EN: Accompanying programmes –
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schools: dilny@villapelle.cz, 725 537 142
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ArtMap

Knihkupectví
Bookstore
bookstore.artmap.cz
Ve vybraných galeriích v Praze je
možné najít QR kódy či přehrávače
a získat tak přístup k UMA AudioGuide.
Nahrávka formou dialogu s kurátorem či
umělcem pomáhá porozumět výstavám
současného umění.
k / c = kurátor / curator

BŘEVNOV
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1
čt–ne, 12–18 h / Thu-Sun, 12 am–6 pm
entrancegallery.com
Anna Hulačová a Václav Litvan:
Zuby Nebo Rohy / Teeth Or Horns
27. 2.–22. 3.
k / c Tereza Jindrová
Daniela Baráčková: Zlý duch začal kouřit
přes zeď / The evil spirit began to smoke
over the wall
2.4.–26.4.
� vernisáž / opening: 1. 4., 19 h
k / c Jan Kratochvil
GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19
po–pá 12–18 / Mon–Fri, 12 pm–6 pm
Nebo po domluvě
galeriekuzebauch.com
František Skála: Zři ke kořeni
25. 2.–30. 4.
Mini instalace a objekty Františka Skály
jsou zároveň pestrou ukázkou mnohdy
těžko identifikovatelných typicky „skálovských“ materiálů s vlastními příběhy.
Ze všech koutů světa, z říše rostlinné
i minerální, nalezených, či autorem vytvořených, které ho zaujaly pro své estetické
i skryté významové kvality. EN: František
Skála´s art draws attention to what lies
beyond the limits of human understanding. Value of things is not set in advance;
it ensue from paying respect and honour
to them. Wild imagination and concentration will help gradually reveal ties and links
which would otherwise remain hidden.

DEJVICE / BUBENEČ
GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6
po–pá 8–20 h, so 10–17 h / Mon–Fri,
8 am–8 pm, Sat, 10 am–5 pm
techlib.cz
Hrňová, Bachurová, Čuška, Bardaševský, Glozová, Kůrka, Valášková, Sýkora,
Kašpar, Nagypál, Alverdyan, Fajčíková,
Rejl, Gajdošík, Mitura, Sieber, Mainer,
Paučo: "1."
5. 3.–3. 4.
� vernisáž / opening: 1. 4., 18 h
Výstava Ateliéru malířství pražské AVU
prof. Martina Mainera.
GALERIE VILLA PELLÉ
Villa Pellé, Pelléova 10
út–pá, 13–18 h, so–ne, 11–18 h
www.villapelle.cz

Ivana Lomová: Obrazy z ložnice /
The Bedroom Paintings
29. 1.–27. 3.
Retrospektiva tvorby z posledních deseti
let známé malířky. EN: A retrospective
of an acclaimed painter presenting her
artworks from the last decade.
k / c Marek Pokorný
MĚSTOSVĚT / THE CITY-WORLD
Město a jeho svět v ilustraci pro děti /
City and its World in Children's Book
Illustrations
10. 4.–19. 6.
Městu se jako primárnímu prostředí
dětských zážitků věnuje řada ilustrátorů
dětské literatury napříč generacemi. Vytvářejí vlastní imaginární struktury, celky
prorůstající v městosvěty. Ze současné
české ilustrace vybíráme šestnáct tvůrců,
kontrastujeme klasiky s autory na startu
umělecké dráhy. EN: A number of children's book illustrators are preoccupied
with the city as a primary living environment of contemporary children. They
create their own imaginary structures,
complexes that grow into city-worlds. The
exhibition presents 16 classic authors in
contrast with those at the beginning of
their career.
k / c Daniela Kramerová
Doprovodné programy – besedy, přednášky, kreslírny a jiné tvůrčí dílny

GALERIE VZÁJEMNOST
Vítězné náměstí 10/829 (vchod do
pasáže)
nonstop
vzajemnost.blogspot.cz
AdAlbErT KhAn: Mmmmucholapky
25. 2.–27. 3.
Vojtěch Janyška alias AdAlbErt KhAn je
mladý český malíř žijící v Paříži. V jeho
tvorbě se spojují prvky art-brutové přímosti a koncepční promyšlenosti.

HOLEŠOVICE
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1
so–po 10–18 h, st a pá 11–19 h,
čt 11–21 h / Sat–Mon 10 am–6 pm,
Wed+Fri 11 am–7 pm, Thu 11 am–21 pm
dox.cz, facebook.com/DOXPrague.cz
Mody demokracie / Modes of Democracy
14. 11. 2014–16. 3. 2015
Výstava vychází z předpokladu, že neexistuje pouze jeden model demokracie,
nýbrž více jejích modů a na projektech
českých a zahraničních umělců představuje inspirativní příběhy demokracie ze
zemí celého světa. EN: The exhibition is
based on the assumption that there isn’t
just one model of democracy, but rather
that it has multiple modes. The exhibition
features projects by Czech and foreign
artists that present inspirational stories
of democracy from around the world.
Všechno je jinak / Everything is Different
13. 3.–8. 6.
Lukáš Rittstein a Barbora Šlapetová více
než 15 let zachycují prostřednictvím
svých děl střety dvou světů - domorodé
kultury z oblastí západní Papuy a Papuy
Nové Guiney a současné civilizace.
V letech 2012 a 2013 zprostředkovali
umělci setkání členů kmene s astronauty
z NASA a jejich rozhovory o putování do
vesmíru… EN: For over 15 years, Lukáš
Rittstein and Barbora Šlapetová have
been recording a clash of two civilizations – that of native culture from Papua
and Papua New Guinea and contemporary
civilization. In 2012 and 2013, the artists
arranged a meeting between members of
this tribe and astronauts from NASA, and
their conversations about travelling into
space…
Art Brut Live
27. 3.–17. 8.
Výstava představí díla ze sbírky francouzského sběratele Bruna Decharma, která je
jednou z nejreprezentativnějších kolekcí
současného art brut na světě. Spolu
s prezentací dokumentárních a portrétních snímků švýcarského fotografa
Maria del Curta výstava nabídne pohled
do soukromých světů tvůrců současného „umění v syrovém stavu“. EN: This
exhibition presents works from French
collector Bruno Decharme’s collection
of contemporary art brut, one of the
most representative in the world. Along
with documentary and portrait photos
by Swiss photographer Mario Del Curto,
the exhibition offers a glimpse into the
private worlds of the creators of contemporary “raw art”.
PROJEKTPLUS
vitríny, nádraží Holešovice – hlavní
hala / former timetable boxes, Holešovice Railway Station
nonstop
projektplus.name
Michal Cáb: 2 x 12 / Separované diptichy
1. 2.–31. 3.
k / c Matěj Smrkovský

KARLÍN
FUTURA: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34
st–ne 12–18 h, Wed–Sun, 12–6 pm
futuraproject.cz
Black Media: Work, don't play
29. 1.–15. 3.
Má každý z Vás vybavenou dílnu? Který
youtube kanál o kutilství dlouhodobě
sledujete? Jak blízko má kutilství k výtvarnému umění? EN: Does each of you have
a fully equipped studio? Which youtube
DIY channel do you watch long-term? How
close is DIY to visual arts?
Igor Krenz, Kwiekulik, Norman Leto,
Teresa Tyszkiewicz, Wojciech Zamiara,
Alicja Żebrowska, Artur Żmijewski:
Dead Meat
26. 3.–3. 5.
� vernisáž / opening: 25. 3., 18 h
Výstava se dotýká tématu smrti a umírání.
Vybraná díla se nicméně k těmto tématům
nevztahují explicitně – jsou zaměřena
spíše k setrvačnému pohybu, rytmu, který
je zároveň metaforou života. Výběr se tak
zajímá o materiální aspekt smrti - chápané jako nutnou součást lidského údělu
- a snad očištěnou od pathosu a sentimentu. EN: The subject matter revolves
around death and dying. However, selected works are do not pertain explicitly
to those matters – they focus rather on
the motif of inertial movement; rhythm
that is being also a metaphor of life. The
exhibition is interested in death in its
material aspect – understood as necessary part of human condition – deprived
of pathos and sentimentalism.
k / c Ania Batko
GALERIE KIV
Křižíkova 34
st–ne 12–18 h, Wed–Sun, 12–6 pm
gkiv.cz
Rudolf Skopec, Ladislav Vondrák:
Etický kodex nakloněné roviny
29. 1.–8. 3.

Martin Hrubý: Kenotaf
26. 3.–3. 5.
� vernisáž / opening: 25. 3., 18 h
k / c Jana Pavlová

LETNÁ
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše
non-stop
artwallgallery.cz
Nebe vysoko nad námi je naše! /
Heaven high above us is ours!
20. 2.–30. 4.
Výstava se zaměřuje na případy bourání
a chátrání kulturně hodnotných staveb
kvůli privátní komerční těžbě prostoru. EN: Exhibition focuses on cases of
demolition and dilapidation of culturaly
valuable buildings because of private
commercial reasons.
GALERIE AVU
U Akademie 4
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
po–pá, 10–18 h / Mon–Fri, 10 am–6 pm
avu.cz
Matěj Hrbek, Martina Viková: My Vám
kurva ukážem, co je to underground.
Vy budete plakat krvavý slzy.
3. 3.–12. 3.
Výstava svou prostorovou instalací
navozuje dojem pseudonáboženství,
triptychem počínaje, přes oltář až po vitráže na oknech a hru světla ve výstavním/
chrámovém prostoru.
k / c Ján Gajdušek
Kolokvium dvou
17. 3.–26. 3.
Každá situace, hádka, rozhovor, je vnímána zúčastněnými jinýma očima, z jiného
úhlu pohledu. Prostorová sochařská
instalace spolu s videoprojekcí se propojují v jeden zážitek, kdy se stáváte svědky
událostí kolem vás.
Studenti a pedagogové Ateliéru
Performance UJEP: Nikdy nebylo lépe
31. 3.–16. 4.
Ateliérová výstava zástupců všech ročníků
včetně pedagogického vedení.
k / c Markéta Souhradová
Studenti Ateliéru intermediální tvorby I /
školy Milana Knížáka: Fluxus Box
20. 4.–25. 4.
Stážisti AVU
28. 4.–14. 5.
Semestrální práce studentů zahraničních
akademií na stáži při AVU.
GALERIE PATRICIA MILANO
Nudný Otec, Dobrovského 22
po–pá 13–00 h, so–ne 10–00 / Mon–Fri,
1 pm–12 am, Sat–Sun 10 am–12 am
skutecnost.cz
Pouštírna – knihovna a kino videoartu.
Otevřeno každý den po celý rok.
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35
út–pá, 12–18 h, so 12 – 15 h / Tue,–Fri,
12 pm–6 pm, Sat 12–15 h
galeriepn.cz
David Hanvald: Táhni štětkou!
4. 2.–21. 3.
Výrazné konceptuální myšlení, lehká,
uvolněná, brilantní malba. Jasná, zářivá
paleta barev. Výstava autorovy tvorby
z poslední doby.
Petr Pastrňák: Kosmický tanec
25. 3.–9. 5.
� vernisáž / opening: 25. 3., 18 h
Krajiny, lesy, abstrakce, zátiší, portréty.
Průřez tím nejlepším od 90. let do současnosti od malíře, žijícího nyní převážně
v Indii.
INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114
út a st 17–20 h a dle aktuálního programu / tue and wed 5–8 pm and according
to the current program
inigallery.cz
Ondřej Vicena a Viktor Vejvoda: RE
11. 3.–22. 4.
RE jako REtro, RE jako REvize, RE jako
REaktivovat, RE jako REakce... V INI
Gallery vznikne laboratoř pro výzkum
hranice, kolik se toho dá ponechat starým
(REstart) a kdy už je potřeba naučit věci
vzpomínat (REmember). EN: RE as REtro,
RE as a REview, RE as REactivate, RE as
a REsponse... INI Gallery will be turned
into a laboratory space, where aging objects will be investigated in terms of what
can be left old (REstart) and in which
case is necessery to teach them how to
REmember.
11. 3., 19 h
We're Recollection
„Náš záměr je sbírat překonané technologie.“ EN: „Our focus is to collect the
outdated technologies.“
25. 3., 19.
We're Breathing Real Air
„Opravdu?“ EN: „Really?“
8. 4., 19 h
We're Real
„Buď pravdivý, příroda počítá jenom
s pravdou.“ EN: „Be truthful, nature only
sides with truth.“
22. 4., 19 h
We're Ressurection
„Náš záměr je oživit překonané technologie.“ EN: „Our focus is to revive the
outdated technologies.“
M.ODLA
Antonínská 6 / Vitrína v chodbě přízemí
bytového domu, otevřená na požádání
kohokoliv z obyvatel
Každý den 9–20 h / Showcase in a hall
of the ground floor of the appartement
building, opened after asking anybody
of the residents. Every day between
9 am–8 pm
photo5.cz/m.odla

PAC GALLERY
Františka Křížka 362/1
navštěva možná po dohodě /
by appointment only +420 774 447 083
or +420 731 151 121
pavleyeartandculture.com
Bára Prášilová: Evolve
do / until 31. 3.
Svůdnost vystavených fotografií vyplývající především ze spojení člověka s vnitřním
světem věcí, které se v rukou Prášilové
stává nástrojem poznávání osamělosti
duše, stejně jako groteskním záznamem
křehkosti lidské existence. EN: Seductiveness of the photographs on show
stems primarily from the enticing fusion
of one with the internal world of things
which in Prášilová's hands becomes a tool
to explore the solitude of the soul, as well
as a grotesque record of the fragility of
human existence.
k / c Jiří Macek
POLANSKY GALLERY
Veletržní 45
st–so 14–19 nebo po domluvě /
Wed–Sat, 2–7 pm or by appointment
polanskygallery.com

Vladimír Houdek: Future Polis
7. 2.–21. 3.
Quirin Bäumler
27. 3.–9. 5.
STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47
Veletržní palác, vstup E / entry E
Návštěva výstavy je možná vždy před
představením a po něm / The exhibition
is open always before and after
a performance
studiohrdinu.cz
Jan Svoboda, Lenka Vítková
a Kamila Zemková: Mlčky / Silently
24. 3.–24. 4.
� vernisáž / opening: 23. 3., 18 h
Desátá výstava Studia Hrdinů s názvem
Mlčky volně reaguje na uvedenou inscenaci Mlčky křičet režírovanou Janem
Nebeským, která je inspirovaná osobností
Simone Weilové. EN: Tenth exhibition
in Studio Hrdinů called 'Silently' reacts
freely to inscenation ' The Silent Scream'
directed by Jan Nebeský, which is inspired by the personality of Simone Weil.
k / c Tereza Sochorová Horáková
THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1
st-pá 12–19 h, so–ne 10–19 h /
Wed–Fri, 11 am–7 pm, Sat, 10 am–6 pm
thechemistry.cz
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Sbírka moderního a současného umění,
Veletržní palác / Collection of Modern
and Contemporary Art, Trade Fair
Palace
Dukelských hrdinů 47
út–ne 10–18 h / Daily except Mondays
from 10 a.m. till 6 p.m.
ngprague.cz
Kokoschka a Praha / Kokoschka
and Prague
20. 2.–28. 6.
Na výstavě je prezentován výběr děl
Oskara Kokoschky z českých i zahraničních institucí, která vytvořil především
v letech 1934-1938 v Československu.
Je doplněn o souvislosti zdůrazňující
Kokoschkův vliv na české prostředí a inspiraci, kterou zde nalezl. EN: The exhibition presents a selection of works by
Oskar Kokoschka, created, for the most
part, in 1934–1938 in Czechoslovakia, on
loan from Czech and foreign institutions
and private collections.
Ateliér Sekal / Sekal Studio
20. 2.–31. 12.
Myšlenka přenesení posledního vídeňského ateliéru Zbyňka Sekala do Prahy
vznikla bezprostředně po umělcově smrti.
Motivovala ji skutečnost, že ho Sekal
v posledních měsících života dovedl do
záměrné podoby Gesamtkunstwerku,
prostoru koncipovaného jako završené
umělecké dílo. EN: The idea of transporting Sekal’s last studio in Vienna to Prague
emerged shortly after the artist’s death.
It was inspired by the fact that in the last
months of his life he had deliberately
transformed his studio into a Gesamtkunstwerk, a space conceived as the
consummate work of art.
Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m²
20. 2.–17. 5.
Snad na žádném jiném bienále architektury, nežli tom posledním, nedeterminovalo tolik výslednou podobu národních
expozic rozsáhlé bádání a teorie. Autoři,
kteří přistoupili na koncepci hlavního
kurátora architekta Rema Koolhaase, tak
mnohdy dospěli k překvapivým závěrům,
které by neměly upadnout v zapomnění.
Proto se NG rozhodla znovu vystavit československou expozici, kterou připravil
tým 85 odborníků pod vedením M. Hejla. EN: It is possible that no Architecture
Biennale has used extensive research and
theory to shape national exhibitions to
the same degree as the latest incarnation.
Its authors, who applied the concept of
chief curator/architect Rem Koolhaas,
often arrived at surprising conclusions,
which should not be forgotten. Thus, the
National Gallery in Prague has re-staged
the Czech-Slovak Biennale exhibition with
an 85-member team of experts led by
Martin Hejl.
Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou /
Drawing by Drawing
20. 2.–3. 5.

Rozsáhlá autorova výstava se zaměřuje
na Kolíbalovy kresebné cykly z obodbí
1968 až do současnosti. EN: For over fifty
years, S. Kolíbal has been one of the most
prominent figures of Czech and European
art. The artist’s extensive exhibition
features Kolíbal’s drawing cycles.
Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze
/ The Importance of Being a (Moving)
Image
20. 2.–24. 5.
Rozhodnutí otevřít nový prostor s programem zaměřeným primárně na video a film
reaguje na dosavadní absenci těchto
médií ve sbírkách moderního a současného umění Národní galerie v Praze. První
výstava představí práce českých umělců
Daniela Pitína a Romana Štětiny, portugalských umělců Mariany Calo a Francisca
Queimadela, americké umělkyně Rachel
Rose, francouzského umělce Aureliena
Fromenta a samotné Mieke Bal.
EN: Opening of a new gallery space in
Trade Fair Palace, based primarily on
video and film, is a reaction to long lasting
absence of these media in collections of
modern and contemporary art of the National Gallery in Prague. The first show is
presenting works by Czech artist Daniel Pitín and Roman Štětina, Portuguese artists
Mariana Calo and Francisco Queimadela,
American artist Rachel Rose, French artist
Aurelien Froment and Mieke Bal.
Max Dvořák: Jako když dýchají zdi /
The Walls Seemed To Be Breathing
19. 2.–19. 4.
Film Jako když dýchají zdi je fikční
extenzí reálného vědeckého výzkumu,
který probíhal v 60. letech ve věznici
Holmesburg ve Filadelfii. EN: The Walls
Seemed To Be Breathing is a fictional
extension of factual scientific research
carried out in 1960s in the Holmesburg
Prison, Philadelphia.
Vysoký čas spojování odlišeného
a horlivého skládání do vrstev
21. 1.–15. 3.
Výroční výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

MALÁ STRANA
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30
út–ne 10–18 h / Tue-Sun, 10 am–6 pm
atelierjosefasudka.cz
Tereza Havlínková: Můžu si tě vyfotit /
2003–2015
4. 3.–17. 4.
GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12
út–ne 10–12 h, 13–18 h / Tue-Sun,
10 am–12 am, 1 pm–6 pm
g.amu.cz
Animace na FAMU: pohled do dílny /
Animation at FAMU: a peek into the
workshop
4. 3.–5. 4.
� vernisáž / opening: 3. 3., 18 h
Jak se animace učí a co vše se musí
udělat, než film spatří oko diváka? Katedra
animované tvorby na FAMU slaví letos 25.
výročí od založení a představuje kolekci
filmů a cvičení z posledních pěti let.
EN: How does one teach animation and
what has to happen before the film is
done? The Animation Department at
FAMU is turning 25 this year and on this
occasion it is introducing a collection of
movies and etudes created over the past
five years.
k / c Zuzana Marešová

Romana Drdová a Miroslava Večeřová:
Too Soon
15. 4.–24. 5.
� vernisáž / opening: 14. 4., 18 h
Autorky společně nalézají nová užití
pro tvárné materiály, v nedokončenosti
vlastních děl se dotýkají škály možností ve
vnímání času a prostoru. Experimentují
s křehkými procesy jako je emotivnost,
prchavost či průhlednost a polemizují nad
pojetím formy, barvy nebo světla. EN:
The authors are together exploring new
uses for malleable materials, through
the incompleteness of their works, they
touch upon a scale of possibilities in perceiving time and space. They experiment
with tender processes such as emotivity,
fleetingness, or transparency and ponder
the use of form, color or light.
k / c Eva Slunečková
GALERIE PAVILON
Mostecká 3
galeriepavilon.cz
Situace 58 – Michal Novotný
3. 3., 18 h
Situace 59 – Barbora Fastrová
24. 3., 18 h
MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2
po–ne, 10–18 h / Mon-Sun,
10 am–6 pm
museumkampa.cz

Jiří Hilmar: Adagio / Adagio
14. 2.–17. 5.

Výstava se zaměřuje na umělcovu tvorbu
z období 60. a 80. let. Prezentovány
budou zejména jeho kinetické objekty
a optické papírové reliéfy. / Works of Jiří
Hilmar from the 1960´s–1980´s.
k / c Ilona Víchová
Jaroslav Serpan: Mezi uměním a vědou /
Between Art And Science
19. 2.–12. 4.
Retrospektivní výstava, poprvé představí
české veřejnosti tohoto tvůrce, který
svou tvorbou posouval hranice poválečného umění, od předmětovosti až
k projevům lyrické abstrakce a informelu. Výstava byla připravena ve spolupráci
s agenturou Beaux Art. EN: First large
presentation of this truly versatile artist
in the Czech republic.
k / c Jitka Šosová
František Kupka. Ze sbírky Lilli
Lonngren Anders / From the Lilli
Lonngren Anders Collection
28. 2.–12. 4.
Komorní výstava představí novou významnou akvizici: sbírku americké kunsthistoričky Lilii Lonngren Anders, zakoupenou
v roce 2012, která nebyla v celistvosti na
veřejnosti dosud vystavena. Značnou část
sbírky tvoří převážně práce na papíře,
dále olej Andrée a dokumentace (například Kupkův index ze studií). EN: Museum
Kampa prepared a long-awaited exhibition presenting items from collections
of two ladies, who shared very similar
interest in the artwork of the pioneer of
abstract art, František Kupka.
k / c Klára Burianová
Veronika Drahotová: Mt. Memory /
Mt. Memory
7. 3.–12. 4.
Autorka ve spolupráci s Museem Kampa
připravila unikátní světelnou site specific
instalaci, jejímž cílem je výrazný vizuální
zážitek. Plovoucí objekt bude umístěn
v prostoru před Museem Kampa přímo
na Vltavě.
Miroslava Nová: 80. narozeniny /
80 th Birthday
18. 4.–24. 5.
K 80. narozeninám Miroslavy Nové připravilo Museum Kampa prezentaci sochařské
tvorby, která je založena na intuitivním
hledání organických forem v přirozenosti
nalezeného kamene.
Vladislav Mirvald
21. 4.–6. 7.
Retrospektivní výstava představí základní
témata autorovy tvorby, vycházející z jeho
znalostí principů deskriptivní geometrie
a ze zkoumání prostorových vztahů.
k / c Jiří Machalický
MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13
st–ne 14–18 h / Wed–Sun, 2–6 pm
museummontanelli.com
Bedřich Dlouhý: Návrat krále /
Return of the King
5. 3.–3. 5.
Výstava svědčí o mnohostrannosti
autorových zájmů a schopností, jak uměleckých, tak technických. Neobyčejný
iluzionista českého malířství se vrací na
scénu. EN: The exhibition aims to reflect
the broad range of the Dlouhý’s work,
with a particular focus on recent works.
It also shows the multifaceted nature of
Dlouhý’s artistic and technical interests
and abilities. The exceptional illusionist
of Czech painting returns to the stage.
k / c Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl

NOVÉ MĚSTO
FOTOGRAF GALLERY
Školská 28 (ve dvoře / in the
courtyard – through passage)
út–čt 13–19, pá 13–18 h /
Tue–Thu, 1–7 pm, Fri 1–6 pm
fotografgallery.cz
Anna Hulačová a Viktor Takáč:
Černé světlo
6. 3.–4. 4.
� vernisáž / opening: 5. 3., 18 h
Východiskem osobitého dialogu mezi
oběma umělci je rozsáhlá suma vztahů
mezi smyslovým vnímáním materiální
skutečnosti a symbolismem světla a tmy.
Takáčova interpretace figurálních plastik
Anny Hulačové je založena na jejich
ozařování a zanořování do tmy, tedy na
vytvoření odlišných časoprostorových
podmínek k rozvinutí jejich obsahů.
Martin Horák: Jiří
10. 4.–9. 5.
� vernisáž / opening: 9. 4., 18 h
Martin Horák po letech opět vystaví
Skryté podoby Jiřího Davida, respektive
dvacet let schovávané cáry z billboardu
k výstavě tohoto známého fotografického
cyklu. Domýšlet význam takového gesta
lze v rovině autorova osobního příběhu,
podobně jako v souvislosti s potřebou
opět zvážit odkaz výtvarného umění
devadesátých let.
FOX GALLERY
Křemencova 6
út–pá 10–19 h / Tu–Fri 10 am–7 pm
so–po dle dohody/ Sa-Su by appointments and programs
foxgallery.cz
GALERIE 1
Štěpánská 47
út–pá 10–12 a 13–18 h, so 10–14 h /
Tue–Fri, 10 am–12 pm and 1 pm–6 pm,
Sat 10 am–1 pm
galerie1.cz
Marek Gult: Zlatá Praha / Golden Prague
6. 3.–4. 4.
Obrazy a plastiky ze zlata a světel tvoří
výstavní soubor inspirovaný proměnou
centra Prahy za posledních 25 let.
EN: Paintings and sculptures of gold and
light show consists of a set inspired by
the transformation of the city center for
25 years.
k / c Miroslava Hanusová

Vlado Vovkanič: Inventory / Inventory
10. 4.–2. 5.
Průřez kompletní tvorbou malíře Vlada
Vovkanoviče, který nemá jen jeden styl.
Jeho rozmanitou tvorbu představí formou
své vlastní inventury. EN: Cross-section
of the entire work of the painter Vlado
Vovkanovič, who has not only one style.
His diverse formation is presented as his
own "inventory".

ohledávající rozšířené pole kresby v rámci
vizuální kultury. Kresebná východiska
jsou nazírána jako prostředek schopný
otevírat, strukturovat a formovat složitá
témata současnosti i revidovat médium
samotné. Nejde o "kreslení" jako takové,
ale o to, nalézat jeho přirozené propojení
s myšlením a toto myšlení aktualizovat.

GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9
čt–so 14–18 h / Thu–Sat, 2–6 pm
galerie1patro.cz
Michal Ureš
11. 3.–13. 4.
k / c Jiří Ptáček
Martin Gerboc
29. 4.–30. 5.
k / c Petr Vaňous
GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3
út–pá 10–18 h / Tue–Fri 10 am–6 pm
facebook.com/galerieczechdesign
Data Design
do / until 20. 3.
Proč jsou data důležitá a jak je design
může ovlivnit? Jsou data v médiích
prezentována transparentně nebo jejich
vizualizace spíše napomáhá manipulaci?
První výstava o datech, která dávají smysl.
EN: Why data are important and how
design can affect it? Are data presented in
the media transparently or their visualization rather helps to manipulation? The first
exhibition of the data that makes sense.
k / c Filip Dědic, Jana Mattas Horáčková
GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36 (vitríny Štěpánské pasáže)
po–ne 7–22 h / Mon–Sun, 7 am–10 pm
fbgallery.cz
Adéla Součková + host Františka Loubat
13. 2.–13. 3.
Karíma Al-Mukhtar
13. 3.–30. 3.
Jan Turner / Rodičovský hlas v zádech
1. 4.–20. 5.
GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31
út–ne 11–18 h / Tue–Sun, 11 am–6 pm
galeriekritiku.cz
Malba a její přesahy (8. Cena kritiky 2015)
12. 2.–15. 3.
Finalisté: Ondřej Boušek, Filip Dvořák,
Martin Herold, Michael Hon, Šárka Koudelová, Andrea Lédlová, Adéla Součková, Eva Škrovinová. Téma soutěže Malba
a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny
kritiky za mladou malbu i pro 8. ročník
2015. Zadání je chápáno v kontextu
tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není
hodnocen jen za svůj vystavený obraz,
ale za svou tvorbu v rozmezí zhruba
posledních dvou let, doložené tištěnou
či elektronickou dokumentací.

KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17
po–čt 10–18 h, pá 10–16 / Mon–Thu,
10 am–6 pm, Fri 10 am–4 pm
kvalitar.cz
Baugruppe ist super !
7. 2.–3. 4.
Výstava „Baugruppe ist super ! Jak se
dnes bydlí – inspirace z Berlína” přináší
nejzajímavější příklady projektů baugruppe od renomovaných berlínských
architektů BARarchitekten, fatkoehl
Architekten, ifau a Jesko Fezer, Heide
& von Beckerath, Kaden und Partner
a Zanderroth Architekten, které vznikly
v posledních deseti letech. Spolupořadatelem projektu je IPR Praha (Vladimír
Fialka, Žofie Raimanová). EN: The exhibition "Baugruppe ist super ! Contemporary housing - inspiration from Berlin."
brings the most interesting examples of
baugruppe projects by respected Berlin
architects BARarchitekten, fatkoehl
Architekten, ifau and Jesko Fezer, Heide
& von Beckerath, Kaden und Partner, and
Zanderroth Architekten, created within
the past ten years. Co-organizer of the
project – IPR Prague (Vladimír Fialka,
Žofie Raimanová).
k / c Helena Doudová, Marek Kopeć
Martin Hofman a Petr Voříšek,
Tomáš Pavlacký a Veronika Přikrylová:
open call 2015
17. 4.–29. 5.
Dvě výstavy studentů, kteří byli vybráni
v rámci letošního open call, galerie,
zastoupí hned 3 významné umělecké
školy; FUA TU v Liberci, FaVU VUT v Brně
a UMPRUM v Praze. EN: Two exhibitions
of students who were selected as part of
annual open call substitute 3 important
Czech art schools; FUA TU in Liberec,
FaVU VUT in Brno and UMPRUM in Prague.
k / c Jana Bernartová
GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
po–pá 9–18 h, so 11–17 h / Mon–Fri,
9 am–6 pm, Sat 11 am–5 pm
goethe.de/praha

GALERIE MIMOCHODEM
Palackého náměstí
(vestibul stanice metra)
non-stop
facebook.com/galerievpodchodu
Pavel Příkaský: Najdeš ji v levém
uchu / Look in Your Left Ear
do / until 31. 3.
Autorovy obrazy přímo komunikují s architekturou veřejného prostoru, v němž
jsou umístěné. Operuje s uvažováním nad
tím, jak by mohla vypadat malířská výzdoba
(nebo alespoň její část), pokud by měla být
v souladu s celkem stavby.
GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
po–ne 11–18 h
novasin.org
Antonín Kašpar: Kupředu zpátky
11. 3.–28. 3.
GALERIE PATRICIA MILANO
Nudný Otec, Dobrovského 22
po–pá 13–00 h, so–ne 10–00 / Mon–Fri,
1 pm–12 am, Sat–Sun 10 am–12 am
skutecnost.cz (informace o programu)
GALERIE SPZ
Pštrossova 8
so 14–18 (další dny je výstava ke
zhlédnutí přes výlohu) / Sat 2–6 pm
galeriespz.com
Martin Lukáč: Fail
Host – Daniela Kožminová, Gabriela
Těthalová a neznámý host
5. 3.–10. 4.
� vernisáž / opening: 4. 3., 19 h
Klubovna 06: Zuzana Jakalová
15. 4.–24. 4.
Matěj Smetana a jeho host
29. 4.–5. 6.
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30
po–ne, 11–19 h / Mon–Sun, 11 am–7 pm
galerievaclavaspaly.cz
Jiří Straka: Tušová staveniště
6. 3.–26. 4.
Výstava z aktuální tvorby českého autora
žijícího v Pekingu.
GALERIE VIA ART
Resslova 6
po–čt, 13–18 h, pá 13–17 h / Mon-Thu,
1–6 pm, Fri, 1–5 pm
galerieviaart.com
Tomáš Honz a Michael Nosek: NApůl
24. 2.–26. 3.
Aktuální malířská tvorba studentů malířského ateliéru M. Rittsteina na AVU.
Jiří Baštýř, Ondřej Boušek, Josef Čižmár,
Renata Cziroková, Štěpán Dlouhý,
Veronika Gabrielová, Anna Krajčová,
Kristina Láníková, Andrea Lédlová,
Jiří Marek, Adriana Sarnová, Gabriela
Slaninková, Hana Süssová, Miroslav Šeda,
Pavla Škrletová: Via Young Art
14. 4.–21. 5.
Studentská výstava Ateliéru kresby
J. Petrboka na AVU řadící se mezi projekty

Harun Farocki: Paralela I-IV
7. 2.–13. 3.
Videoinstalace sleduje vývoj počítačově
generovaných grafik od prvních dvojrozměrných schémat před více než 30 lety až
po dnešní fotograficky realistické obrazové světy. S pomocí příkladů z oblíbených
her, jako jsou Minecraft, Grand Theft Auto
a Assassin’s Creed, a s použitím esejistického komentáře klene Farocki oblouk od
schémat zobrazování přírody přes možnosti tělesného pohybu až k důsledkům
převládající „ich“ perspektivy a podivným
fyzikálním zákonům světa počítačových
her. EN: How would our relationship
towards movie stars change, if we would
not identify them with real humans, but
with emotionless avatars only? These are
some of the questions objectivized in the
Harun Farocki exhibition which follows
the evolution of computer graphic since
the very first steps made over 30 years
ago to the hyper realistic pictures of
today’s world.
Niklas Roy: Suck the Balls
do 30. 6.
Hra, kterou nelze vyhrát. Tuto prostorovou instalaci, do které lze vstoupit,
vyvinul Niklas Roy, „vynálezce neužitečných věcí“, speciálně pro vstupní prostor
Goethe-Institutu v Praze. Návštěvník jako
moderní Sisyfos v ní zápasí se záplavou
míčků. Pomocí podtlaku lze míčky jen
na krátkou dobu nasát do spletitého,
60 metrů dlouhého potrubního systému,
který se rozprostírá nad hráčovou hlavou,
a pak je zase znovu vysypat do rezervoáru. EN: A game which cannot be won.
The space installation which you can
enter into was created by Niklas Roy, „the
inventor of useless things“, especially for
the entrance hall of the Prague´s GoetheInstitut. The visitor acts like a Sisyfos
of modern times: he fights with mass
of balls, which can be sucked into complicated, 60-meters-long labyrinth of plastic
pipes and run over visitor´s head.
Lasse Wandschneider: de.sign
21. 4.–15. 5.
V rámci mezinárodního projektu de.sign
představujeme mladého berlínského
ilustrátora Lasse Wandschneidera. Jeho
díla jsou zároveň prostá i působivá,
naivní a hlubokomyslná. Wandscheider
kombinuje ruční kresbu s tisky, což dále
zpracovává počítačovými programy.
21. dubna v 19 h. predstaví autor svou
tvorbu v Goethe-Institutu osobně.
EN: In frame of the international project
de.sign introduces the Goethe-Institut
Lasse Wandscheider, a young illustrator
from Berlin. His works are simple as well
as impressive, naive and serious. Wandschneider combines drawings and prints,
both transformed by computes. On April

21st at 7 p.m. the author introduces the
exhibition by himself.
LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, Praha 1
po–pá 10–21 h, so+ne 14–20 h / Mon–Fri,
10 am–9 pm, Sat+Sun, 2 pm–8 pm
lgp.cz
Miroslav Machotka: Události míst –
Retrospektiva / Site Events –
A Retrospective
23. 1.–5. 4.
Město ve své každodennosti specifickým
výtvarným viděním Miroslava Machotky. Výběr ze 40 let fotografické tvorby
významného českého fotografa. EN: The
city and its everydayness as seen by Miroslav Machotka. Selection from 40 years
of photographical work of a significant
Czech photographer.
k / c Eva Heyd
Foto Oko / Photo Eye
10. 4.–14. 6.
Od mládí, kdy založily společný fotoateliér Oko, se Staša Fleischmannová a Olga
Housková, někdejší žačky Jaromíra
Funkeho řadily k předním osobnostem
české kultury. Společné ohlédnutí připomíná jedinečné dokumenty i volnou
tvorbu. EN: Already in their youth, when
they founded the Oko (Eye) photography
studio together, Staša Fleischmannová
and Olga Housková, these two former
pupils of the great Jaromír Funke were
soon among the leading figures on the
Czech art scene. This joint retrospective
commemorates their unique documentary and non-commercial work.
k / c Josef Moucha
ŠKOLSKÁ 28
Školská 28
út 13–19 h, st–pá 13–18 h /
Thu, 1–7 pm, Wed–Fri, 1–6 pm
skolska28.cz
Kolektiv – kabinet
27. 2.–20. 3.
Výstavní concept připravený pro otevřenou platformu Kolektiv. Kolektiv spojuje
hravý přístup k technologiím, k uživatelským prostředím a hlavně důraz na živou
tvorbu zdrojového kódu nástrojů. Živé
programování přechází k improvizaci,
kdy každý účastník vstupuje v reálném
čase na principu technologické i sociální
zpětné vazby do projevu ostatních. Složení Kolektivu je proměnlivé a otevřené
pro zájemce o spolupráci. Členové se
v galerii v průběhu trvání expozice v daných dnech setkají a instalaci promění. EN: Exhibition concept for the open
group of artists working in the realm of
algorithmic visuals and electronic music
who follow in the tradition of live coding.
The occasional members of the group
are Michal Cáb, GND, Kryštof Pešek,
Jáchym Pešek, Jiří Rouš, Georgij Bagdasarov, Martin Blažíček, Petr Zábrodský,
Alexandra Timpau, Jonáš Svatoš.
k / c Kryštof Pešek
Na hranici – Grenznah
27. 3.–24. 4.
Výstava volně mapuje několik ročníků
studentského česko-německého výtvarného sympózia v Národním parku Šumava, které se věnuje fenoménu divočiny
a kulturní funkci přírodního hraničního
regionu. Východiskem je přírodní koridor
regenerující po polomech a kůrovcových
kalamitách bez jakéhokoliv zásahu člověka. EN: Exhibition presenting several
years of Czech-German art students symposium in the border area of the Šumava
National Park presenting works inspired
by the theme of untouched wilderness
and a cultural function of the area.
k / c Miloš Šejn
Konvergence
23. a 24. 4.
Intenzivní program prezentací, instalací,
projekcí a hapenningů věnovaný městu
a venkovu. Program je součástí dvouletého projektu Alotof – A laboratory on the
open fields (Laboratoř v otevřeném poli)
o.s. yo-yo.
GALERIE BÍLÁ NÁSTĚNKA
Jakub Rajnoch a Jiří Mrákota
5. 2.–4. 4.
Myšlenky týkající se nástěnky jako objektu, který, bez ohledu na to zda plní svoji
funkci, má svůj intimní prostor, který byl
dosud ignorován či nepozorován. (Když
jsem byl malý, bál jsem se prostoru za
postelí)
k / c Veronika Resslová
Z'EV: oh and btw i think [night bird
to a night bird]
10. 4.–6. 5.
Vizuální báseň amerického perkusionisty
a zvukového umělce Z’EVA z emailové korespondence pracuje s textem
způsobem analogickým souboru vizuální
poezie Contexts, který vznikl mezi lety
1976-86 v Oaklandu. EN: Visual poem
of percussionist and sound artist Z’EV
based on his e-mail correspondence
uses the text analogically to the visual
poetry Contexts created between 1976
and 86 in Oakland.
GALERIE DÍRA
Voda zaplní halu
John Hopkins – neoscenes
5. 2.–13. 3.
Between
Z'ev
13. 3.–20. 4.
Between February 6-12 2015 I composited 28 pieces between 6 & 8 minutes
long which seemed like a reasonable
span to stand and listen. (As a bit of
background, In 1982 I wanted to title an
LP for subterranean records in San Francisco “Music for Headphones” and was
told that wasn't possible because no one
listened to music through headphones.
So it's interesting that 33 years later I'm
compositing works for a headphone only
audio gallery.

TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337
út–ne 12–18 h / Tue–Sun, 12–6 pm
tranzitdisplay.cz

SMÍCHOV
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka
so-ne 14–18 h / Sat–Sun, 2 am–6 pm
aug.cz/altan-klamovka-praha
Jan Pfeiffer: Pohyb železa
8. 3.–29. 3.
� vernisáž / opening: 7. 3., 16 h
Jan Pfeiffer ve své tvorbě zkoumá prostor
a především pak vztah člověka v prostoru.
Jeho vyjadřovacími prostředky jsou kresba, animace, objekt, instalace a video.
V Altánu Klamovka představí akci založenou na choreografii, která zapojí okolí
galerie tedy parku Klamovka. Tematicky
bude okazovat na bitevní klid a vřavu,
nalezneme zde ale také prvky agrese, vůle
a v neposlední řadě i krásy.
Petr Dub
31. 3.–26. 4.
� vernisáž / opening: 31. 3., 18 h
Autor je na české scéně znám zkoumáním
malířského prostoru. V Altánu Klamovka
bude prezentována instalace z cyklu
KNOW-HOW. V utkání plánovaném pro
Altán se tentokráte v jediném obraze
setkaji Noam Chomsky, Miroslav Petříček
a Ondřej Horák.
k / c Lenka Sýkorová
Conrad Armstrong: Cathartic Array
29. 4.–24. 5.
� vernisáž / opening: 28. 4., 18 h
Autorova tvorba je intermediální, pracuje
jak s malbou, kresbou, objektem, instalací
a performancí. Jeho projekt pro Altán
Klamovka pracuje s kresbou, při které
využívá principu asociací vycházející
z umělcova podvědomí.
FUTURA
Holečkova 49
st–ne 11–18 h / Wed–Sun, 11 am–6 pm
futuraproject.cz
Harun Farocki a Zbyněk Baladrán
27. 1.–22. 3.
Umělec a filmař Harun Farocki je zásadní
postavou video artu a politického filmu.
Ve středu jeho zájmu vždy stálo spojení
technologie a moci. Zbyněk Baladrán prolíná uměleckou, kurátorskou i badatelskou
pozici, pracuje s nalezeným materiálem
a konstrukcí minulosti z pozice k současnosti. Plánovaná spolupráce obou
umělců byla přerušena náhlým úmrtím
Haruna Farockiho a jedná se tak o určitou
posmrtnou retrospektivu, i v té jsme se
však snažili zachovat formát dialogu obou
umělců. EN: Artist and film-maker Harun
Farocki is crucial figure in the history of
video art and political film. In the center of
his attention always stand the connection
of technology and power. Zbyněk Baladrán
mingles artistic, curatorial and research
position, works with found footage and the
construction of our past from the position
of contemporary. Despite the sudden
passing of Harun Farocki, which had interrupted the cooperation of the two artist,
we conceived this exhibition as a dialog
between the exhibited works.
k / c Michal Novotný

� vernisáž / opening: 2. 4., 18 h
Jakým jazykem umělci vlastně mluví?
Každý svým vlastním, společným či tajným? EN: What language do artists really
speak? Each with his own, with a shared
one or the secret one?
k / c Jan Brož
Honza Zamojski: Teorie čtyř vajec /
Four Eggs Theory
3. 4.–10. 5.
� vernisáž / opening: 2. 4., 18 h
Výstava je ilustrací a vysvětlením umělcova pokusu o vytvoření estetické teorie,
kterou nazývá “Teorií čtyř vajec”, v níž
jsou důležité čtyři klíčové pojmy: intuice,
inspirace, idea a předmět. Během výstavy
budou představeny nové práce, všechny
založené na umělcových kresbách
a všechny pečlivě konstruované pro
výstavní prostor v prvním patře Futury.
Během vernisáže bude také k dispozici
umělcova nová kniha. EN: The exhibition
will illustrate and explain the artist's attempt to create aesthetic theory that
he calls "Four Eggs Theory", in which
four crucial terms are used: Intuition,
Inspiration, Idea and Item. During exhibition new body of works will be shown: all
based in artist's drawing practice and all
composed carefully in the Futura first
floor space. A new artist's book will be
available during exhibition opening.
GALERIE JELENÍ
Drtinova 15
út–pá 15–18 h / Tue–Fri, 3–6 pm
www.galeriejeleni.cz
Martin Kolarov a Filip Dvořák:
HashtagNike
4. 3.–26. 3.
Vojtěch Maša
1. 4.–23. 4.
� vernisáž / opening: 31. 3., 18 h
Markéta Othová
� vernisáž / opening: 28. 4., 18 h
GALERIE VERNON
Janáčkovo nábřeží 21
st, čt 12–19, pá 12–17, so 10.30–18 h /
Wed, Thu 12 to 7pm, Fri 12 to 5pm,
Sat 10.30 am–6 pm
galerievernon.com
Tina B. Contemporary Art in Prague
11. 3.–21. 3.
Tina B. se po roce cestování vrací do
Prahy. Malby a skulptury mladé české
umělkyně Jaroslavy Kadlecové doplní
Tina B. videoreportážemi ze svých
cest od L. V. Delgado, F. D’Agostino, L.
Čihařová, TEURK a Chemical Bouillon,

Deanna Havas, Peter Friel, Vojtěch
Fröhlich, Micah Hesse, Martin Kohout,
Irina Lotarevich, Puppies Puppies, PWR
Studio, Eric Schmidt, ad.:
Telepatie nebo Esperanto?
3. 4.–10. 5.

Paolo Ciabattini: Feeling shapes
26. 3.–9. 5.
Abstraktní krajiny mysli a experimenty
se strukturou představí italský umělec
žijící v Miláně, absolvent architektury
a design na univerzitě San Raffaele v Římě
a interiérového design na Evropském
institutu designu v Miláně. EN: Abstract
mind landscapes and experiments with
structure by Italian artist living in Milan,
graduate of architecture and design at
the San Raffaele University of Rome and
interior design at IED in Milan.
MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15
po–ne 13–20 + dle programu /
Mon–Sun, 1 am–8 pm + according
to the evening programme
meetfactory.cz
Marcel Berlanger, Patrick Everaert,
Djos Janssens, Eva L'Hoest: Chiméra /
Chimera
9. 4.–17. 5.
Čtveřice současných belgických umělců
pracuje se sdíleným depozitářem obrazů
a slov, nebo čistých forem, které již
z minulosti známe, aby je zkreslili a proměnili, vyvolali zpět jejich zapomenutou
monstróznost a odhalili tak hloubku
povrchu. EN: The four contemporary
Belgian artists take a shared repository
of images and words, pure forms already
seen before as starting points, to distort
and transform them, make vibrate their
forgotten monstrosity in order to unveil
the deepness of the surface.
k / c A-F. Lesuisse, M. Wendelski
GALERIE KOSTKA
Tereza Fišerová, Evžen Šimera: Dolby
Surround Humanologic
5. 2.–13. 3.
Výstava představuje výsledek čtvrtého
pracovní setkání umělců, kteří se opět
tážou po způsobech prezentace uměleckého díla a jeho pozici vůči divákovi.
Objekt - artefakt je namísto své fyzické
přítomnosti divákům zprostředkován
obrazovým záznamem a hlasem. EN: The
exhibition stems from the fourth collaboration of artists, who, once again, inquire

Plzeň 2015
Evropské hlavní
město kultury
www.plzen2015.cz

David Krňanský: Sedmiruký kouzelník /
Seven-handed Magician
27. 1.–22. 3.
David Krňanský studuje na UMPRUM
v Praze. Zabývá se dědictvím moderny, uměním jako digitálním obrazem,
verzatilitou objektů, estetikou post-internetu a tématem povrchu. Výstava
v galerii Futura je po úspěšných menších
výstavách a účasti na řadě kolektivních
jeho první větší pražskou samostatnou
výstavou. EN: David Krňanský studies
at UMPRUM in Prague. He deals with the
legacy of modernism art, art as digital
image, objects versatility, aesthetics of
post-internet and theme of the surface.
The exhibition in Futura gallery is after
successful smaller exhibitions and participation in a series of group shows his
first bigger solo exhibition in Prague
k / c Michal Novotný
Lawrence Abu Hamdan, Zbyněk
Baladrán, Danilo Correale / Adelita
Husni-Bey, GCC, Goldin + Senneby,
Uriel Orlow, Vladislav Shapovalov,
Mikhail Tolmache: Když se zdroje odmlčí
/ Sources Go Dark
3. 4.–10. 5.
� vernisáž / opening: 2. 4., 18 h
Zpravodajství o současných mezinárodních konfliktech odhaluje křehkost
informace se současnými scénáři mediální
krize. Věrohodnost přenášených obrazů
– založená na zdrojích, které jsou stále
kontroverznější – je ještě více podlomena
názorovou válkou dirigovanou politickými
systémy. Výstava zkoumá nové režimy
viditelnosti a pravdy a zároveň se snaží
využít schopností umělců k tomu, aby
ukázala nebo alespoň si zkusila představit,
jaké strategie číhají za nestabilní globální
dynamikou situace, kdy se zdroje odmlčí.
EN: The reporting of recent international
conflicts reveal the fragility of information
in the transmission, and alongside the hypothesis of media crisis, whose plausibility
of images – based on sources that increasingly appear controversial – is undermined
by a war of opinions orchestrated by
political systems. The exhibition examines
the new regimes of visibility and truth,
and at the same time draws upon artistic
agency to see or imagine what strategies
are lurking behind unstable global dynamics when “sources go dark”.
k / c S. Franceschini, V. Borgonuovo

F. Grond a J. Dufek. EN: Tina B. is, after
a year of travelling, returning back to
Prague. Paintings and sculptures by
a young Czech artist Jaroslava Kadlecova
will be accompanied with Tina B.’s recent travels via special videos from
L. V. Delgado, F. D’Agostino, L. Čihařová,
TEURK and Chemical Bouillon, F. Grond
and J. Dufek.
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in the means of presenting an artwork
and its relation to the viewer. An object
– artifact is mediated to the beholders
through an image and voice, instead of its
actual physical presence.
k / c Karina Pfeiffer Kottová
Janek Rous: Zvuk z pouště /
Sound from the Desert
9. 4.–3. 5.
Co kdyby se v jeden moment ocitli všichni
na jednom místě? Jen tak by stáli, dívali
se na sebe nebo někam mimo. Překvapivý
okamžik nutné sounáležitosti. Někdo se
na někoho dívá soucitně, někdo prosebně,
někdo agresivně nebo podezíravě a někdo
dělá, že tam není. Jen třeba patnáct nebo
třicet sekund. EN: What if all of us would
find themselves at one place in one given
time? Just standing there, looking at each
other or away from the crowd. A surprising moment of a forced togetherness.
Somebody gives a compassionate look
to the others, someone has a pleading
glance, someone stares aggressively or
suspiciously. Some people act like if they
weren't there at all. Only for say fifteen or
thirty seconds.
k / c Karina Pfeiffer Kottová
GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY
Karel Kunc: H2O
9. 4.–30. 6.
Dílo, které na první pohled není zcela
výrazné, je inspirováno vodou. Spíše
než malbou je materiálovou instalací či
asambláží. Ve své komplikovanosti má
působit prostě, odkazuje k fenoménu
prázdna ve smyslu skladby Johna Cage
4´33´´. EN: This work, almost unnoticeable at the first glance, is inspired by
water. It is a material installation or
assemblage rather than a painting.
www.archatheatre.cz

19.—20. 3. 20 : 00
Pieter De Buysser @
Hans Op de Beeck
Book
Burning
Pálení
knih

Despite its complicated nature, it is
ought to give the impression of simplicity, referring to the phenomenon
of emptiness, as articulated by John
Cage's 4´33´´ piece.
MEETFACTORY OPEN STUDIOS
12. 3. od 18 h
Meet the Artist! Rezidenti MeetFactory
otevřou dveře svých ateliérů během živě
interaktivního, pulzujícího večera.
EN: Meet the Artist! Walk through artistsin-residence OPEN STUDIOS during
this vibrant evening in an informal and
interactive way.
k / c Zuzana Jakalová

STARÉ MĚSTO
ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně
út, čt 14–16 h nebo na vyžádání +420
777 748 433 / Tue+Thu 2–4 pm or by
request +420 777 748 433
artinbox.cz
Jan Svoboda: Filosof ticha / Philosopher
of the Silence
6. 2.–10. 3.
Výstava představuje jednoho z nejosobitějších českých fotografů 20. století
Jana Svobodu. Znalci považují Svobodu za
jediného opravdového následovníka Josefa Sudka. EN: The exhibition presents
photographs of Jan Svoboda – one of the
most distinctive Czech photographers of
the 20th century. Experts consider him
the only real follower of Josef Sudek.
k / c Nadia Rovderová
Helena Lukas: Z cesty / In tranzit
14. 3.–14. 4.
Fotografka Helena Lukas považuje za svůj
domov Prahu, Řím i New York... Z těchto a
mnoha dalších míst pocházejí snímky plné
barev, pohybu a poezie. EN: The photographer Helena Lukas considers her homes
to be Prague, Rome and New York… from
these places and many more come pictures
full of color, movement and poetry.
k / c Nadia Rovderová
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
(GHMP / PCG)
Karlova 189/2
út–ne 10–18 h / Tue-Sun, 10 am–6 pm
ghmp.cz
Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka 19942014 / Vladimír Boudník Prize: 20 Years
4. 3.– 24. 5.

Anežka Hošková,
Jakub Hošek,
Nik Timková
1. 4. – 31. 5.
Autoři inspirováni barokním piano nobile
vytvoří site-specific
díla komunikující
nejen s místem, ale
i mezi sebou. Jako
součást doprovodných programů k výstavě proběhne
několik hudebních akcí v režii kolektivu
A.M.180. EN: Inspired by the space of the
Uváděno
v
rámci
palace´s Baroque piano nobile, the artists
Art Map 45x95 20.02.15 13:57 Stránka
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will create site-specific works commuVlámské sezóny 2015/2016
nicating not only with the venue but with
one another as well. The exhibition will
entail several collateral musical producXIV. ročník veletrhu
tions directed by the group A.M.180.

22.—23. 3. 20 : 00
Pieter De Buysser
I m m e r w a h r
Mezinárodní
p r e m i é r a
International
p r e m i e r e

výtvarného
rwahr_45x95-Dar15.indd
2 umění
26.2.15
14th Edition of
Contemporary Art Fair

23. - 29. 3. 2015
Kafkův dům
nám. Franze Kafky 3,
Praha 1
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz

Rytířská 31
po–pá, 11-18 h, so 11 -17 h / Mon–Fri,
11am–6pm, Sat 11am–5 pm
prague.czechcentres.cz

Ladislav Sitenský: Perutě / Wings
20. 3.–18. 4.
� vernisáž / opening: 19. 3., 18 h
Unikátní fotografie Ladislava Sitenského.
Připraveno k 70. výročí konce 2. světové
války a 75. výročí vzniku československých
perutí RAF. EN: Unique exhibition of
eminent Czech photographer Ladislav
Sitenský
Svědectví terezínských zdí /
Terezin Walls
1. 4.–16. 5.
� vernisáž / opening: 31. 3., 18 h
Fotograf Richard Homola zachycuje stopy
vyryté do terezínských zdí vězni ghetta. EN: Photographer Richard Homola
captures preserved signs on the walls of
the Terezín ghetto.
k / c Petr Kliment
DŮM FOTOGRAFIE / HOUSE

8. ročník Prague Photo
20. - 26. dubna, 2015
Kafkův dům
nám. Franze Kafky 3, Praha 1

info@praguefoto.cz, www.praguefoto.cz

Prague Photo
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Revoluční 1006/5
út–st, pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h, po
zavřeno / Tue–Wen, Fri–Sun: 10 a.m.–
6 p.m., Thu: 10 a.m.–8 p.m. Mon: closed
ghmp.cz

Vladimír Židlický:
Retrospektiva /
Retrospective
24. 2.–26. 4.
Vladimír Židlický
je absolventem
katedry fotografie
FAMU. Začínal jako
abstraktní malíř a své
fotografické figurální
vize nadále staví na základech klasických výtvarných disciplín. EN: Vladimír
Židlický studied at the Department of
Photography of the FAMU in Prague. He
embarked on his career as an abstract
painter, and subsequently, as a photographer, he has remained faithful to building
his figural visions on a foundation embedded in the classic art disciplines.
k / c Josef Moucha
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU /
THE STONE BELL (GHMP / PCG)
Staroměstské nám. 13
út–ne 10–20 h / Tue-Sun, 10 am–8 pm
ghmp.cz
Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak /
Seeing The World Otherwise
30. 1.–26. 4.

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU /
THE GOLDEN RING (GHMP / PCG)
Týnská 6
út–ne 10–18 h / Tue-Sun, 10 am–6 pm
ghmp.cz
Michal Drozen: Start up End down
13. 2.–12. 4.
Hlavním motivem tvorby Michala Drozena
jsou upřímné, někdy až sebeironizující
autoportréty. EN: The creative output
of Michal Drozen is centered around
candid, often ironic self-portraits.
k / c Monika Doležalová
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2
po-út, čt-ne, 13-18 h / Mon–Tue,
Thu–Sun, 1–6 pm
fotografic.cz
Jindra Viková: Prchavé okamžiky.
Nalezený pes a jiné asambláže / Subtle
Moments. Found Dogs and other
assemblages
25. 3.–29. 4.
� vernisáž / opening: 25. 3., 19 h
Všestranná umělkyně, představuje kolekci
asambláží a koláží z posledních let.
EN: An artist with a very broad focus, will
present her collection of assemblages
and collages from recent years.
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a
út–ne 11–19 h / Tue–Sun, 11 am–7 pm
gjf.cz
20 let FUA TUL
2. 3.–8. 3.
Výstava připravená pedagogy a absolventy Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, která v prosinci
oslavila dvacet let od svého založení.
East Side Architecture aneb
„Východ žije”
12. 3.–5. 4.
Netradiční pohled na architekturu, fotografii a scénický design. Mohutný, světelný
levitující objekt vtáhne návštěvníka do
netradičního světa současné architektonické pohádky na pomezí východní
Evropy.
GALERIE NOD
Dlouhá 33
po–ne 10–23 h / Mon–Sun, 10 am–11 pm
NoD Mini a Video NoD viz web
nod.roxy.cz
Lenka Klodová: Showrooms
4. 3.–3. 4.
� vernisáž / opening: 4. + 24. 3., 19 h
Autorka v galerii vytvoří několik prostředí,
ve kterých se postupně uskuteční šest
striptýzů. Jejich záznam se zde bude
promítat – výstava se tak bude ve svém
průběhu vyvíjet. Striptýzy: 3., 5., 10.,
13., 19., 24. 3. Vernisáž konečné podoby
výstavy proběhne 24. března. EN: The
artist creates a number of environments
in the gallery, in which six stripteases will
be held successively. Their recording will
be screened here, so the exhibition will
evolve in its course.
k / c Jiří Machalický
Michal Cihlář, Veronika Richterová:
Za závěsem
4. 3.–3. 4.
� vernisáž / opening: 4. 3., 19 h
Autoři výstavy již léta fotografují dekadentní krásu sex shopů – vzrušující zátiší
a kompozice z bizarních pomůcek, neóny
a pouťovou typografii. Unikátní sbírka
v Café NoD ukáže i již zaniklé obchody
třeba v Paříži nebo v Mnichově.
EN: Authors of the exhibition take photographs of the decadent beauty of the sex
shops - exciting and still life composition
of bizarre devices, neon lights and fairground typography. Unique collection at
Café NoD shows sex shops around Europe.
k / c Jiří Machalický
NOD MINI
Tomáš Motal: Traum records
4. 3.–3. 4.
� vernisáž / opening: 4. 3., 19 h
Do světa hudby a praskajících desek nás
zavede výstava grafik Tomáše Motala.
Stejnou uměleckou hodnotu jako obraz
může mít i obal klasického vinylu.
EN: The exhibition of graphic Tomas Motal
will take us to world of music and crackling discs. The classic vinyl packaging can
have the same artistic value as a painting.
k / c Tereza Kopecká
Jana Šárová, Ondřej Brody, Anežka
Hošková, Kamila Rýparová: Raw Food
8. 4.–3. 5.
� vernisáž / opening: 8. 4., 19 h
Výstupy výstavy překračují zažitou
představu o uměleckém díle a jeho
kontextu. Art tvořený na mobil, na
koleni, v pěti minutách, při jízdě na kole,
dívání se z okna. Překračujeme umění.
Netvoříme umění. Jsme umění. EN: The
exhibition exceeds the rooted image of
a work of art and its context. Art created
on mobile, on bended knee, in five
minutes, while riding a bicycle, looking
out the window. We exceed art. We do
not create art. We are art.
k / c Klára Burianová a Ján Gajdušek
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VIDEO NOD
Migrating Image
4. 3.–3. 4.
� vernisáž / opening: 4. 3., 19 h
Mladí čeští autoři pracující s principy
analogovéha videa představí možné
přístupy k této umělecké disciplíně
(videoinstalace, videoskulptura, performance a další). EN: Young Czech authors
working with the principles of analog
video will present possible approaches to
this artistic discipline (video installation
videosculpture, performance, etc.)
k / c Veronika Zajačiková

2

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské nám. 8
po–ne 10–18 h / Mon–Sun 10 am–6 pm
galerieubetlemskekaple.cz

UM Kola
13. 3.–18. 4.
Výstava nejrůznějších typů kol, které
navrhli absolventi a studenti UMPRUM.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO /
MUNICIPAL LIBRARY, 2ND FLOOR
(GHMP / PCG)
Mariánské nám. 1
út–st, pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h, po
zavřeno / Tue–Wen, Fri–Sun: 10 a.m.–
6 p.m., Thu: 10 a.m.–8 p.m., Mon: closed
ghmp.cz

VZÁJEMNOST

Penck – Typlt
3. 3.–27. 3.
� vernisáž / opening: 2. 3., 18 h
k / c Petr Vaňous
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POLANSKY GALLERY

GALERIE PELLÉ

D
DRDOVA GALLERY D6
soukromá galerie /
privat gallery S
DIVADLO ARCHA C5
multidisciplinární prostor /
multidisciplinary space

VELETRŽNÍ PALÁC
STUDIO HRDINŮ

M.ODLA

GALERIE PATRICIA MILANO

B

THE CHEMISTRY GALLERY
INI GALLERY

E
ENTRANCE GALLERY
mimo mapu / out of map
nezisková galerie /
non profit gallery S
ETC. GALERIE F5
nezisková galerie /
non profit gallery S

PAC GALLERY

SVIT (150 M)

FUTURA: KARLÍN STUDIOS
GALERIE KIV
GALERIE NOD

C

DŮM FOTOGRAFIE

GALERIE RUDOLFINUM

GALERIE UM
DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

GALERIE AMU

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

GALERIE PAVILON
ENTRANCE (1,5 KM)

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

GALERIE KUZEBAUCH (1,5 KM)

MUSEUM KAMPA

D

KVALITÁŘ

GALERIE FOTOGRAFIC
ČESKÉ CENTRUM
GALERIE J. FRAGNERA
GAL. U BETLÉMSKÉ KAPLE

ATELIÉR J. SUDKA

GALERIE 35M2

ARTINBOX
GALERIE KRITIKŮ

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

NEVAN CONTEMPO

HUNT KASTNER

TOPIČŮV SALON
DRDOVA GALLERY

NOVÁ SÍŇ
FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

GOETHE-INSTITUT

FOX GALLERY

GALERIE CZECHDESIGN

GALERIE JELENÍ

GALERIE SPZ

GALERIE 1. PATRO

ŠKOLSKÁ 28 GALERIE F. BAUMANNA
GALERIE 1

GALERIE PATRICIA MILANO

GALERIE SMEČKY

NOVÁ GALERIE

BUDOART (150 M)
GALERIE VERNON
GALERIE VIA ART

E

F
FOTOGRAF GALLERY D4
nezisková galerie /
non profit gallery S
FOX GALLERY D4
soukromá galerie /
privat gallery S
FUTURA E2
kunsthalle L
FUTURA: KARLIN STUDIOS C7
kunsthalle M
G
GALERIE 1 D4
kunsthalle S
GALERIE 1. PATRO E4
soukromá galerie /
privat gallery S
GALERIE 35M2 D6
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE AMU C3
univerzitní galerie /
university gallery M
GALERIE AVU A4
univerzitní galerie /
university gallery M
GALERIE BUDOART E7
soukromá galerie /
privat gallery S
GALERIE CZECHDESIGN E4
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE FERDINADA
BAUMANNA D5
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE FOTOGRAFIC D4
soukromá galerie /
privat gallery S

DIVADLO ARCHA
MUZEUM MONTANELLI

A
A.M.180 E5
nezisková galerie /
non profit gallery S
ALTÁN KLAMOVKA E1
nezisková galerie /
non profit gallery S
ARTINBOX D4
soukromá galerie /
privat gallery S
ATELIÉR JOSEFA SUDKA D3
kunsthalle S
C
CENTRUM SOUČASNÉHO
UMĚNÍ DOX A6
kunsthalle L
ČESKÉ CENTRUM PRAHA D4
kunsthalle M

GALERIE PETR NOVOTNÝ
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GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
/ PRAGUE CITY GALLERY
muzeum umění / art museum:
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ
PALÁC D4
DŮM FOTOGRAFIE / HOUSE
OF PHOTOGRAPHY C5
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU C4
DŮM U ZLATÉHO PRSTENU C4
MĚSTSKÁ KNIHOVNA D4
GALERIE JAROSLAVA
FRAGNERA D4
kunsthalle M
GALERIE JELENÍ E2
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE KIV C7
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE KRITIKŮ D4
kunsthalle M
GALERIE KUZEBAUCH
mimo mapu / out of map
oukromá galerie /
privat gallery S
GALERIE MIMOCHODEM E4
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE NOD C4
nezisková galerie /
non profit gallery M
GALERIE PATRICIA MILANO D4, B4
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE PAVILON C3
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE PELLÉ B3
kunsthalle M
GALERIE PETR NOVOTNÝ B5
soukromá galerie /
privat gallery S
GALERIE RUDOLFINUM C4
kunsthalle L
GALERIE SMEČKY E5
kunsthalle M
GALERIE SPZ E4
nezisková galerie /
non profit gallery S
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE D4
soukromá galerie /
privat gallery S
GALERIE UM C4
univerzitní galerie /
university gallery M
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY D4
kunsthalle M
GALERIE VERNON E3
soukromá galerie /
privat gallery S
GALERIE VIA ART E4
soukromá galerie /
privat gallery S
GALERIE VYŠEHRAD F4
kunsthalle S
GALERIE VZÁJEMNOST B2
nezisková galerie /
non profit gallery S
GOETHE-INSTITUT D3
multidisciplinární
prostor / multidisciplinary
space M
H
HUNT KASTNER D6
soukromá galerie /
privat gallery S

Scott MacLeod:
Museum of Bitter Sorrows
cz
en

TRANZITDISPLAY
FUTURA
GALERIE MIMOCHODEM

ALTÁN KLAMOVKA
A.M.180

ETC. GALERIE

F

Ivo Chovanec: Anatomie hlíny /
Anatomy of the clay
10. 3.–10. 4.
� vernisáž / opening: 9. 3., 18 h
Výstava keramiky EN: Ceramics exhibition
Jehla v kupce sena /
Needle in a Haystack
8. 4.–30. 4.
k / c Petr Vaňous

TOPIČŮV SALON A KLUB
Národní 9 (1. patro)
po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h /
Mon, Thu–Fri, 10 am–5 pm,
Thu–Wed, 10 am–6 pm
topicuvsalon.cz
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GALERIE AVU

G
� vernisáž / opening: 9. 4., 18 h
Milan Grygar: Vizuální a akustické
do 10. 5.
Milan Grygar se trvale zabývá vzájemným vztahem obrazu, zvuku a prostoru.
Jedná se o originální koncept a spíš než
s domácí výtvarnou scénou tak souvisí
s názorovými okruhy evropského a amerického umění. Retrospektivní výstava
představí jeho tvorbu od poloviny 60. let
až do současnosti. EN: Milan Grygar has
continuously focused on the relationship
between image, sound and space. His
concept is thoroughly unique and rather
than relating to the domestic art scene,
it brings his idiom close to the current
trends prevailing in European and American art. The current retrospective shows
Grygar´s output on a time-scale ranging
from the mid-1960s to the present stage.
k / c Hana Larvová

PROJEKTPLUS

GALERIE NTK

GALERIE UM
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80
po–so 10–18 h / Mon–Sat 10 am–6 pm
vsup.cz/galerie-um
Martin Hrubý: Resort
20. 2.–7. 3.
Výstavní projekt je vyústěním diplomové práce Martina Hrubého, kterou
autor realizuje v ateliéru Intermediální
konfrontace u Jiřího Davida na UMPRUM.
Hlavní částí projektu je film o spletité
historii bývalého letního resortu ÚV KSČ
ve Vystrkově u Orlické přehrady.
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A

Jiří Načeradský, Josef Bolf, Lubomír
Typlt: Rezonance
19. 2.–29. 3.
Vlastním námětem výstavy je zpřítomnění
něčeho, co všechny tři autory zároveň
propojuje a zároveň přesahuje: rozvíjení
určité vizuální tradice stejně jako zájem
na jejím rozbití a tvůrčím překonání.
Výběr prací se záměrně nedrží žádných
omezujících kritérií.
k / c Petr Vaňous
Pavel Brázda
2. 4.–26. 4.
Výstava originálního, osobitého, svérázného a nezařaditelného malíře a grafika
Pavla Brázdy mapuje jeho tvorbu od
počátků až po nejsoučasnější práce.
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DOX

GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12
út–st, pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h /
Tue–Wed, Fri–Sun, 10 am–6 pm,
Thu, 10 am–8 pm
galerierudolfinum.cz
Lorenz Estermann, Antony Gormley,
Mariele Neudecker, Julian Opie, Jaroslav
Róna, Tom Sachs, Thomas Schütte,
Rachel Whiteread, Edwin Zwakman,
Thomas Demand: Model
29. 1.–3. 5.
Výstava představuje několik současných
umělců, kteří se věnují fenoménu modelu
a modelování: vytvářejí trojrozměrné
modely nebo používají modelů k tvorbě
fotografií a videofilmů. Spektrum uměleckých přístupů prezentuje různé role
a funkce, které modely zaujímají v praxi
soudobého vizuálního umění: prototyp, samostatné dílo, nástroj paměti,
sociálního diskurzu nebo prostě jako
hračka. EN: The exhibition presents a selection of contemporary authors, including some of the internationally most acclaimed artists who in their work explore
the phenomenon of models and modelling
– either constructing 3D models, or using
models to create paintings, photographs
and videos. At the same time, through the
range of artistic positions included, the
exhibition will present the diverse roles
and uses models in artistic practice can
assume: from a memory tool, cognitive
instrument, self-sustained artistic object
to an instrument of social argumentation
and discourse, or just a toy.
k / c Ladislav Kesner
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MEETFACTORY (1 KM)

A R T
P R A
G U E

11:23
ČESKÉ CENTRUM PRAHA

Tvorba Dalibora
Chatrného byla neobyčejně otevřená
různým podnětům,
které dokázal
vnímat a využít po
svém. Pohybovala
se na rozhraní mezi
myšlením přírodovědce a intuicí
básníka. EN: Dalibor
Chatrný´s work was wide open to diverse
external impulses, all of which he was
able to absorb and transform into his
own idiom. His output oscillated around
the borderline between the approach
of a natural scientist and the intuition
of a poet.
k / c Jiří Machalický

Alena Kučerová
21. 4.–17. 5.
� vernisáž / opening: 20. 4., 18 h
k / c Lucie Šiklová

STŘEŠOVICE
SVIT
Cukrovarnická 39 – Střešovice
čt–so 14–18 h / Thu–Sat, 2–6 pm
nebo po telefonické dohodě /
or by appointment.
svitpraha.org

H

Lucky McKenzie, Lauren Dupont
Garitte: Weekends
21. 2.–5. 4.
Scott MacLeod: Museum of
Bitter Sorrows
10.–12. 4.
hudební doprovod: Finský barok
k / c B.K.S.

I

Matyáš Chochola and Kirstine
Roepstorff
25. 4.–6. 6.
� vernisáž / opening: 24. 4. od 18 do 21 h

VINOHRADY
A.M.180 GALLERY
Bělehradská 45, Praha 2
po telefonické domluvě
na tel. / other days by appointment
tel: +420 731 941 084
facebook.com/am180gallery
Peter Fabo „čočo 2”
27. 2. vernisáž–13. 3. dernisáž, 18–22 h
Cut Club #7 w / Petra Pluháčková
"Club Collection"
20. 3. vernisáž – 3. 4. dernisáž, 18–22 h
Jan Boháč
10. 4. vernisáž – 27. 4. dernisáž, 18–22 h
ETC. GALERIE
Sarajevská 16, Praha 2
pá–po 13–18 h / Fri–Mon, 1–6 pm,
ostatní dny po telefonické domluvě
na tel. / other days by appointment
tel: 602 682 788
etcgalerie.cz
Alžběta Bačíková, Zbyněk Baladrán, Anne
Claire Barriga, Ondřej Buddeus, Aleš
Čermák, Jiří David, Matyáš Chochola,
Barbora Klímová, Vladimír Kokolia,
Marie Lukáčová, Markéta Magidová,
Marek Meduna, Ondřej Petrlík, Michal
Pěchouček, Lucie Rosenfeldová, Jiří
Skála, Vladimír Skrepl, Václav Stratil,
Barbora Švehláková, Tomáš Uhnák, Petr
Veselý, Lenka Vítková, Honza Zamojski,
Aleš Zapletal: Grafomani, vypravěči,
autoři a producenti
7. 3.–29. 3.
Prostor etc. galerie se na jeden měsíc
stane jevištěm organického dění, v němž

GALERIE VYŠEHRAD

se budou v určený čas střídat, míjet i protínat čili koexistovat generačně i umělecky reversibilní autoři a autorky. Jejich
základní výrazovou spojnicí je potřeba
vyprávět, touha hovořit textem, momentální nezbytnost psaného projevu, ale
i zhola instrumentální zužitkování jazyka
v divadelní nebo hudební podobě. EN:
The space of etc. gallery for one month
becomes a scene of organic events,
wherein artistically reversible authors
will rotate at a specified time, pass and
intersect or coexist generationally. Their
basic expressive connectors are need
for storytelling, desire to speak through
a text, current necessity of writing, but
also an absolutely instrumental utilization
of language in theatrical or musical form.
k / c Radim Langer
Mirjana Radovanović, Marko Miletić,
Eszter Kozma, József Mélyi, Márton
Pascika, Ľubomír Ďurček, Blažej Baláž,
Florin Bobu: Close Up
16.4.–18. 5.
Rámcem výstavy je nedávno vydaná publikace Close-up: Post-Transition Writings.
Jednotlivé dokumenty uměleckých akcí se
týkají otázek politicko-kulturní situace v tzv.
post transformační době. EN: The framework of the exhibition is related to the
content of the newly released book "Closeup Post-transitional Writings". Assembled
works of art deal with issues related to the
so called post-transition period.
k / c Markéta Vinglerová, Vjera Borozan

MEETFACTORY

NAU GALLERY
Korunní 76
st 15–18 h / Wed, 3–6 pm / anytime
upon prior arrangement at +420 777
910 290
naugallery.cz
Václav Misař
18. 3.–30. 4.

NOVÁ GALERIE
Balbínova 26
út–čt, 14–19 h, so 11–15 h
novagalerie.cz
Pavla Malinová, Jan Vytiska, Tomáš
Roubal, Roman Bicek, Vojtěch Horálek:
Jen obloukem pokřivenou pohádku
napravíš
19. 2.–7. 3.
Přítomností jisté vypravěčské poetiky
poukazují vybraní umělci na žánr pohádky
přesto, že jeho hranice a skutečná
podoba není jasná. Odvyprávěné příběhy
pak upomínají na takové pojetí pohádky,
v němž je svět, tedy „Faérie“ – řekněme
s Tolkienem – nebezpečnou zemí, v níž na
neopatrné číhají jámy a jeskyně pohlcují
troufalce... EN: The artists (perhaps even
not deliberately) formally hint at the
fairy tale genre, despite the fact that its
limits and its true form are not clear, only
through the present narrative poetry. The
narrated stories therefore imply an interpretation of the fairy tale, where fairyland,
“Faerie” is – in Tolkien’s words - a perilous land where there are pitfalls for the
unwary and dungeons for the overbold...
k / c Pavel Kubesa

Daniel Vlček & Levi van Veluw:
After the End of Art
13. 3.–2. 5.
� vernisáž / opening: 12. 3., 18 h
k / c Václav Janoščík
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23
po–pá 10–19 h, so–ne 12–19 h / Mon–Fri,
10 am–7 pm, Sat–Sun, 12 am–7 pm
35m2.cz
Ivan Svoboda
13. 3.–5. 4.
� vernisáž / opening: 12. 3., 19 h
Jiří Topinka a Anita Somerová
9. 4.–3. 5.
� vernisáž / opening: 9. 4., 19 h
HUNT KASTNER
Bořivojova 85
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
huntkastner.com

Dominik Lang
od 24. 4.
samostaná výstava / solo exhibition
NEVAN CONTEMPO
U Rajské zahrady 14
út–so, 13–18 h
nevan.gallery.cz

Sándor Szász: Unmoving Targets,
Unmoving Time
6. 3.–11. 4.
� vernisáž / opening: 5. 3., 18 h

ŽIŽKOV
DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10
út–pá 13–18 h, so 14–18 h /
Tue–Fri 1–6 pm, Sat 2–6 pm
drdovagallery.com

ní materiality a formy v době, kterou
někteří teoretikové nazývají digitálním
kapitalismem. EN: The second group
exhibition curated by the curator/artist
team of Edith Jeřabková and Jiří Kovanda
presents a wide array of mediums from
emerging and mid-generation artists,
whose common denominator is a certain
approach to materiality and form in
a time, referred to by some theorists, as
digital capitalism.

Jan Boháč, Richard Healy, Anna
Hulačová, Ondřej Kinský, David Krňanský,
Marek Meduna, Markéta Othová,
Jiří Thýn, Viktorie Valocká, Klára
Vystrčilová: Nejlepší krejčí ve městě /
The Best Tailor in Town
28. 2.–25. 4.
Druhá skupinová výstava kurátorského
dua Edith Jeřábkové a Jiřího Kovandy
představuje realizace v různých médiích
autorů mladé a střední generace, jejichž
společným jmenovatelem je sledová-

David Böhm & Jiří Franta: ?!
25. 4.–6. 6.
� vernisáž / opening: 24. 4., 18 h

VYŠEHRAD

Současné umění
v pražských galeriích

GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b
praha-vysehrad.cz

Contemporary Art
in Prague Galleries

Lubomír Typlt: Kníraté odpoledne
5. 3.–12. 4.

I
INI GALLERY B5
nezisková galerie /
non profit gallery S
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K
KVALITÁŘ D5
soukromá galerie /
privat gallery S
L
LEICA GALLERY PRAGUE D4
soukromá galerie /
privat gallery M
M
M.ODLA B6
nezisková galerie /
non profit gallery S
MEETFACTORY GALLERY
mimo mapu / out of map
multidisciplinární
prostor / multidisciplinary
space L
MUZEUM KAMPA D3
soukromá sbírka /
private art collection L
MUZEUM MONTANELLI C2
kunsthalle M
N
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE /
NATIONAL GALLERY B5
L muzeum umění / art museum
NEVAN CONTEMPO D6
soukromá galerie /
privat gallery S
P
PAC GALLERY B5
soukromá galerie /
privat gallery S
POLANSKY GALLERY B5
soukromá galerie /
privat gallery S
PROJEKTPLUS A6
nezisková galerie /
non profit gallery S
S
SVIT mimo mapu / out of map
soukromá galerie /
privat gallery S
ŠKOLSKÁ 28 D4
nezisková galerie /
non profit gallery S
STUDIO HRDINŮ B5
multidisciplinární
prostor / multidisciplinary
space S
T
THE CHEMISTRY GALLERY B5
soukromá galerie /
privat gallery S
TOPIČŮV SALON A KLUB D4
soukromá galerie /
privat gallery M
TRANZITDISPLAY E4
kunsthalle M
A 1 – poloha na mapě / map location
– vstup zdarma / free entrance
S M L – velikost / size

10.–12. 4.
www.svitpraha.org

