF PHOTOGRAPHY 

GHMP 5

Revoluční 1006/5 [C5]
open út–ne 10–18 h

Slovenská nová vlna. 80. léta
Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, 
Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík, 
Kamil Varga, Peter Župník
do / until 16. 3.
Generace slovenských studentů pražské 
FAMU narozených kolem roku 1960, kteří 
v polovině osmdesátých let výrazně vstoupili 
na scénu tehdejší československé fotografie, 
se do dějin zapsala pod názvem „Slovenská 
nová vlna“. Přesto, nebo možná právě 
proto, že nešlo o organizovanou skupinu 
s vytyčeným programem, jejich poměrně 
jednotný vizuální jazyk představoval jeden 
z prvních projevů fotografické postmoderny 
u nás. / The generation of Slovak students 
of the Academy of Cinematic Art in Prague, 
who were born around the year 1960 and who 
made a distinct imprint on the Czechoslovak 
photographic scene of the time, has gone 
down in history as the “Slovak New Wave”.
Kurátoři / Curators: Tomáš Pospěch, Lucia L. 
Fišerová

Jiří Kovanda: Proti zbytku světa / 
Versus Rest of the World
1. 4.–15. 6.
„Jiří Kovanda proti zbytku světa“ – tak nazvali 
dva franzouští kurátoři svoji výstavu, ve které 
konfrontují Kovandovy akce s projekcemi a do-

kumentacemi děl umělců a umělkyň z celého 
světa. Kovanda, tento v Praze žijící umělec, 
uskutečňuje od 70. let podobně jako Bas Jan 
Ader nebo Douglas Huebler minimální akce, 
které se sotva liší od běžného života. Tím klade 
uprostřed tehdejší totalitární společnosti důraz 
na individuální výraz; z apolitické akce se tak 
stává politická manifestace. / Jiří Kovanda ver-
sus Rest of the World is how a tandem of French 
curators named this exhibition confronting 
Kovanda’s actions with projections and docu-
mentation of works by other artists from around 
the globe. An artist based in Prague, Kovanda 
has been involved since the 1970s in staging 
minimal actions comparable to those of Bas 
Jan Ader or Douglas Huebler, which are charac-
terized by minuscule deflections from everyday 
reality. In a society governed by a totalitarian 
regime, this entailed a contrasting emphasis 
on individual expression, turning an essentially 
apolitical action into political manifestation.
Kurátoři / Curators: Guillaume Désanges, 
Francois Piron

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a [D4]
open út–ne 11–19 h www g jf.cz

Heinrich Lauterbach. Architekt 
vratislavského modernismu / 
Heinrich Lauterbach. Architect of 
Wrocław Modernism
12. 2.–16. 3.
Výstava Lauterbachovy meziválečné tvorby 
zahrnující mj. výstavu experimentálního 
sídliště WUWA 1929 a dvě funkcionalistické 
vily v Jablonci nad Nisou. / An exhibition of 
Lauterbach’s inter-war creation including, 
among others, the WUWA 1929 exhibit of 
an experimental urban settlement and two 
functionalist villas in Jablonec nad Nisou.

Místa architektonického vz(d)
oru / Česká architektura mimo 
tradiční centra 1990-2013 / Sites 
of Architectural Example / Defiance. 
Czech Architecture Outside the 
Centres – 1990–2013
26. 3.–23. 4.
Výběr nejlepších realizací postavených v le-
tech 1990 až 2013 na území České republiky 
v obcích a městech, jejichž počet obyvatel 
nedosahuje dvaceti tisíc. / A selection of the 
best architectural implementations in towns 
and villages with a population of less than 
20,000 on the territory of the Czech Republic 
between 1990 and 2013.

GALERIE JELENÍ
Drtinova 15 [E4] open út–pá 15–18 h, 

731 823 670 www galeriejeleni.cz

Jana Doležalová, Štěpánka 
Sigmundová, Markéta VuTru: 
Expozice
11. 3.–3. 4.
→ vernisáž / opening: 10. 3., 18.00
Výstava Expozice je věnována tématu sběra-
telství a muzealizace jakožto fenoménu, který 
je aktuální v současném umění, ale liší se od 
populární kategorie archivu. Do instalačního 
rámce historického muzejního mobiliáře jsou 
zasazeny individuální projekty tří mladých 
umělkyň, které ve své tvorbě zpracovávají (ať už 
kontinuálně nebo momentálně) téma shromaž-
ďování a vystavování artefaktů různé povahy.
Kurátorka: Tereza Jindrová

Jan Jáchim
9. 4.–24. 4.
→ vernisáž / opening: 8. 4., 18.00

GALERIE JIŘÍ ŠVESTKA
Biskupský dvůr 6 [C6] open út–so 11–18 h 

www jirisvestka.com

Jan Kotík: Bez Názvu / Untitled
5. 2.–22. 3.
Paralelně k velké retrospektivě Jana Kotíka 
ve Veletržním paláci, představuje Galerie Jiří 
Švestka práce na papíře, grafiku a kresby 
z let 1942–2002. Převážná většina prací 
pochází z pozůstalosti umělce, kterou 
spravuje Jiří Švestka. / In parallel to the 
large retrospektive exhibition of Jan Kotik 
in National Gallery in Prague, Jiri Svestka 
Gallery presents works on paper, prints and 
drawings from the years 1942–2002. Most 
of the works comes from the artist’s estate, 
which keeps Mr Jiri Svestka.

GALERIE K4
Celetná 20 [D5] open po–pá 10–24, 
so–ne 16–24 h, www galeriek4.cz

Pavla Ortová, Aňa Šebelková, 
Zdenek Vajner, Marek Šefrna, Petr 
Mentberger: Vidění
6. 3.–28. 3.
Výstava Vidění představuje tvorbu střetávající 
se s etikou zobrazování. Žijeme ve světě, 
kde nejenom že sledujeme a jsme sledováni, 
ale také zachycujeme a nikdy netušíme, kdy 
můžeme být zachyceni. Najdete se?/ The 
Vision exhibition presents works challenging 
the ethics of display. We live in a world where 
we not only observe and are observed but 
also capture and are unaware when captured. 
Will you find yourself?
Kurátorka: Klára Burianová

GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 [D4]

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

7. ročník Ceny kritiky za mladou 
malbu – výstava finalistů
do / until 9. 3.

GALERIE MAINEROVÁ
Balbínova 28 [E6] open 10–18 h, nebo 
kdykoli po domluvě na tel 608 231 209

www mainerova.cz

Martin Zemanský: V mrtvém těle 
zdravý duch
7. 3.–10. 4.
Náměty zobrazující lidská torza se zví řecími 
hlavami, hrůzná zátiší, ponuré krajiny s často 
bizarními výjevy smrti a zmaru vyvolávají 
pocity úzkosti, odcizení a únavy. Osamělost, 
obavy a napětí, které z obrazů vyzařují, na 
nás působí jako z jiného světa. Ze světa, 
o kterém se nechcete více dozvědět, jelikož 
se do něho bojíte vstoupit. Přesto vás ale nutí 
k hlubokému zamyšlení.
Kurátor: Nina Mainerová a Martin Zemanský

GALERIE NoD
Dlouhá 33 [C5] www nod.roxy.cz

Umění a stín
Jan Boháč, Dominik Gajarský, 
Elisabeth Greinecker, Filip Hauer, 
Anna Holtz, Stanislava Karbušická, 
Barbora Kleinhamplová, Martin 
Kolarov, David Krňanský, Kateřina 
Kučerová, Fabian Leitgeb, Petra 
Lelláková & Vladimíra Večeřová, 
Martin Lukáč, Kristýna Lutzová, 
Billie Meskens, Richard Nikl, Martin 
Nytra, Ondřej Reichel, Anna Ročňová, 
Rudolf Samohejl, Anna Shestakova, 
Iveta Schovancová, Stefania Strouza, 
Roman Štětina, Viktorie Valocká, 
Julia Wallisch, Martin Zvěřina
do / until 7. 3.

– NoD Mini

Girogi Rodinov, Emilija Skarnulyte, 
Lina Zaveckyé, Ivars Gravlejs:  
„nevzpomínám si…?“
5. 3.–16. 3.

Jolanta Kyzikaité, Jarmila Mitríková, 
Dávid Demjanovič: Národopis
19. 3.–30. 3.

– Video NoD

FemLink Preoccupation
5. 3.–16. 3.

FemLink Resistance
19. 3.–30. 3.

GALERIE NTK
Národní technická knihovna

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

Jedna z možností / One of the 
possibilities
David Adamec, Ondřej Boušek, Nikola 
Brabcová, Michal Drozen, Jakub Hošek, 
Jana Kochánková, Pavel Šmíd, Klára 
Vystrčilová, Ivan Vosecký, Jan Vytiska
26. 2.–19. 3.
Výstava představuje deset výrazných osob-
ností české výtvarné scény, paralelně je však 
také pokusem o kritickou reflexi provozních 
mechanismů „operačního systému umění“. 
Během tří týdnů trvání přehlídky se bude ex-
pozice neustále proměňovat prostřednictvím 
adice, subtrakce, či remixu již vystavených 
děl, diváci tak při opakované návštěvě uvidí 
stejnou, ale současně odlišnou výstavu. / 
Group exhibition „One of the possibilities“ 
is showing ten strong personalities of czech 
painting. During three weeks the exhibition 
will vary, the constelations of exhibited pain-
tings will change - using method of addition, 
subtraction or remix of allready exhibited 
paintings. Every day, there will be the same, 
but different exhibition on show.
Kurátor / Curator: Milan Mikuláštík

GALERIE PATRICIA MILANO
Nudný Otec, Dobrovského 22, Praha 7 [B5]

open po–pá 13–00 h, so–ne 10–00 h 
Aktualni program na http://skutecnost.cz

– GALERIE PATRICIA MILANO
Novoměstská radnice (Café Neustadt), 
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 [E5]

open po–ne 12–22 h
Aktualni program na http://skutecnost.cz

GALERIE PAVILON
Mostecká 3 [D3]

www galeriepavilon.cz

Situace 47: Jaroslav Kyša
25. 3., 18.00

Situace 48: Tereza Příhodová
15. 4., 18.00

Situace 49: Radim Labuda
29. 4., 18.00

GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 [B5] open út, st, čt 12–18 h

www galeriepn.cz
 
Vladimír Skrepl
do / until 20. 3.
Černé jezero, jezdci na koních, žena na 
motorce. Nejnovější práce Vladimíra Skrepla. 
Malí ře, který se systematicky vydává na 
nejistý terén, kam se jiní neodvažují a tím 
se dostává na a pro mnohé i za hranici 
snesitelnosti. Skrepla výstižně charakterizuje 
David Kulhánek: „Je to těžko uchopitelný, 
stále unikající živel, podléhající proteovským 
metamorfózám.“

Fraser Brocklehurst
26. 3.–8. 5.
→ vernisáž / opening: 26. 3., 18.00
Britský umělec, žijící a tvořící od 90. let 
v Praze. Původně pracoval s videem a textem, 
zabýval se sociálními a kulturními průzkumy. 
Posléze se přerodil v malí ře, pracujícího 
specifickou technikou vrstvení barevné 

hmoty na plátno. Po létech práce v „utajení“ 
přichází tedy první větší představení na 
pražské scéně.

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

Only the Good Ones: The Snapshot 
Aesthetic Revisited
24. 1.–6. 4.
Výstava sleduje momentku, snímek pořízený 
amatérem pro osobní potřebu, coby zdroj 
inspirace pro další fotografické oblasti, 
především uměleckou fotografii v americkém 
kontextu. Momentka, spontánní zachycení 
banálního okamžiku, minimálně režírované 
a s malým ohledem na uměleckou nebo 
žurnalistickou konvenci, plné červených očí, 
uřezaných hlav, netěsnících závěrek a hyper-
saturace z drogerie, tvoří zásadní část objemu 
fotografické produkce během celého 20. 
století a právě teď globálně metastazuje po-
mocí sociálních sítí. / The exhibition explores 
the extensive influence of the snapshot on 
variety of practitioners working in photography 
throughout the 20th Century and beyond, with 
particular focus on the last 25 years.
Výstava představuje více než 200 děl autorů, 
mezi nimiž jsou / The exhibition features more 
than 200 works by, among others: Nobuyoshi 
Araki, Tim Barber, Richard Billingham, Mike 
Brodie, Larry Clark, Barbara Crane, Bill Dane, 
Corinne Day, William Eggleston, JH Engström, 
Walker Evans, Lee Friedlander, Luigi Ghirri, 
Nan Goldin, Jerry Hsu, William Christenberry, 
William Klein, Jacques Henri Lartigue, Ari 
Marcopoulos, Joel Meyerowitz, Slava Mogutin, 
Daido Moriyama, Mark Morrisroe, Ed Panar, 
Tod Papageorge, Walter Pfeiffer, Jack Pierson, 
Stephen Shore, Dash Snow, Joel Sternfeld, 
Gus Van Sant, Andy Warhol, Henry Wessel 
nebo Garry Winogrand.
Kurátor: Michal Nanoru

Barbara Probst. Úplné znejistění
24. 4.–6. 7.
Fotografující umělkyně Barbara Probst se 
zabývá multiplikací záběrů jedné scény v jed-
nom okamžiku pomocí několika paralelně sní-
majících fotoaparátů. Dochází tak k narušení 
singularity diváka – není jednoznačné, kde se 
pozorující v dané situaci nachází, který po-
hled je ‚ten jeho‘. Jde svým způsobem o rafi-
novaný zásah do soukromí diváka. Na druhou 
stranu tím Barbara Probst nabízí zmnožení 
momentu úžasu, který máme při pohledu na 
fotografií zachycený ‚jedinečný okamžik’, jak 
jsme na něj zvyklí od dob klasika H. C. Bre-
ssona. Výstava Úplné znejistění představí na 
dvacet pět fotografických souborů z autorčina 
dlouhodobého projektu Exposures, nebude 
chybět iniciační Exposure #1 z roku 2000, ani 
práce z poslední doby.
Kurátor: David Korecký

– MALÁ GALERIE / SMALL GALLERY

Viktor Pivovarov, Ged Quinn: 
Cake and Lemon Eaters
7. 2.–20. 4.
Citace i nová interpretace ikonických obrazů 
dějin umění, rafinovaná ironie poukazující na 
rozporuplné okamžiky vývoje lidské civilizace 
a politicko-satirická alegorie s příchutí filo-
sofické beznaděje balancující mezi upřímnou 
vážností a důvtipnou hrou jsou společnými 
východisky tvorby obou autorů. Výstava 
představuje drobná zátiší britského umělce 
Geda Quinna v hravém dialogu s žánrový-
mi scénami a zátišími Viktora Pivovarova, 
klíčového představitele ruského konceptua-
lismu. Zásadní otázka problematiky realismu 
a uspořádání představ o realitě se stává 
věcnou připomínkou postavení malí řství, tra-
diční umělecké disciplíny, která přes všechen 
vývoj nových digitálních médií neztrácí svůj 
nadčasový význam. / Citation and new inter-
pretation of the iconic images of art history, 
multiple meanings, subtle and even impish 
irony referring to the controversial moments 
of the development of human civilization, 
political-satirical allegory with the flavour 
of philosophical despair silently teetering 
between sincere earnestness and a subtle 
game have become common starting points 
of Ged Quinn and Victor Pivovarov. The exhibi-
tion presents the work of British artist Ged 
Quinn in a playful dialogue with genre scenes 
and still lives of Viktor Pivovarov, a key 
representative of Russian conceptualism. The 
fundamental question of the issue of realism 
and the arrangement of the ideas about reali-
ty becomes a material reminder of the status 
of painting as a traditional artistic discipline, 
which, despite all of the development of new 
digital media does in fact not lose meaning, 
but rather abounds with timelessness.
Kurátor / Curated by Petr Nedoma

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 [E5] open út–so 

11–18.30 h www galeriesmecky.cz

Pavel Matuška: Usmívání /  
kresba – malba – řezba
19. 2.–5. 4.
Pavel Matuška všeho dosahuje se zdánlivou 
lehkostí a hravostí, nástroji výtvarné ironie, 
od malých karambolů bezejmenného zástup-
ce našeho živočišného druhu, až po dějinné 
katastrofy a charakteristiky světových osob-
ností či propracované malí řské kompozice 
a parafráze slavných obrazů. Třebaže vládne 
snad veškerými druhy komických efektů, jež 
vyžadují značnou intelektuální výbavu, se 
skromností sobě vlastní nám podsouvá, jako 
jediného společného jmenovatele autorovy 
snahy a divákovy vnímavosti – úsměv.

GALERIE SPZ
Pštrossova 8 [E4] open so 14–18 (další 
dny je výstava ke shlédnutí přes výlohu) 

www galeriespz.com

Klubovna 04 / Nekonečný příběh
26. 2.–7. 3.

Jiří Černický a jeho host Jan Brož
14. 3.–18. 4.

Atelier KIN a jeho host
24. 4.–23. 5.

GALERIE UM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová 

v Praze, náměstí Jana Palacha 80 [C4]
po–so 10–18 h www vsup.cz/galerie-um/

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 [D4] open po–ne, 11–19 h

www galerievaclavaspaly.cz

Petr Písařík: kdo to tady myslí vážně…
7. 3.–27. 4.
Výstava z aktuální tvorby autora.

GALERIE VERNON
Janáčkovo nábřeží 21, [E3] open 

st–pá, 13–19 h, so 10.30–18 h www 

galerievernon.com

Päivi Hintsanen & Timo Sälekivi:
Presence
27. 2.–5. 4.
Výstava akrylových maleb a instalace 200 ks 
pigmentových tisků finské umělecké dvojice 
je současně zahajující výstavou v nových 
prostorách Vernonu na Janáčkově nábřeží. 
/ Exhibition of acrylic paintings and a 200 
piece pigment ink print installation by two 
Finnish artists is the first one at the new 
location – Janáčkovo nábřeží, Prague 5.

Lucia Tallová
10. 4.–17. 5.

Sólová výstava nejnovějších velkoformáto-
vých maleb slovenské umělkyně Lucie Tallové. 
/ Solo exhibition of the newest large-scale 
paintings by Slovak artist Lucia Tallo.

GALERIE VIA ART
Resslova 6 [E4] open po–čt, 13–18 h, 

pá 13–17 h www galerieviaart.com

Jan Harant A Matěj Macháček: NApůl
do 21. 3.
Prof. Michael Rittstein představuje studenty 
svého malí řského ateliéru na AVU.

Jan Stolín: Re / formace
8. 4.–16. 5.
Prostorová instalace

GALERIE VZÁJEMNOST
Vítězné náměstí 10/829 (pasáž) [B2]

open po–čt, 8–17 h, pá 8–14 h
www vzajemnost.blogspot.cz

Adéla Taubelová a Michal Cáb
10. 3.–11. 4.
→ vernisáž / opening: 7. 3., 18.00

GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

open po–pá, 9–18 h, so 11–17 h
www goethe.de/praha

Tlumočení při norimberském 
procesu 1945–46 / Interpreting At 
Nuremberg Trial 1945–46
do 29. 3.
Výstava fotografií amerického vojenského 
fotografa Raye D’Addaria, dokumentující 
soudní proces s 21 vrcholnými představiteli 
nacistického režimu v Norimberku v letech 
1945–46. / The photography exhibition of 
the American military photographer Ray 
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ArtMap Office: Školská 28, Praha 1 info@artmap.cz, www.artmap.cz

Christian 
Macketanz
Pan Tutsch na celniciw

w
w

.r
a
g

a
lle

ry
.c

z
w

w
w

.f
a
ce

b
o

o
k.

co
m

/r
a
g

a
lle

ry

26
. 2

. -
 2

5.
 5

. 2
01

4

Světová próza, povídky, rozhovory, eseje, výtvarné 
umění, komiks a film — 250 stran velkého formátu 
v novém vydání kulturní revue LABYRINT

— autoři čísla: Roland Barthes, Karla Black, Blanka 
Činátlová, Mate Dolenc, Jonathan Safran Foer, Bára 
Gregorová, Václav Hájek, Bodil Jönssonová, Peter 
Krištúfek, Elad Lassry, Mark Leckey, F. T. Marinet-
ti, Helen Marten, Lubomír Martínek, Petr Měrka, 
Vladimir Nabokov, Alice Nikitinová, Michel Onfray, 
Fabio Parasecoli, Yves Petry, Markéta Pilátová, 
Zója Pírzád, Michael Pollan, Johana Pošová, Matěj 
Smetana, Víťo Staviarsky, Šimon Šafránek, Meir 
Šalev, Antonín Tesař, Lydia Zepeda a další

K dostání u dobrých knihkupců, v galeriích, 
na kosmas.cz, artmap.cz nebo se slevou na: 
www.labyrint.net  —  hlavní téma vydání: JÍDLO

Jiří
Kovanda

1 4 — 15 6 2014

Galerie hlavního 
města Prahy

dům fotoGrafie

revoluční 1006/5, 
Praha 1

úterý — neděle
10.00 — 18.00

www.GhmP.czProti
zbytKu

světa

ArtMap se těší podpoře:

Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o,
Naskové 1, 150 00 Praha 5

umění žít s uměním
měsíčník o umění,  

architektuře, designu  
a starožitnostech

artcasopis.cz

Vydává  
Ambit  Media

Staňte se naším 
fanouškem na 

Facebooku

Viktor Kopasz: Osvobozená Kniha 18. 2.–16. 3.

Dům umění České Budějovice
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Mikyta, Michal Moravčík, Nicolas 
Moulin, Florian Neufeld, Florian 
Pugnaire & David Raffini, Nikolai 
von Rosen, Christophe Sarlin, Pavla 
Sceranková, Fritz Stolberg, Valentin 
Souquet, Eric Stephany, Adam 
Vačkář, Sergio Verastegui
3. 4.–18. 5.
→ vernisáž / opening: 3. 4., 19.00
Mezinárodní výstavní projek, který pro Meet-
Factory připravil francouzský kurátor a kritik 
Jean-Marc Avrilla, si vypůjčuje svůj název 
z povídky Jorge Luise Borgese. Společným 
tématem téměř čtyřiceti participujících 
umělců je architektura, především ruina 
jako schéma či vzor. Druhá část výstavy se 
koná ve Francouzském institutu v Praze. / An 
international exhibition project, borrowing its 
title from the Jorge Luis Borges’ short story 
The Circular Ruins, organized by the French 
curator and art critic Jean-Marc Avrilla. 
The common theme to the 40 participating 
artists is architecture, particularly the ruin as 
a pattern. The second part of the exhibition is 
held in the French Institute, Prague.
Kurátor / Curator: Jean-Marc Avrilla

– GALERIE KOSTKA

Xavier Poultney: Pomíjivé objekty / 
Transient Objects
6. 3.–30. 3.
→ vernisáž / opening: 6. 3., 19.00
Výstava mladého britského umělce nazvaná 
Pomíjivé objekty představuje jeho bádání 
na poli rozvoje vědění a otisku technologie 
v kultuře. Pro Galerii Kostka připravil Poultney 
sérii fotografií a soch založených na jeho 
dlouhodobé fascinaci astronomickým výzku-
mem nazvaným The Sloan Digital Sky Survey. 
/ The exhibition Transient Objects by the 
emerging British artist Xavier Poultney is an 
investigation into the evolution of knowledge 
and the cultural ramifications of technology. 
In Kostka Gallery, Poultney exhibits photogra-
phs and objects derived from his long-term 
fascination by a scientific endeavor called 
The Sloan Digital Sky Survey.
Kurátorka / Curator: Karina Pfeiffer Kottová

Vojtěch Maša: Nobelova cena /  
Nobel Prize
3. 4.–27. 4.
→ vernisáž / opening: 3. 4., 19.00
Výstavní projekt si zahrává s podstatou stu-
dentské soutěže Cena EXIT. Vítězství v soutěži 
zahrnuje třicetitisícové stipendium, jež se 
autor zavazuje využít pro výrobu zmenšené 
kopie plakety Nobelovy ceny, po níž jako 
vystudovaný matematický biolog marně touží. 
Autor je laureátem Ceny EXIT 2013. / The 
exhibition project plays with the essence of 
a student award called EXIT. The prize is a CZK 
30 000 stipend and the author is to use these 
resources to create a smaller copy of the Nobel 
Prize plaque, for which he - as a graduate from 
mathematical biology - vainly longs. Maša is 
the winner of the 2013 EXIT Award.
Kurátorka / Curator: Eva Mráziková

– GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY

Robert Šalanda: Evergreen
do / until 15. 3.
Slovo Evergreen naznačuje zaměření 
Šalandovy současné práce, ve které autor 
vizuálními způsoby zkoumá slovní klišé, 
lidové výrazy a ustálená slovní spojení. 
Velkoformátová malba na Galerii Zeď je 
součástí výstavního projektu Slovo dalo slovo. 
/ The word Evergreen employs a definition 
of color, suggesting the current focus of 
Šalanda’s work, which visualizes verbal 
clichés, folk expressions and set phrases. The 
large-format painting on the Wall Gallery is 
a part of the Word for word exhibition project.
Kurátor: Karina Pfeif fer Kottová

MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3] 

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

Josef Lada: Co přináší zima /  
What Winter Brings
do / until 16. 3.
Kurátorka / Curator: Pavla Pečínková

Jiří John: Za obzor / Beyond the 
Horizon
do / until 6. 4.
Kurátor / Curator: Pavel Brunclík

MUZEUM MONTANELLI, MUMO
Nerudova 13 [C3] 
open út–pá 14–18 h

www muzeummontanelli.com

Sigrún Ólafsdóttir: Trvalá expanze / 
Sustained Expansion
20. 2.–30. 5.
V České republice bude poprvé prezentováno 
dílo významné islandské umělkyně Sigrún 
Ólafsdóttir, žijící v německém Sársku. V pu-
ristických prostorách muzea vynikne tvorba, 
která hledá odpověď na síly generující se 
v psychice člověka. / For the first time ever, 
leading Icelandic artist Sigrún Ólafsdóttir will 
present her work in the Czech Republic. The 
museum’s purist exhibition spaces will show-
case works of art that seek an answer to the 
forces generated within the human psyche.
Kurátor: Dadja Altenburg-Kohl

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
Dukelských hrdinů 47 [B5]

Sídlo Sbírky moderního a současného 
umění / Collection of Modern and 
Contemporary Art

Alfons Mucha: Slovanská epopej / 
The Slav Epic
do / until 31. 12. 2015

Jan Kotík (1916–2002): Retrospektiva
18. 10.–23. 3.

Možnosti architektonické kresby: 
Z představ a cest Bedřicha 
Feuersteina
do / until 20. 4.

Rudolf Volráb: Výtvarné dílo 1955-1969
do / until 25. 5.

40. výročí požáru Veletržního paláce
21. 3.–8. 2. 2015

KONÍRNA PALÁCE KINSKÝCH
Staroměstské nám. 12 [C4]

Vietnamské umění v Čechách
do 11. 5.

SALMOVSKÝ PALÁC
Praha 1, Hradčanské nám. 1 [C2]

Ludvík Kuba (1863–1956)
do / until 6. 4.

NIKA Malá Galerie VŠUP
vestibul stanice metra Karlovo nám. [E4]

STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47 [B5]

vstup E – uprostřed budovy Veletržního 
paláce výstava je přístupná po domluvě 
(Tomáš Kadlec: 734 708 138) / open by 

appointment (Tomáš Kadlec: 
+420 734 708 138) www studiohrdinu.cz

Ladislav Babuščák: Krev Hrdinů / 
Blood of the Heroes
30. 4.–2. 6.
→ vernisáž / opening: 29. 4., 18.00
Šestá výstava Studia Hrdinů s názvem Krev 
Hrdinů reaguje na uvedenou inscenaci Krev Hr-
dinů režírovanou Katharinou Schmitt. Výstava 
je situovaná v rozsáhlých prostorách Studia 
Hrdinů. / Sixth exhibition in Studio Hrdinů 
called ‚Blood of the Heroes‘ reacts directly to 
inscenation ‚Blood of the Walsungs‘ directed 
by Katharina Schmitt. The exhibition is situa-
ted in large spaces of Studio Hrdinů.
Kurátorka / Curator. Tereza Sochorová 
Horáková

Marcel Duchamp
4. 3. a 5. 3., 20.00
Studio Hrdinů ve spolupráci s Francouzským 
institutem v Praze přiváží tuto výjimečnou 
inscenaci, která byla prezentována mimo 
jiné v Centre Pompidou v Paříži, v SFU 
Woordwards ve Vancouveru nebo v MIAMI 
Art Museum. / Studio Hrdinů is bringing 
you this exceptional production, previously 
presented at the Centre Pompidou in Paris, 
SFU Woordwards in Vancouver and the MIAMI 
Art Museum among others, in cooperation 
with the French Institute in Prague.

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

Lenka Vítková: Refrén / Refrain
11. 3.–19. 4.
→ vernisáž / opening: 10. 3., 18.00
Kurátorka / curated by Edith Jeřábková

Michał Budny: Mira
25. 4.–31. 5.

ŠKOLSKÁ 28
Školská 28 [E5] open út 13–19 h, 
st–pá 13–18 h, www skolska28.cz

The Bureau of Melodramatic 
Research: Cizí vášně / The Bureau of 
Melodramatic Research: Alien Passions
7. 3.–28. 3.
→ vernisáž / opening: 6. 3., 18.00
Výstava Iriny Gheorghe a Aliny Popy (The 
Bureau of Melodramatic Research) sleduje 
současnou problematiku emočních ekonomií, 
které autorky nahlížejí z perspektivy post-
-komunistických společností. Těžištěm prací 
je zachycení momentu společenských proměn 
a to ve smyslu využívání emočního kapitálu 
v procesu výroby. Autorky si v rozličných 
médií subverzivně přivlastňují vzdělávací a in-
struktážní podobu. / The first solo exhibition 
in Prague by the renowned contemporary ar-
tists Irina Gheorghe & Alina Popa (The Bureau 
of Melodramatic Research), featuring some of 
their key work developed over the last 2 years 
and also some new work, created especially 
for this exhibition. The theme of the show 
revolves around contemporary affective 
economies, playing with educational/instruc-
tional formats (video and performance) to 
explore the ways in which passions are put to 
work in the public space.
Kurátor / Curated by: František Zachoval

Marie Ladrová, Ondřej Vavrečka: Kurz 
všeobecného plánování
4. 4.–30. 4.
→ vernisáž / opening: 3. 4., 18.00
Kresby, nalezený objekt + košíkářský objekt, 
kinematografické partitury, akvarel a archív. 
Autoři pracují v kuchyni, v ateliéru, ve střižně 
a v hospodě. Autor několik let posedle pracoval 
do svého šuplíku a kroužil kolem textu a ko-
láže. Autorka některé věci z šuplíku vyndala. 
Oprášila a doplnila. Třeba z textového chuch-
valce náhle vzniká pletený dům. Anebo z variací 
sítí vyleze had. / Drawings, found object + 
basketry object, cinematic score, watercolor 
and archive. The authors work in the kitchen, 
studio, editing room and a pub. The author, 
involved mainly with text and collage, worked 
obsessively for several years, putting the work 
in his desk drawer. The other author took some 
of the things from the drawer. They were dusted 
off and completed. Maybe from clumps of text 
there can arise a knitted house. Or a snake 
may crawl from a variation of a network.
Kurátorka / Curator: Tereza Sochorová-
Horáková

THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 [B6] open st-pá 12–19 h 
so–ne 10–19 h www thechemistry.cz

Pavel Příkaský: Dvojité dno (host: 
Miroslava Večeřová)
30. 1.–8. 3.
Samostatná výstava nejnovějších obrazů 
Pavla Příkaského, absolventa AVU z roku 
2012 (ateliér Vladimíra Kokolii). Příkaský si 
pozval jako hosta letošní diplomantku VŠUP 
Miroslavu Večeřovou a na výstavě prezentují 
také svá společně vytvořená videa. Jemný 
styl obrazů i videí je podtržen delikátním 
kurátorským přístupem Michala Pěchoučka, 
jehož instalace jsou známy svou intuitivností 
a jednoduchostí. / The exhibition presents 
latest paintings from Pavel Prikasky, graduate 
of Academy of Fine Arts (art studio of Vla-
dimir Kokolia) in 2012. Prikasky invited this 
year’s graduate of Academy of Art and Design 
Miroslava Vecerova to this exhibition and they 
also present their jointly made videos. The 
gentle style of both paintings and videos is 
underlined by delicate curatorial approach 
of Michal Pechoucek whose installations are 
well known for its intuitiveness and simplicity.
Kurátor: Michal Pěchouček

19. 3.–19. 4.
Výstava v jednání / exhibition to be announ-
ced at www.thechemistry.cz

Openmindz 360
24. 4.–24. 5.
Samostatná výstava autora s graffiti a stre-
etartovými kořeny, který v současnosti již tvoří 
pouze dějem nabité olejomalby inspirované 
prostředím Ostravska, kde pracuje a tvoří. / 
Solo exhibition of a painter with graffiti and 
streetart roots who is now producing extraordi-
nary oil paintings full of unexpected situations 
that are inspired by surroundings of the city of 
Ostrava where this author lives and creates.

TOPIČŮV SALON A KLUB
Národní 9 (1. patro) [D4] open po, čt, 

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

TRAFAČKA
Kurta Konráda 1 [A10] 

open út–ne 15–19 h 
www trafacka.cz

Jan Chlup, Pavel Příkaský, David 
Helán, Vladimíra Večeřová: Nižší 
napětí
4. 3.–23. 3.
Malířská výstava absolventů AVU.

Jurgen Gross, The Wa, Matthias 
Wermke, Markus Butkereit: The Art 
of Remark
10. 4.–20. 4.
Výstava dokumentární fotografie pouličního 
umění za osobní účasti jejich autora a jeho 
častých aktérů.
Kurátorky / Curated by Alena Drahokoupilová,  
Klára Voskovcová

Tom Pazderka
24. 4.–11. 5.
Sólová výstava amerického rezidenta s čes-
kými kořeny. Jeho umění je založené na práci 
s ready-mady, nalezeným materiálem, malbou 
barvou a ohněm. Zobrazuje stinnou stránku 
naší globální historie, bezvýchodné cesty 
do nikam, existenciální témata a to formou 
pláten, fotografií a objektů.

TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 [E4] open út–ne 12–18 h 

www tranzitdisplay.cz

Chto dělat?: Anti-antikomunismus
21. 2.–6. 4.
Projekt skupiny Čto dělať (Chto Delat), 
který realizují: Caplja Olga Jegorova, Dmitrij 
Vilenskij, Nikolaj Olejnikov a Gluklja Natalja 
Peršina. Ve většině post socialistických zemí 
je cokoli, co samo sebe označuje za komu-
nistické či levičácké, považováno za silné 
tabu. Samozřejmě, tato objektivní traumata 
chápeme a respektujeme a v žádném případě 
neschvalujeme stalinistickou a sovětskou 
politiku okupace a represí. Z tohoto pohledu 
nabývají jakékoli debaty o komunismu, ať už 
jako o minulé zkušenosti, nebo alternativě 
pro budoucnost, na hodnotě a aktuálnosti. 
Chystaná akce pro výstavu v TD je velmi 
vzdálená jakékoli zaslepené agitaci – právě 
naopak – chceme problém podávat v jeho 
komplexnosti, trochu návštěvníky vzdělávat 
a pochopitelně i inspirovat k tomu, aby začali 
uvažovat v staré dobré disidentské tradici, 
kterou si všichni dobře pamatujeme z dob 
Sovětského svazu a kterou v současnosti, 
kdy se nacházíme pod naprostou diktaturou 
kapitálu, není od věci znovu promýšlet a prak-
tikovat. Tento nárok si nelze přivlastnit, kal-
kulovat či zpeněžit, protože neexistuje uvnitř 
jedinců samotných, ale mezi nimi, mezi námi. 
Lze ho pocítit z našich snah budovat tyto 
meziprostory, vnikat do tohoto „společného“ 
a naučit se jej vytvářet z toho, co je nám jako 
společenským tvorům vlastní.

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

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM
17. listopadu 2 [C4] 

open út 10–19 h, st–ne 10–18 h 
www upm.cz

– GALERIE JOSEFA SUDKA
Úvoz 24, st–ne 11.00–17.00

Miroslav Jodas: Fotografie
16. 1.–20. 4.

AKCE

NÁRODNÍ DIVADLO /  
NATIONAL THEATRE
www wilson1914.com

Robert Wilson: 1914
premiéra / premiere 30. 4.

NA VÝLETĚ

GALERIE NA SHLEDANOU
vrch Malsička, areál 
hřbitovave Volyni

www galerienashledanou.blogspot.com

Křest druhého dílu novin 
Galerie Na shledanou
& dernisáž výstavy Jaromíra Novotného 
→ 22. 3., 15.00
Druhý díl novin Galerie Na shledanou prezen-
tuje výstavy rezidentů za poslední dva roky. 
Marii Blabolilovou, Jiřího Thýna s Václavem
Kopeckým, Martina Zeta, Jana Turnera, Dani-
ela Vlčka a Jaromíra Novotného. Ten je rovněž 
autorem umělecké intervence do novin.
Smuteční noviny se věnují námětům smrti v 
práci současných umělců, přinášejí článek 
o funerální architektuře dvacátého století v 
českém prostředí, rekonstrukci morové rány 
ve Volyni v roce 1680 a dva rozhovory. S 
Hanou Vinklárkovou, která maluje na porcelán 
lebky a pionýry a Karlem Černým, který tř icet 
let na volyňsku vyráběl náhrobky z terasa. 
Srdečně zveme.

Fotofestival Uničov 4
1.–4. 5.
Festival zaměřený na fotografii a její přesahy 
letos nabídne exkurzi do uničovských strojíren 
v rámci prvomájového dne otevřených dveří a 
další s fotografií související atrakce.
Galerie Dobrý den, Gymnázium Uničov  
(po–pá 7.30–15.00) / Malá galerie, Bří 
Čapků 690 (otevřeno na zazvonění, zvonek 
Malá) / Bývalý komunální ateliér Fotografie,  
Školní 1, Muzeum baroka, Kostelní nám. 153 
/ Restaurace Na Střelnici / park
www.facebook.com/fotofestivalunicov
www.facebook.com/galeriedobryden
www.galeriedobryden.tumblr.com

D’Addario documents the trial of the 21 main 
defendants of the Nazi regime in Nuremberg 
during the years 1945-46. In cooperation 
with the DAAD and the Federal Association of 
Interpreters and Translators.

Na snímku Elly Kupfer, sekretářka advokáta Dr. 
Rudolfa Merkela. © Ray D‘Addario (1920-
2011), s laskavým svolením městského archivu 
v Norimberku

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 [D7] open út–pá, 13–18 h, 

so 14–18 h www huntkastner.com

Alena Kotzmannová & William Hunt
25. 1.–16. 3.

Eva Koťátková & Denisa Lehocká
25. 3.–26. 5.
Eva Koťátková, laureátka ceny Jindřicha 
Chalupeckého pro mladé umělce za rok 
2007, je považovaná za jednu z nejslibnějších 
mladých umělkyň. Její dílo bylo vystavené na 
důležitých mezinárodních výstavách. 
Slovenská autorka Denisa Lehocká patří ke 
generaci umělců, kteří vstoupili na uměleckou 
scénu v 90. letech. Účastnila se řady domá-
cích a zahraničních výstav / Eva Koťátková, 
a recipient of the 2007 Jindřich Chalupecky 
Award for Young Artists, is considered one 
of the most promising young contemporary 
artists working today. The Slovak based artist 
Denisa Lehocká, whose work gained reco-
gnition already in the 1990s, has exhibited 
widely both at home.

INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 [B6] 

www inigallery.cz

Viktor Čech: Je ne travaille jamais
5. 3.–27. 4.
→ vernisáž / opening: 5. 3., 18.00
V prostoru INI proběhne proces sloužící jako 
teoretická studie o problematice tvůrčího 
procesu, ale také jako generátor jeho dalších 
možností. Teoretický i umělecký moment se 
v něm sice dostanou do vztahu laboranta a 
pokusné myši, nicméně tato interakce spíše 
může pomoci odhalit relativitu distance vě-
decké a umělecké pozice. Celý proces se bude 
skládat z kontinuální pracovní aktivity „teoreti-
ka“ v INI a několika veřejných „pozvání“, která 
vždy představí jednu z rozebíraných oblastí, 
většinou ve spolupráci s jednotlivými umělci či 
teoretiky. / The project is a theoretical study 
on the topic of creative process, but also 
a generator of its further possibilities. The 
theoretical and artistic moment will represent 
a relationship of a laboratory technician and 
a guinea pig, while this interaction might 
reveal the relativity of the distance between 

scientific and artistic positions. The process 
will consist in a continual work activity of the 
“theoretician” and several public “invitations”.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
Křižovnické nám. 2 [D4]

www ctu-uk.cz/umelecka-intervence

Jaromír Novotný: Introdukce
→ vernisáž / opening: 5. 3., 20.30
Kurátor / Curator: Norbert Schmidt

Michal Rataj a jeho host
→ 13. 4., 20.00

KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 [D5] 

open ut, st, čt 10–18, pá 10–16  
(vchod přes showroom) www kvalitar.cz

Luděk Rathoutský: Zlatá geometrie
do / until 18. 4. 2014

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 [E5] open po–pá 9–21 h, 

so–ne 14–20 h www lgp.cz

Miloň Novotný: Londýn 60. let / 
London in the 1960s
14. 2.–11. 4.
Londýn 60. let očima Miloně Novotného 
(1930–1992), klasika české humanisticky 
orientované fotografie. / London in the 60s 
by Miloň Novotný (1930–1992), the classic of 
the Czech human oriented photography of the 
20th century.
Kurátor / Curated by: Dana Kyndrová

Thomas Hoepker: Heartland
15. 4.–15. 6.
Světoznámý fotograf a člen MAGNUM 
Photos Thomas Hoepker představuje cyklus 
černobílých fotografií “Heartland”, který vznikl 
v roce 1963 jako fotoreportáž pro časopis 
Kristall. / Thomas Hoepker - worldwide known 
photographer and a member of MAGNUM 
Photos - introduces his series of black-and-
-white pictures titled 'Heartland' which was 
created 1963 as a photo-reportage for the 
Kristall periodical.

Akce / Special Events
15. 4., 19.00
Beseda s Thomasem Hoepkerem o jeho foto-
grafické tvorbě. / The discussion with Thomas 
Hoepker of his photographic 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 ap -

partement building, opened after asking 
anybody of the residents. open Every day 

between 9 a.m. to 8 p.m. 
www photo5.cz/m.odla

Magdalena Hrubá: Lonely  
jukebox part 2
→ vernisáž / opening: 22. 4., 18.00

MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15 [H3] open po–ne 13–20 + 

dle programu / according to the evening 
programme www meetfactory.cz

Český papež / Czech Pope
Ada Karczmarczyk, Bartosz 
Kokosiński, Mateusz Okoński, 
Dominika Olszowy, Kuba Woynarowski
do / until 16. 3.

Kruhové trosky / Circular Ruins
Lara Almarcegui, The Bells Angels: 
Simon Bernheim & Julien Sirjacq, 
Louidgi Beltrame, Émilie Benoist, 
Dávid Demjanovič & Jarmila 
Mitriková, Wojtek Doroszuk, Barbora 
Klímová, Djamel Kokene, Svätopluk 

G E N E R Á L N Í  
P A R T N E R

7. ročník Prague Photo
8 - 13. dubna, 2014
Kafkův dům
nám. Franze Kafky 3, Praha 1
info@praguefoto.cz
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XIII. ročník veletrhu 
současného umění
13th Contemporary 
Art Fair 2014
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11. – 16. 3. 2014
Kafkův dům
náměstí Franze Kafky 3, 
Praha 1
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