30. 6.–28. 11.

Aleš Veselý
TRVÁNÍ A SETRVÁNÍ /
PERMANENCE AND INERTIA
30. 6.–30. 9.

Josef Žáček
ŠEPOTY / WHISPERS
Galerie hlavního města Prahy
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 13, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí
10.00–20.00 hodin

7. 7.–31. 8.

VELKÁ JMÉNA / BIG NAMES
(KOLÁŘ, KUBÍČEK, LHOTÁK,
NOVÁK, SÝKORA)
→ K výstavám probíhají doprovodné
programy, víkendové komentované
prohlídky a vzdělávací programy pro
děti. / Guided tours and educational
programmes for children in foreign
languages upon reques.t

B1
www.ghmp.cz

DVORAK SEC CONTEMPORARY
Dlouhá 5, Praha 1, 110 00
út–pá, 10–18 h
dvoraksec.com
8. 6.–8. 9.
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Jiří David
ŘEKNI MI SVÉ JMÉNO!
Galerie dvorak sec contemporary Vás zve na
mimořádnou výstavu Jiřího Davida, která
představí jeho nejnovější plátna. Jiří David
nepřestává překvapovat svou invencí, také tyto
obrazy okouzlí svou syrovou neotřelou krásou.
/ dvorak sec contemporary invites you to an
extraordinary exhibition of work of renowned
artist, Jiri David, who presents his most recent
work of the past 2 years. Jiri David continues
to surprise his invention, with these paintings
enchanting with a raw cutting edge of beauty.

B4

E

ENTRANCE GALLERY
Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín
st–ne, 12–18 h
entrancegallery.com
24. 8.–4. 9.

Tereza Pirščová Brichtová
Z DRUHÝ STRANY
A

C1

ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka, Praha 5
so a ne, 14–18 h
aug.cz/altan-klamovka-praha
28. 6.–10. 7.

Romana Bartůňková
a Kateřina Palešníková
KLAMY A MY / DELUSIONS
AND WE
Instalace dvou žen – umělkyň, které jsou
přítelkyně. Výstava bude vizualizací jejich
chimér. / Installation of two women – artists
which are friends. This exhibition will be
visualization of their chimeras.
Kurátorka / curator: Lenka Sýkorová
12. 7., 16h jednodenní akce / One/Day
Events

Markéta Bendová
ZOOMARKET ALEX LI
Interiér galerie bude zaplněn malebnou instalací
složenou z fotograﬁí, kreseb, objektů a básní.
V blízkém okolí altánu se bude odehrávat módní
přehlídka pod vedením Zuu a Alex Li. / Inside
the gallery will be small picturesque glamour
installation (photos, drawnings, things and
poems). Outside will be a fashion show made by
Zuu and Alex Li.
16. 8.–11. 9.

Tereza Zachová, Monika
Svobodová, Jan Hrubeš
BESÍDKA
Studenti z Katedry výtvarné kultury PF UJEP
v Ústí nad Labem / Students from Department
of Visual Culture at The Faculty of Education,
UJEP in Ústí nad Labem.
Jako téma si autoři zvolili jiné pojmenování pro
altán. Zpracují význam tohoto slova a chtějí
vytvořit „site speciﬁc“ projekt pro galerii a blízké
okolí. / The authors have chosen another name
for summer-house as their topic of exhibition.
They will process the meaning of this word and
they want to create site-speciﬁc project for Altan
Klamovka Gallery and near surroundings.
Kurátorka / curator: Lenka Sýkorová

C3
A.M.180
v prostorách klubu Utopia
Bělehradská 45, Praha 2
po–čt, 14–19 h
ostatní dny po telefonické
domluvě na tel. 731 177 641
am180.org
myspace.com/am180collective
25. 6.–8. 7.

Michal Ureš
B2
ARTBANKA MUSEUM OF YOUNG ART
Karlova 2, Praha 1
út–ne, 10–19 h / Tue–Sun, 10am–7pm
www.artbanka.cz
Jediné muzeum věnované výlučně mladému
umění představuje nejvýraznější osobnosti
české tvorby z generace po roce ´68, stejně jako
přední zástupce nejmladší generace českých
i slovenských umělců. Muzeum je od června 2011
exkluzivně otevřeno v paláci Colloredo-Mansfeld
a zpřístupněním jeho prostor před rekonstrukcí
nabízí šokující svědectví o stavebních úpravách
provedených za komunistického režimu na
historických památkách. / The only museum
devoted exclusively to young art presenting some
of the most signiﬁcant names of Czech-art from
the generation after ‚68, as well as prominent
representatives of the youngest generation
of Czech and Slovak artists. The Museum is
open exclusively from June 2011 in the Palace
of Colloredo-Mansfeld and access to the area
before its reconstruction offers shocking
revelation of the construction work performed
under the Communist regime on the historical
monuments.

B2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30, Praha 1
út–ne, 12–18 h
atelierjosefasudka.cz

30. 6.–28. 8.

Josef Sudek
Výstava ze sbírky fotograﬁí ﬁnanční skupiny PPF.

C3
CAFÉ TUREČEK
Římská 17, Praha 2
bytová galerie, prohlídky možné
po dohodě
cafeturecek@gmail.com tel.: 606 513 720

C

B2

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31, Praha 1
út–pá, 10–18 h, so 12–18 h
czechcentres.cz
29. 6.–3. 9.

Hanoch Pive
MAKING FACES
Výstava světově uznávaného izraelského
výtvarníka Hanocha Pivena, který se proslavil
zejména svými portréty známých osobností
vytvářenými z běžných předmětů. Hanoch
Piven je také držitelem několika prestižních
cen za tvorbu pro děti. Během výstavy se
můžete nechat vtáhnout do hry a vytvořit si
vlastní portrét. Výstava vznikla ve spolupráci
s Izraelskou ambasádou v Praze. Vstup zdarma.
/ Exhibition of a contemporary Israeli artist
Hanoch Piven. Prepared in cooperation with the
Israeli Embassy. Hanoch Piven is known for his
portraits of celebrities, created from every-day
objects. As part of this exhibit, space will be
provided for visitors to create their own works
of art!

D

A2

DE–SIGN
Sládkova 7, Praha 7
po–út, čt–pá 11–18 h
de-sign.cz
9. 6.–9. 8.

Jana Bitnerová,
Shino, Petr Hůza
MUFFIN-MUFFIN-MUFFIN
Tři autoři společně upekli sladkou výstavu.
Ingredience: obrazy, šperky a přísady tajných
receptur. / Three authors baked together
a sweet exhibition. Ingredients: paintings,
jewellery and additives with secret recipe.
Aktuální informace o případných prázdninových
změnách otevírací doby naleznete na našich
stránkách. / Current information on possible
changes to the holiday opening hours can be
found on our website.

A4
DOX
Centrum současného umění, architektury
a designu / Centre for Contemporary Art,
Architecture and Design
Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice
po / Mon 10–18 h, út / Tues zavřeno /
closed, st–pá / Wed–Fri, 11–19 h, so–ne /
Sat–Sun 10–18 h
dox.cz
facebook.com/DOXPrague.cz
16. 6.–12. 9.

RUDOLF STEINER
A SOUČASNÉ UMĚNÍ /
RUDOLF STEINER AND
CONTEMPORARY ART
Joseph Beuys, Mario Merz,
Giuseppe Penone, Anish
Kapoor, Olafur Eliasson,
Tony Cragg, Helmut Federle,
Carsten Nicolai, Meris
Angioletti, Manuel Graf, Simon
Dybbroe Møller a Karel Malich
Výstava představuje svět rakouského ﬁlozofa
Rudolfa Steinera prostřednictvím tvorby
současných umělců. Připraveno ve spolupráci
s Kunstmuseem Wolfsburg a Kunstmuseem
Stuttgart. / The exhibition aims to present
the world of Austrian philosopher Rudolf
Steiner’s universalist ideas through the
work of contemporary artists. Organised in
cooperation with Kunstmuseum Wolfsburg and
Kunstmuseum Stuttgart.

C3
ETC. GALERIE
Kateřinská 20, Praha 2 – Nové Město
so–ne / Sat–Sun 13–18 h
ostatní dny po telefonické domluvě
na tel. / other days by appointment
tel.: 602 682 788
etcgalerie.cz
28. 6.–24. 7.

Jamie Isenstein
RUG WOOGIE
Jamie Isenstein je americká umělkyně žijící
v New Yorku. Pracuje s různými médii, proslavila
se ale především sochami, do nichž začleňuje
své vlastní tělo. Dílo Isenstein se zabývá
ideou performance jako sochy a sochy jako
performance a způsoby, jak překonat potíže,
které plynou ze zmatení obou pojmů. / Jamie
Isenstein is an American artist based in New
York City. Although Isenstein works in a variety
of different media, she is mainly known for
her sculptures that incorporate her own body.
Much of Isenstein‘s work focuses on ideas
around performance as sculpture and sculpture
as performance as well as ways to overcome
problems that result from confusing the two.
Kurátor / Curator: Jano Mančuška

F

B3

FENESTER
Výloha pro současné umění / Window gallery
Jakubská 2, Praha 1
nonstop
fenester.cz
23. 6.–22. 7.

Johana Střížková
C3
FRANCOUZKÝ INSTITUT V PRAZE
Štěpánská 35, Praha 1
po–pá, 10–19 h, so 10–14 h
ifp.cz

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

který však zůstává významově výstavní
architekturou či designem. Ve hře je jistý
minimalismus prostředků a předmětů zobrazení,
jakási množina do umění zatažených objektů,
zkoumaná mnohostí pohledů. Jan Haubelt také
sleduje vizualitu objektů a jevů, jejich optickou
zdánlivost, která odkazuje k relativizaci pevného
modernistického bodu. Fotograﬁe se pouze zdá
být oním detektorem klamu, který dokumentuje
naše iluze. Tento dokumentarismus je
ovšem také relativní, neboť nezachycuje
žádný časově pomíjivý stav, nýbrž situaci
vystavěnou a vymodelovanou pro fotograﬁi.
Bronzostříbrná fotka. / Exhibition of two
Czech emerging artists, who worked together
in the artistic group Ladvi, focused on social
structure and aesthetics of post-Communist
housing estates. Project for Fotograf Gallery is
nevertheless permeation of their independent
way of reﬂecting and using the photographic
media – Jiri Thyn returns back to modernistic
roots of the media, trying to ﬁnd a new sense
of the „innocent age“ of experimenting with
the straight imprints of reality – photograms,
Jan Haubelt uses photography as a mimicry of
documentary medium for a social sculpture or
intervention. This connection promises to look
behind the tension of a bronz sculpture and
photography.

C1

25. 5.–7. 8.

→ vernisáž / opening: 24. 5., 18 h

ŠKVÍRA KE ŠTĚSTÍ /
LOOPHOLE TO HAPPINESS
Zbyněk Baladrán, Adam
Chodzko, Petra Feriancová,
Siniša Labrović, Ciprian
Muresan, Csaba Nemes, Nada
Prlja, Janek Simon, Péter
Szabó and Katarina Šević
Výstavní projekt Škvíra ke štěstí se zamýšlí
a lokalizuje svobodný prostor, který existuje
na hranici represivních sociálních systémů od
východoevropského komunismu až po globální
kapitalismus. Výstava využívá tvořivosti
a odporu pracovníků komunistické éry a pokouší
se o nalezení nových únikových cest, které
by narušily „hladký povrch“ neoliberálního
kapitalismu. / Loophole to Happiness sets out
to locate and explore the freedom-enhancing
loopholes that exist on the margins of
repressive social systems from East European
communism to global capitalism. The exhibition
takes the inventive strategies of worker
resistance under communism as the starting
point for fresh attempts to imagine exceptions,
ﬁnd escape routes and evade the smooth
surface of today’s neo-liberal capitalist order.
Kurátoři / Curators: Maja a Reuben Fowkes

B2

GALERIE 207
Palachovo nám. 80, Praha 1
Atelier Intermediální konfrontace,
2. patro/207
galerie207.blogspot.com

B4

Jan Haubelt a Jiří Thýn
Výstava Jana Haubelta a Jiřího Thýna je
příležitostí propojit tyto dva umělce na jiné
společné platformě než jsou umělecké projekty
skupiny Ládví, která má svůj speciﬁcky sociálně
zaměřený program. Oba autory spojuje zájem
o propojení objektu, sochy a fotograﬁckého
média. Oba však k této jejich tvůrčí potřebě
přistupují individuálně. Jiří Thýn se často vrací
k modernistickým kořenům fotograﬁe. Své
abstrahující koncepce porovnává s avantgardní
estetikou a často přechází do média objektu,

GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36, Praha 1
(vitríny Štěpánské pasáže)
po–ne, 7–22h
g-f-b.tumblr.com
17. 6.–22. 7.

Ludmila Smejkalová
19. 8.–22. 9.

Marius Konvoj a Trysha Terror
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2, Praha 1
po–ne, 13–19 h
tel. 603 186 470
fotografic.cz
2.7.-11.7. 2011

→ vernisáž / opening: 7. 7., 19 h

LETNÍ ART BAZAR /
SUMMER ART BAZAAR
Bazar umění českých i zahraničních umělců. /
Art bazaar of Czech and international artists.
12. 7.–31. 8.

→ vernisáž / opening: 12. 7., 19 h

Bára Prášilová
CONCRETE ISLAND
Absolventka Institutu tvůrčí fotograﬁe na
Slezské univerzitě. Zaměřuje se zejména na
módní a portrétní fotograﬁi. Stala se vítězkou
soutěže „Fotograf roku 2009“ (Czech Grand
Design), byla jedním z ﬁnalistek Hasselblad
Masters Awards 2009 a stala se „Ženskou
ambasadorkou Quicksilveru“. Žije a pracuje
v Praze. V galerii Fotograﬁc Bára Prášilová
představuje na svých fotograﬁích betonová
70.léta, která nedávno objevila na jednom
evropském ostrově. / Graduated from The
Institute of Creative Photography at Silesian
University, lives and works in Prague, her
main focus is fashion, portrait and ﬁne art
photography. She won the Photographer of
the year 2009 (Czech Grand Design), was one
of the ﬁnalists of Hasselblad Masters Awards
2009 and became a Quicksilver Woman
Ambassador. In Fotograﬁc she presents through
her photographs concrete 1970s discovered
recently on one European island.

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

B2
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
citygalleryprague.cz, ghmp.cz

PO SAMETU / SOUČASNÉ
ČESKÉ UMĚNÍ S PŘESAHY DO
MINULOSTI / AFTER VELVET /
CONTEMPORARY CZECH ART
WITH PAST CONNOTATIONS

→ vernisáž / opening: 14. 7., 19 h

Monika Žáková, Vladimír
Houdek
STRUNY NA TVÝCH
PRSTECH / STRINGS ON
YOUR FINGERS
Společným jmenovatelem těchto dvou autorů
jsou obrazy a koláže, jež znázorňují ﬁguraci
a geometrickou abstrakci s důrazem na osobní
výpověď. / The Gallery 35m2 will present an
exhibition of two painters, Monika Žáková and
Vladimír Houdek. They both work in the medium
of painting and collage as well as combine
ﬁgurative painting and geometric abstraction,
enhancing their personal statement.
19. 8.–18. 9.

Yveta Kroupová
JAKO BLECHA NA PSOVI /
LIKE A FLEA ON A DOG

→ vernisáž / opening: 19. 7., 18 h

B2

15. 7.–14. 8.

Václav Kopecký

20. 7.–12. 8.

Výstava obrazů ze sbírky uměleckých děl České
pojišťovny. Díla autora z 90. let 20. stol

GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
po–pá, 10–19 h, so–ne, 12–19 h
35m2.cz

→ vernisáž / opening: 18. 8., 19 h

Kurátorka / Curator: Edith Jeřábková

Kurátorka / Curator: Olga Malá

Ivan Ouhel

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 6, Praha 1
út–ne, 10–18 h

29. 6.–15. 7.

Výstava Václava Kopeckého rámuje
protofotograﬁckou metodu kamery obskury
site –speciﬁckou situací. Výsledná práce pak
vystavuje samotný výstavní prostor. Tento
transfer není jen veristickým zrcadlem a čistotu
přímého objektivního otisku autor relativizuje
nutnými “malířsky” působícími vstupy
závěrečného fotograﬁckého ustálení obrazu na
světlocitlivé vrstvě emulze. Pokud bychom chtěli
tento pravdivý (vědecký) a zároveň horizontálně
i vertikálně obrácený obraz (negativ) vztáhnout
alegoricky k současné situaci kulturní politiky,
podobně iluzionistické, nebo přímo k instituci
fotograﬁe, nic nám v tom nebrání. / Exhibition
project of young Czech artist Vaclav Kopecky
uses a site-speciﬁc framing for more or less
classical photographic method of camera
obscura. The purity and verity of the catching
light transformation the artist doubts by
painting like intervention or interruptions to the
photographic process necessary for keeping
the image on the wall. Method used for ages
for modernistic improvement of the false
subjective eye is being tested for today matters.
Externality is in focus.

22. 7.–18. 8.

30. 6.–28. 8.

B2

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

G

Handa Gote
SEMIFOUND OBJECT THINGS
AND TOOLS USED FOR
PERFORMING ART

Dvorak Sec Contemporary. Výběr z děl Artbanky
zahrnuje tvůrce na Start upu již prezentované,
výstava v přízemí Domu U Zlatého prstenu
se však pokouší představit díla čerstvých
absolventů uměleckých škol v pražském kontextu
dosud neznámá. / The permanent venue of the
City Gallery Prague´s Start-up project will be
hosting during the coming holiday season an
initiative entitled Artbanka whose ambition is to
provide encouragement to young artists in the
Czech Republic and the Slovak Republic. While
the idea of generating a launching pad for young
artists´ careers by purchasing their works with
a view to their subsequent renting, has already
been put into practice elsewhere, in many places
with considerable success, in the Czech Republic
it is being initiated now, by the Dvorak Sec
Contemporary gallery. The present array of works
acquired for Artbank comprises works by artists
already featured under the Start-up project,
whereas the display installed on the ground ﬂoor
of The Golden Ring strives to introduce also the
output of recent art school graduates, previously
unknown on the Prague scene.

B2
GALERIE ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Spálená 14, Praha 1
po–ne, 10–18 h
galeriecpoj.cz

Malé světy běží na těch velkých a nejsou o nic
menší ani krásnější. / Small worlds running on
the big and there are not any less beautiful.
Kurátor / Curator: Jolanta Trojak

C2
GALERIE 5. PATRO
Myslíkova 9, Praha 1
st–so / Wen–Sat, 12–18 h nebo po
telefonické domluvě / or by appointment
222 210 860, 608 238 402
artkunst.cz
28. 6.– 23. 7.

Jan Pištěk
ŽIVLY
A3
GALERIE AVU
U Akademie 4, Praha 7
Hlavní budova AVU, č. dveří 42
avu.cz
KARLIN HALL
Thámova 18, Praha 8
17. 6.–10. 7.

od 17. 11. 2009

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

START UP
16. 6.–17. 7.

Matěj Smetana
UNAVENÁ RADOST /
WEARY DELIGHT
Matěj Smetana (*1980) představuje sérii čtyř
krátkých plastelínových animací, které pracují
s klasickým ﬁlmovým jazykem. Krátké příběhy
z cyklu Unavená radost jsou smyšlené, ale v jejich
podtextu se skrývá metaforický význam. Jedná
se o osamělé intimní hry hlavního hrdiny, jež mají
většinou smutné důsledky. Svým melancholickým
projektem se Matěj Smetana dostává za hranice
dosavadní tvorby, kterou znají převážně brněnští
diváci. Matěj Smetana (b. 1980) presents a series
of four short plasticine animation ﬁlms using
the classic cinematic idiom. The individual short
stories making up the series Weary Delight are
ﬁctional, yet involve an underlying metaphoric
message. Essentially, they depict the main
hero´s solipsistic intimate games, mostly leading
to unhappy endings. In this melancholy-hued
project, Matěj Smetana reaches beyond the
borders of his previous output which is known
above all to spectators in Brno.

DIPLOMANTI AVU 2011

Kurátorka / Curator: Sandra Baborovská

Výstava absolventských prací čerstvých 45
diplomantů Akademie v prostorách Karlín Hall.
Můžete se těšit na práce z patnácti ateliérů
AVU, počínaje malbou, sochou, kresbou,
graﬁkou, přes nová média, monumentální,
intermediální, konceptuální tvorbu, až po
architekturu a restaurátorská díla. V průběhu
výstavy proběhne řada doprovodných programů.
Více na www.avu.cz

5. 8.–4. 9.

Kurátor / Curator: Markus Huemer

→ vernisáž / opening: 4. 8.

ARTBANKA
V prostoru Start up letos o prázdninách GHMP
hostí projekt Artbanka, který se snaží podpořit
mladé umělce z celé České a Slovenské republiky.
Myšlenka odstartování kariéry prostřednictvím
nákupu děl a následného pronajímání vznikla již
v zahraničí a mnohde úspěšně funguje, v českém
kontextu se o totéž jako první zasadila galerie

STAROMĚSTSKÁ RADNICE
2. patro, Staroměstské nám. 1, Praha 1
út–ne, 10–18 h
13. 7.–18. 9.

→ vernisáž / opening: 12. 7., 17 h

Tomáš Svoboda
25 SLOV ZA VTEŘINU / 25
WORDS PER SECOND
Tomáš Svoboda (* 1974) představuje práce
z posledních let, související s jeho dlouhodobým
zájmem o vyjádření různých možností příběhu.
Nabízí široké výkladové pole v přístupu k jedné
události, jejíž podobu si divák následně může
dotvořit ve vlastní mysli. Svoboda se zabývá
současným průnikem několika časových
rovin, vztahem bezprostřední zkušenosti
a paměti. Výstava 25 slov za vteřinu se týká
současného působení textu a obrazu, uplatnění
ﬁlmového jazyka ve způsobech, přesahujících
jeho obvyklý výskyt. / Tomáš Svoboda (b.
1974) is showing his output from the last few
years, relating to his long-time concern with
multiple choices in the narration of a single
story. He offers a wide scope of alternative
interpretations in approaching an event, leaving
the process of reconstructing the event up to
the spectator´s imagination. Svoboda tackles
the problems of the simultaneous intersection
of several different temporal planes, and
of the correlation between the immediate
experience and memory. The exhibition 25
Words per Second deals with the simultaneous
appeal of text and image, and the use of
cinematic language there where it overlaps the
boundaries of its usual terrain.
Kurátor / Curator: Karel Srp

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13, Praha 1
út–ne, 10–20 h
24. 6.–23. 10.

Andreas Feininger
THAT´S PHOTOGRAPHY
Andreas Feininger, syn významného malíře, je
významným světově oceňovaným fotografem.
Proslavil se svými dynamickými černobílými
fotograﬁemi New Yorku čtyřicátých let, v nichž
zachytil rušný život velkoměsta odehrávající
se na pozadí působivých architektonických
dominant. Vedle příruček napsal více než
40 knih o fotografování. Andreas Feininger
dokončil životní pouť roku 1999 v New Yorku.
Rozsáhlá výstava představuje takřka tři stovky
černobílých fotograﬁí. / Andreas Feininger,
son of the painter Lyonel Feininger, was an
internationally renowned photographer. He
earned repute for his dynamic black-and-white
photographs of New York City in the 1940s,
capturing the city´s busy street life set against
the backdrop of its towering architecture. Apart
from photography textbooks, he wrote over
40 books on the art. Andreas Feininger died in
New York City, in 1999. The extensive exhibition
brings a remarkable probe into the output of this
major artist.

GALERIE CHODOVSKÁ TVRZ
Ledvinova 9, Praha 4
út–ne, 13–19 h
chodovskatvrz.cz
29. 6.–9. 9.

POKRAČUJ... / STUDENTI
MALÍŘSKÉHO ATELIÉRU
MARTINA MAINERA / CONTINUE...- STUDENTS OF THE
MARTIN MAINER´S STUDIO
AT THE FACULTY OF FINE
ARTS ON BRNO UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY (FAVU)
B2
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
út–ne, 11–19 h
gjf.cz
30. 6.–28. 8.

Burian Křivinka / Pelčák /
Rusín Wahla
STAVBY A PROJEKTY
Výstava nejvýznamnějších projektů tří
spřátelených brněnských architektonických
ateliérů. Aleš Burian, Gustav Křivinka,
Petr Pelčák, Tomáš Rusín a Ivan Wahla se
potkali v 80. letech na fakultě architektury,
po absolutoriu začali všichni pracovat
v brněnském Stavoprojektu pod vedením
Viktora Rudiše. V roce 1988 spoluzakládali
sdružení Obecní dům, který se stal významnou
platformou teoretických diskusí a po roce
1989 zastřešoval pořádání výstav mapující
vybraná témata a osobnosti. V praxi se tvůrci
potkávali především na velkých brněnských
urbanistických projektech. V současné době
patří tito autoři k výrazným autoritám brněnské
architektonické scény.

C2
GALERIE JELENÍ
Drtinova 15, Praha 5
út–čt, 15–18 h, +420 603 554 395
galeriejeleni.cz
22. 6.–14. 7.

Tereza Sochorová
CO JE TO?
Kurátor: Jan Zálešák

B3
GALERIE JIŘÍ ŠVESTKA
Biskupský dvůr 6, Praha 1
út–so, 11–18 h
jirisvestka.com
10. 6.–30. 7.

Markéta Othová
B1
GALERIE JOSEFA SUDKA
Úvoz 24, Praha 1
st–ne, 11–17 h
upm.cz
2. 6.–11. 9.

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

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

A3

Kurátor / Curator: Tomáš Pospěch

GALERIE LABORATORIO
Bubenská 1, Praha 7
(2. patro, č. dveří 212 / 2nd ﬂoor, No. 212)
út–pá, 15–18 h nebo po domluvě /
Tue–Fri, 15–18 h or on appointment
laboratorio.com

→ Kurátorská prohlídka: 19. 7., 17.00

9. 6.–31. 7.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Mariánské nám. 1, Praha 1
út–ne, 10–18 h
26. 5.–25. 9.

KONEC AVANTGARDY?
OD MNICHOVSKÉ DOHODY
KE KOMUNISTICKÉMU
PŘEVRATU / END OF THE
AVANT-GARDE? / FROM THE
MUNICH AGREEMENT TO
THE COMMUNIST TAKEOVER
Výstava navazuje na úspěšnou výstavu Roky ve
dnech, která se konala na stejném místě v roce
2010. Představuje české výtvarné umění z let
1938–1948, jak se proﬁlovalo vůči nacistické
pseudokultuře a v poválečném období vůči
protokomunistickým tlakům. Její koncepce je
tedy zaměřena nejen na zatím nedostatečně
zpracované období českých dějin umění, na
jeho slavné i dosud málo známé umělce, ale i na
společenské souvislosti, které autoritativně
omezovaly svobodný proces tvorby, přirozenou
komunikaci a kontakty se zahraniční scénou.
Výstava proto vůbec poprvé prezentuje
prostřednictvím fotograﬁcké dokumentace
monstrózní nacistické výstavy a další aktivity
tohoto druhu v Čechách a na Moravě. /
A follow-up to the successful exhibition Years
in Days which was staged at the same venue in
2010. The present show is focused on Czech art
between 1938 and 1948, as it shaped its proﬁle
in confrontation with the Nazi pseudoculture,
and subsequently, during the postwar period,
with the protocommunist pressures of the
time. Its ambition is thus to chart a stage in the
history of Czech art which has so far remained
inadequately documented, featuring works of
both protagonists of the art scene and its still
little known representatives, setting them in
a broader social context of a time characterized
by the imposition of authoritarian restrictions
on creative freedom, natural communication
between artists and their contacts with the
international scene. The exhibition brings
the ﬁrst ever presentation of photographic
documentation on monstrous Nazi art shows
and similar projects mounted in Bohemia and
Moravia.
Kurátorka / curator: Hana Rousová
→ Lektorské prohlídky: 21. 7., 25. 8. v 16.30 h

Aleš Růžička
KREP'N'ROLL
B4
GALERIE LITERA
Karlínské náměstí 13, Praha 8
po–pá, 12–18 h
literanavratil.cz

B4
GALERIE NAVRÁTIL
Vítkova 15, Praha 8
po–pá, 12–18 h
literanavratil.cz

Autor prezentuje obrazový cyklus, na kterém
průběžně pracuje od roku 2002 a který zrcadlí
jeho novou uměleckou inspiraci přírodní
lokalitou Šáreckého údolí v Praze 6, kde tvoří.
Velkoformátové obrazy evokují dávnou historii
tohoto místa. Naznačují v konﬁguraci krajiny
a stromů tajemství mýtů, které toto údolí v sobě
stále ještě ukrývá. K výstavě vychází originální
litograﬁe plakátu a katalog.
13. 7.–7. 8.

Monika Sichrovská
ZEMĚMALBA 2011
Pod názvem „Zeměmalba 2011“ proběhne
v červenci výstava obrazů malířky českého lesa
Moniky Sichrovské. Obrazy představí záznamy
dojmů z tichých setkání autorky s poezií matky
Země a to nejen v Čechách, ale i v cizích krajích
jako Nepál, Indie, Argentina. Tato výstava
přiblíží, jakoby pod drobnohledem zvětšené
a zvýrazněné, promlouvající pozoruhodnosti
v krajině. Tak jako je obraz či báseň důkazem
toho, že člověk je živá a duchovní bytost, může
být krása v krajině důkazem toho že i naše Země
je živá, mluvící a duchovní bytost.

B4
GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6
po–pá, 8–20 h, so 10–17 h
techlib.cz
27. 7.–21. 8.

→ vernisáž / opening: 27. 7., 18 h

STARTED 2011 – RESIDENTS
OF STARTPOINT PRIZE
Alexis Milne, Yoeri Guepin,
Kaweh Modiri, John Nielsen,
Marusa Sagadin
B2
GALERIE PAVILON
Mostecká 3, Praha 1
po–pá, 10–18 h, so 11–14 h
galeriepavilon.cz

B2
GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12, Praha 1
út–st, pá–ne, 10–18 h, čt 10–20 h
/ Opening time: Tue–Wed, Fri–Sun,
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm
galerierudolfinum.cz
VELKÁ GALERIE
26. 5.–14. 8.

JÁ, BEZESPORU
/UNDENIABLY ME
Richard Billingham, Christian
Boltanski, Jiří David, Rineke
Dijkstra, Marlene Dumas, Isa
Genzken, Andreas Gursky,
Gottfried Helnwein, Gary Hill,
Robert Longo, Bruce Nauman,
Elizabeth Peyton, Viktor
Pivovarov, Gerhard Richter,
Thomas Ruff, Cindy Sherman,
Adriena Šimotová, Fiona Tan,
Luc Tuymans
Vystavení umělci zkoumají v nejrůznějších
polohách téma „já“ od sebeprojekce ve ﬁlmových
rolích (C. Sherman), přes ironické komentáře
k rasovým otázkám ve videích B. Naumana,
nesmírně citlivé portréty obyčejných lidí (R.
Dijkstra, T. Ruff), malířsky vibrantní autoportréty
(M. Dumas) až po jedinečné dílo Gerharda
Richtera nazvané Onkel Rudi, jehož význam
v českém kontextu vyniká svým původem
z Lidické sbírky. / The exhibition focuses on the
reﬂexion and transformation of the perception of
identity in contemporary art with forays into the
art of the second half of the 20th century.
Kurátoři / Curators: Holger Broeker,
Julia Wallner, Petr Nedoma

A2

24. 7–7. 8.

CITACE A INTERPRETACE
Jiří Kolář, Dalibor Chatrný,
Josef Hampl, Václav Stratil,
Jiří Kovanda, Barbora
Klímová, Tomáš Vaněk, Jiří
Thýn, Dominik Lang, Matěj
Smetana, Ondřej Brody
a Kristofer Paetau
Citace je téma, kterým se již dlouho zabývají
různí teoretici výtvarného umění i dalších
uměleckých oblastí. V každém případě úzce
souvisí s pojmem interpretace. Každá citace je
přirozeně zároveň interpretací původního motivu.
Nikdy vlastně nemůže jít o čistou citaci, už jenom
přenesením motivu do jiného času a prostoru
vznikají nové a často nečekané souvislosti.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický

B2

22. 6.–31. 8.

Alena Foustková
ZÁKLADNÍ PAMĚŤ / BASIC
MEMORY
Tématem site-speciﬁc instalace Základní paměť
se stal výstavní prostor sám, jeho paměť a jeho
duše. Každý rok se v prostoru galerie vystřídá
až osm umělců. Prostor je tak několikrát ročně
obydlen, využit, změněn, přetvořen k obrazu
autora a opět opuštěn, aby mohl přijmout
dalšího návštěvníka, dalšího tvůrce. Jaké jsou
jeho vzpomínky? Jak se prostor jeví a jaký ve
skutečnosti je? / Basic Memory is a site-speciﬁc
installation that takes the exhibition space
itself, its memory and its soul, as its theme.
Each year as many as eight artists pass through
the gallery space. Each time the space is
inhabited, used, adapted, and reshaped as the
artist wishes and is then vacated to make way
for the arrival of the next visitor, the next artist.
What does the space remember? How does the
space come across and what is it like in reality?

B1
GALERIE VE SKLEPĚ
Pohořelec 25, Praha 1
út 9–12 h čt 13–18; po telefonické domluvě
/ or by appointment: +420 602 111 500

C2

30. 6.–11. 9.

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

B2
GAMBIT
gambit.cz
GALERIE GAMBIT
Mikulandská 6, Praha 1
út–ne, 14–18 h
GAMBITPHOTO
Malé náměstí 12, Praha 1
po–ne, 10–20 h
gambitphoto.cz

B2
GAMU
GALERIE AKADEMIE
MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, Praha 1
út–ne, 10–12 h, 13–18 h
gamu.cz
30. 6.–10. 7.

CAS FAMU 2011
Výstava závěrečných prací studentů Centra
audiovizuálních studií FAMU v Praze. / Student
ﬁnal works from Centre of Audiovisual Studies
of FAMU in Prague.
14. 7.–11. 9.

→ vernisáž / opening: 14. 7., 17 h

Karel Cudlín
FOTOGRAFIE 2001–2011
/PHOTOGRAPHS 2001–2011
Výstava fotograﬁí osobnosti české fotograﬁe. /
Photographs by celebrity of Czech photography.

C2
GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32
goethe.de/prag

H

A5

Ladislav Sutnar
AMERICKÉ VENUŠE / U.S.
VENUS
Ladislav Sutnar, autor mnoha ikonických děl
světového designu, se od svých pětašedesáti
let intenzivně věnoval malbě. Jeho malířské
práce jsou téměř neznámé a tato výstava je
první samostatnou výstavou Sutnarovy volné
tvorby po čtyřiceti letech.
Kurátor / Curator: Iva Knobloch

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

PAPIER KOLE
Slovenská koláž XX. a XXI. století.
10. 8.–17. 9.

Ivo Vodseďálek
DVA ÚSMĚVY ANEB
PŘÍBĚHY VYPRÁVĚNÉ
A ZOBRAZENÉ
C2
GALERIE SPZ
Pštrossova 8, Praha 1
so 12–18 (další dny je výstava ke
shlédnutí přes výlohu)
galeriespz.com
1. 7.–22. 7.

Adam Stanko a Helena
Sequencová
SNEAKY VIOLENCE
+ host: Libuše Sequencová
(vlajka Hynek Alt a Alexandra Vajd)

B2

GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
út–ne, 11–18 h
galerienovasin.cz

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30, Praha 1
po–ne, 11–19 h
galerievaclavaspaly.cz

22. 6.–10. 7.

1. 7.–31. 8.

Rastislav Michal
OBRAZY ZE ŠÁRECKÉHO
ÚDOLÍ

OBRAZY Z DĚJIN
FOTOGRAFIE ČESKÉ
Výstava ze sbírky fotograﬁí ﬁnanční skupiny PPF.

kde máme více práce s vymazáváním než
uchováváním informací – souborů, fotograﬁí,
zpráv, všech stop naší existence. Hromadí se
denně kolem nás se zvětšující se rychlostí, která
přesahuje naše schopnosti vůbec je zvládnout.
Františka (1973, Praha) a Tim (1971, Conn., USA)
Gilmanovi využívají jako referenční body pevné
struktury - mapy, stavby, interiéry, zkoumají tu
procesy vymazávání a testují, jak mnoho může
být odstraněno, abychom dosáhli rovnovážného
stavu mezi přítomností a nepřítomností. Jejich
poměr ovlivňuje naše vnímání prostoru, takže
křehkost toho, co zbývá aktivuje naši citlivost
spíše pro to, co bylo na vymazaném místě, nežli
pro to, co je zachováno. architekturu. Zkoumají
tu proces vymazávání jejích částí a testují,
jak mnoho může být odstraněno, abychom
dosáhli rovnovážného stavu mezi přítomností
a nepřítomností. Jejich poměr ovlivňuje naše
vnímání prostoru, takže křehkost toho, co zbývá
aktivuje naši citlivost spíše pro to, co bylo na
vymazaném místě, nežli pro to, co je zachováno.
/ With so much information, how can we
think? Today’s technology has brought us to
a point in time where it is now more work to
delete than to save information – ﬁles, photos,
messages –all of the traces of our existence
that accumulate around us daily. They gather at
a speed that is accelerating beyond our capacity
for management. Using ﬁ xed structures – maps,
buildings, interiors – as a point of reference,
Františka (1973, Prague, CR) and Tim Gilman
(1971, Conn., USA) explore a process of removal,
testing how much can be eliminated in order
to reach a balance point between presence
and absence that tips into a perception of
space where the fragility of what’s left gives
us a sense of the potential that lies in deleting
rather than saving.

Výstava představuje svěží díla z internetových
blogů - na stěnách visí iPady a diváci mohou
listovat vystavenými díly. / For the fashion
photographers to be on the cover of Vogue
is no more their biggest dream. Rather they
would like to reach as many people as possible
with their blogs, published on the internet for
their community. The imagery of these blogs
literally goes wild, it merges street-, reportage-,
lifestyle- and fashion-photography and creates
a young vision of the stylish world we live in.
The show presents visually fresh work from
blogs - iPads on the walls permits the visiters to
scroll trough the selected works.
Kurátor / Curator: Walter Keller

Souběžná výstava / Simultaneous exhibiton:

SBÍRKA DR. IKKAKU OCHIHO
– LÉKAŘSKÉ FOTOGRAFIE
Z JAPONSKA / KOLEM R.
1900 / DR. IKKAKU OCHI
COLLECTION – MEDICAL
PHOTOGRAPHS FROM JAPAN
AROUND 1900
Sbírka Dr. Ikkaku Ochiho je fascinujícím
dokumentem lékařské historie. / Dr. Ikkaku
Ochi’s collection is a fascinating document of
medical history.
Od 10. 7. je galerie přechodně uzavřena. / From
July 10th the gallery will be temporarily closed.

C3
LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, Praha 1
po–pá, 11–21 h, so–ne, 14–21 h
lgp.cz
17. 6. –28. 8.

GALERIE VIA ART
Resslova 6, Praha 2
po–pá, 13–18 h
galerieviaart.com

MALÁ GALERIE

29. 6.–30. 7.

GALERIE NOD
Dlouhá 33, Praha 1
nod.roxy.cz

A3
GALERIE VERNON
vernonfineart.cz
VERNON PROJEKT
Heřmanova 12, Praha 7otevřeno
nonstop / opening time: nonstop
vernonprdojekt.com

HUNT KASTNER ARTWORKS
Kamenická 22, Praha 7
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
huntkastner.com
17. 5.–16. 7.

Cyril Blažo &
Jürgen von Dückerhoff
Výstava prací na papíře dvou mladých umělců
(von Dückerhoff, nar. v r.1973 v Keekenu,
Niederrhein, Německo & Blažo nar. v r.1970
v Bratislavě, Slovensko), kteří upravují obrázky
nalezené v knihách a časopisech nebo fotograﬁe
procesem vyjmutí a modiﬁkace. Dükerhoff
používá unikátní mazací techniku a vytváří zcela
nové, složitě formované surealistické ilustrace.
Oproti tomu Cyril Blažo pomocí minimálního
zásahu kompletně transformuje kontext jím
nalezeného výchozího materiálu, a tím vytváří
humorná, ale současně hluboká sdělení, jenž
s důvtipem protiřečí původnímu smyslu. /
An exhibition of work on paper by two young
artists, (von Dückerhoff, born 1973 in Keeken,
Niederrhein, DE & Blažo born 1970, Bratislava,
SK), who alter illustrations found in books,
magazines, or photographs, through a process
of removal and modiﬁcation. Dükerhoff employs
a unique erasure technique on the printed
illustration to create entirely new, intricately
formed, surrealistic images. Cyril Blažo, on
the other hand, uses a minimal amount of
interference to totally transform the context of
his found source material, creating witty and
profound statements that cleverly contradict
the original intent.
11. 8–8. 10.

Tim and Františka Gilman
MÁM OKNO – VIDÍM
A ZAPOMÍNÁM / I HAVE
A WINDOW – I SEE AND
FORGET
Jak se můžeme orientovat v tolika informacích?
Současné technologie nás dovedly až tam,

K

A3

KARLIN STUDIOS
Križíkova 34, Praha 8 – Karlín
st–ne, 12–18 h, wed–sun 12–6 p.m
futuraproject.cz
8. 7.–31. 7.

→ vernisáž / opening: 7. 7., 18 h

Lenka Klodová
SOCIÁLNÍ POTVORA
/ SOCIAL BEAST
Autorka se ve své práci zabývá souborem
projektů, které se zdají mít společná východiska,
rysy a postupy. Pracovně tento soubor nazývá
Fixace a relaxace. Pro Karlin Studios vytvořila
Klodová část souboru Fixace a relaxace,
speciálně zaměřenou na pýchu a sebestřednost.
Vedle vizualizace neviditelných vztahů se
objevuje téma osoby umělkyně, která zatěžuje
své okolí břemenem, které nesou, aniž by
chápali, proč je mají nést. Pomáhají ji, aby
mohla dělat projekty o tom, jak ji pomáhají. /
In her work Lenka Klodová deals with a series
of projects that seem to have a universal point
of departure, similar features and applied
strategies. The working title of this series is
Fixation and Relaxation. For her exhibition at
Karlín Studios, Klodová presents part of the
Fixation and Relaxation series, with a direct
focus on pride and egoism. Besides the
visualization of invisible relations, the artist
has also topicalized her self as an individual
who burdens her surrounding with their own
unnoticed personal burdens. They help the
artist to construct a project on the subject of
helping others.
11. 8.–11. 9.

→ vernisáž / opening: 10. 8., 18 h

CHLÉB A SŮL / BREAD AND
SALT
Edouard Boyer (FR), Didier
Courbot (FR), Baptiste
Debombourg (FR), Peter
Fitzpatrick (AUS), Ivars
Gravlejs (LV), Vojtěch
Kouřímský (CZ), Anja
Loughhead (AUS), Antonio
Rovaldi (I), Daniel Savage
(AUS), Jean-Luc Vilmouth (FR)
Přestože slovo “práce” bylo původně spojeno
s jakoukoliv aktivitou směřující k dosažení
určitého cíle, jeho význam se dnes omezil hlavně
na činnost, za kterou je osoba, která jí provedla,
nějakým způsobem odměněna. Původní význam
“práce”, jako člověku nejvlastnějšího přetváření
okolního prostředí, se tak přeměnil na aktivitu,
která má vést hlavně k vydělávání peněz.
Výstava Chléb a sůl se však snaží znovu otevřít
obě deﬁnice termínu “práce”. Na jedné straně
položit otázku “účelu” a “dosažení” vzhledem
k umění, které musí být ze své podstaty
neužitečné, na druhé straně se dopátrat toho,
kde ještě zůstalo mezi pevným spojením
práce s penězi místo pro kreativní činnost. /
Even though the term “work” was originally
connected to any activity that resulted in the
achievement of an initially set goal, its current
understating is has been predominantly reduced
to an activity for which the given individual
involved in the process will be compensated.
The original meaning of “work”, understood as
symptomatic to the human kind and rooted in
the aim to transﬁgure his surrounding has been
transformed into an activity geared towards
the production of ﬁnancial capital. “Bread and
Salt” aims to re-open both deﬁnitions of “work”.
On the one hand the exhibition will question
its intention and acquirement in relation to art,
which from its principle must be idle, on the
other hand will aim to discover the gap between
the rigid connection of work and money and
space for creativity.
Kurátoři / Curators: Amande IN,
Michal Novotný

L
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LANGHANS GALERIE PRAHA
Vodičkova 37, Praha 1
út–ne, 13–19 h
langhansgalerie.cz
25. 5.–9. 7.

NOW AND WOW:
ZNOVUZROZENÍ MÓDNÍ
FOTOGRAFIE /
NOW AND WOW: THE
REBIRTH OF FASHION
PHOTOGRAPHY
Největším snem módních fotografů už není
dostat se na obálku Vogue. Raději chtějí oslovit
co největší počet diváků prostřednictvím svých
blogů zveřejňovaných na internetu. Obrazy
představované na těchto blozích jsou doslova
šílené, míchá se v nich pouliční, reportážní,
lifestylová i módní fotograﬁe, vytvářejí mladý
pohled na moderní svět, ve kterém žijeme.

Ivan Prokop
PHOTOPASS
Výstava portrétů osobností české i zahraniční
hudební scény. Ivan Prokop se intenzivně
věnuje fotografování muzikantů, koncertů
a hudebních festivalů. V hledáčku jeho kamery
se postupem času objevovali jak protagonisté
místní a zahraniční kontrakultury, tak globální
megastars. / Portrait exhibition of the Czech
and foreign music scene personalities.
Ivan Prokop has intensively been pursuing
the photographing of musicians, concerts
and music festivals during the last quarter of
the century. In the view-ﬁnder of his camera
appeared protagonists of both local and foreign
counterculture, and global megastars of the
world popular music.
Kurátoři / Curators: Karel Haloun
a Luděk Kubík

M
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MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15, Praha 5 – Smíchov
po–ne, 15–20 h
meetfactory.cz

u Smetany nalézání překvapivých souvislostí
v notoricky známém žánru klasického ﬁlmu. / Filip
Smetana uncovers architectonic structures in
ﬁlms, Isabela Grosseová utilizes the construction
itself and its ground plan as the basis for the
design artifacts later consumed by the audience.
Both authors converge on a reﬁned game with
the background of the operation of institutions.
22. 7.–7. 8.

Jan Pfeiffer
Autor je jakýmsi zeměměřičem na volné noze.
Nebo amatérským urbanistou, který v ruchu
města hledá a zaznamenává vlastní poetické
koordináty. Do půdorysů měst a krajiny zanáší
kóty a značky, které nemají praktický význam,
ale které přesto postihují důležité mechanizmy
prožívání architektury. / The author is a sort
of a freelance geodetist. Or an amateur town
planner, seeking and recording his own poetic
coordinates in the chaos of the city. Into plans
of towns and landscapes he inscribes marks
and altitude ﬁgures which bear no practical
signiﬁcance and yet relate the important
mechanisms of experiencing architecture.
12. 8.–28. 8.

Claudia Olendrowicz
THE GUEST PRINCIPLE
Německá výtvarnice jemným způsobem
intervenuje do soukromých a veřejných míst.
Svoje zásahy dokumentuje ve fotograﬁi a její
práci je blízká postava hosta, který se sice dlouho
nezdrží, ale přesto zásadně změní prostor kolem
sebe. V galerii Kostka se opírá o poznámky
a kresby putujícího Johanna Wolfganga von
Goethe a historicky vzdálené postavy herce
a režiséra Bustra Keatna. / The German artist
very subtly intervenes in private an public
spaces. She captures her interventions on photos
and her work is epitomized in the character
of a guest who doesn‘t stay for long and yet
fundamentally alters the space around her. In
the Kostka gallery, her starting points are notes
and sketches by the traveling Johann Wolfgang
von Goethe and the historically distant character
creations of the actor and director Buster Keaton.

A3
M.ODLA
Antonínská 6, Praha 7
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 a.m. to 8 p.m.
photo5.cz/m.odla
21. 6.–30. 7.

→ vernisáž / opening: 21. 6., 19 h

Václav Kopecký
NEVIDITELNA KOSTKA /
INVISIBLE CUBE

→

1. 7.–7. 8.

NÁVŠTĚVNÍCI / THE
VISITORS
Nora Adwan, Joshua
Ammons, Scott Harber,
Yumiko Ono, Philip Topolovac,
Alisha Wessler, Adam Holý,
Veronika Landa a host Jan
Švankmajer.
Výstava stávajících rezidentů MeetFactory
bude doplněna několika artefakty spřízněných
domácích autorů. Díla na pomezí architektury,
sochy a instalace, vycházejí z fantaskních, často
surreálných motivů. / The works of the current
MeetFactory residents will be interlaced by
the creations of kindred domestic authors.
The works on the borderline of architecture,
sculpture and installation are rooted in
fantastic, often surreal motifs.

new location
new face

Kurátoři / Curators: Pavel Vančát
a Dušan Zahoranský
12. 8.–4. 9.

AFTERIMAGE
Katerina Drzkova (CZ), Petra
Feiancova (SK), Cristoph
Meier (AU), Miklós Surányi
(HU), Szabolcs KissPál
(HU), Kornél Szilágyi (HU),
Zsolt Tibor (HU) – hosté /
Randomeroutines (HU)
Výstava analyzuje obraz nebo spíše ideu
obrazu, který je „vpálen“ do sítnice oka a tím
pádem vlastně fyzicky neexistuje. Zaměříme
se na tuto speciﬁckou paměť oka a díla, která
reﬂektují tuto jemnou hranici mezi statickým
a pohyblivým obrazem. Mapujeme různé
přístupy dočasných optických vizí, vztahy mezi
faktickým obrazem a jeho otiskem v paměti.
/ The Afterimage exhibition analyses the
image -or rather the idea of the image-, which
is ‘burned’ into the eyes, and doesn’t exist
physically. Concentrating on this special
memory of the eyes, the artworks are dealing
with the narrow borderline between still and
moving images, with the different possible
forms of temporality of the vision.
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Kurátor / Curator: Borbála Szalai
1. 7.–17. 7.

Isabela Grosseová, Filip
Smetana
ARCHITEKTOVO BŘICHO /
THE GUT OF AN ARCHITECT
Vystavující autoři promíchávají zdánlivě
nesouvisející světy. Filip Smetana nalézá
architektonické struktury ve ﬁlmech, Isabela
Grosseová používá stavbu samotnou a její
půdorys jako východisko pro výtvarné artefakty
později konzumované diváky. Oba autory sbližuje
raﬁnovaná hra s pozadím fungováním institucí.
V případě Grosseové je to vtipné odkrývání
neviditelných vztahů uvnitř muzeí a galerií,

WWW.ARTMAP.CZ / VÝSTAVY / AKCE / GALERIE
INSIDER‘s CHOICE / YouTube CHANNEL /
ArtMap vyšla díky podpoře

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

ArtMap kontakt:

Tisk

info@artmap.cz
www.artmap.cz.
VYDÁVAJÍ BRATŘI HRŮZOVÉ / TEXTY POCHÁZEJÍ ZE ZDROJŮ GALERIÍ A INSTITUCÍ / GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PETR HRŮZA

Kurátorka: Daniela Deutelbaum

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

František Kupka,
Otto Gutfreund
MODERNÍ STŘEDOEVROPSKÉ
UMĚNÍ. / CENTRAL EUROPEAN MODERN ART
krátkodobé výstavy / temporary exhibition:
6. 5.–31. 7.

Milan Grygar
Výstava Milana Grygara se stala přirozeným
vyústěním zájmu Medy Mládkové o jeho dílo.
Je totiž již dávno ve sbírkách zastoupen nejen
kresbami, ale nyní také významnými obrazy,
které jsou již určitý čas zapůjčené v rámci stálé
expozice. Projekt se uskutečňuje ve výstavních
sálech přízemí hlavní budovy Musea Kampa,
kde nesporně vyzní soubory umělcových
monumentálně cítěných obrazů, akustických
kreseb partitur. Přirozenou součástí raﬁnovaně
uspořádané výstavy (a zároveň hudebního
festivalu Pražské jaro) se stává koncert hraný
podle umělcových kreseb.
12. 5.–31. 7.

ABSTRAKCE A ATONALITA
Vasilij Kandinskij, František
Kupka a Arnold Schönberg
(Dobrodružství chromatiky)
Výstava tří významných osobností – Vasilije
Kandinského, Františka Kupky a Arnolda
Schönberga.
17. 6.–14. 8.

Věra Janoušková
KOLÁŽE A SOCHY

Kurátor / Curator: Tomáš Vlček

B2

PODESTA
(výstavní prostor v mezipatře
Nové scény ND)
CAFÉ NONA
PIAZZETA ND

B1

PRAŽSKÝ HRAD
Pražský Hrad, Praha 1
st–so 13–18 h
kulturanahrade.cz
CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
Pražský Hrad, II. nádvoří
8. 4.–31. 7.

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

A4

P

PRINZ PRAGER GALLERY
Osadní 35 (Areal M factory) Praha 7
st–so 13–18 h
prinzprager.com
18. 5.–10. 7.

B2
MUZEUM MONTANELLI, MUMO
Nerudova 13, 118 01 Praha 1
út–so, 12–18 h, ne, 12–16 h
muzeummontanelli.com

Anežka Hošková & Jakub
Hošek
PARANOID COUCH POTATO

12. 6.–30. 9.

Luboš Plný, Anna Zemánková,
František Dymáček
ART BRUT: ANATOMIA
METAMORPHOSIS
Na první pohled zcela odlišná díla vyjevují
pozoruhodné podobnosti. Umělecké projekty
všech tří autorů spojovala táž utkvělá myšlenka:
každý z nich zcela svébytným způsobem
reﬂektoval svoji tělesnost a podroboval ji
četným anatomickým metamorfózám. Plného
průřezy lidským tělem, Zemánkové mimozemská
květenství a Dymáčkovy labyrinty arabesek ve
vzájemné konfrontaci odhalují skrytý aspekt
vycházející z fyziologických procesů. / The
exhibition, which has been prepared by the
Montanelli Museum in association with the
ABCD association, presents the creative output
of two now world-renowned authors – Anna
Zemánková (1908 – 1986) and Luboš Plný
(*1961) in the company of the newly discovered
artist František Dymáček (1929 – 2003).
At ﬁrst sight these wholly dissimilar works
show a remarkable similiarity. The artistic
projects of all three authors contain the same
ﬁ xed idea: each of them in their completely
original way reﬂected on their corporeality
and submitted it to numerous anatomical
metamorphoses. Plný‘s cross-sections of the
human body, Zemánková‘s alien inﬂorescence
and Dymáček‘s labyrinthine arabesques in
mutual confrontation reveal the hidden aspect
emanating from the physiological processes.
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NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Sbírka moderního a současného
umění, Veletržní palác, Dukelských
hrdinů 47, Praha 7
út–ne, 10–18 h
ngprague.cz
15. 7.–14. 8.

POHLED Z OKNA: SVĚDECTVÍ
O PLYNUTÍ A PROMĚNÁCH
ČASU / THROUGH MY WINDOW: ALONG THE PATH OF
PASSING TIME AND CHANGING SEASONS
Výstava představuje výběr z téměř milionu
snímků, které Ahae vytvořil v posledních dvou
letech. Jde o fotograﬁe věnované průzkumu
přírodního prostředí, jehož ochraně se autor
věnuje od sedmdesátých let minulého století
jako podnikatel, vynálezce, vědec a umělec.
S jeho jménem jsou spojeny mezinárodní
projekty budování ekologického hospodářství
a ochrany přírody. Fotograﬁcké dílo se stalo
přirozeným vyústěním Ahaeova soustředění
na přírodu a její vnímání. Výběr ve Veletržní
paláci navazuje na výstavu ve Vanderbitt Hall
newyorského Grand Central Terminal z dubna
a května 2011. / The exhibition features
a selection from the almost one million

PRÁDELNA BOHNICE
Psychiatrická léčebna Bohnice,
Ústavní 91, Praha 8
ne, 14–19 h
pradelnabohnice.cz

B2

R
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THE CHEMISTRY GALLERY
U Lužického semináře 11, Praha 1
út–pá 12–19 h, so–ne 10–19 h
thechemistry.cz

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
po–pá, 10–17 h
aussenministerium.at/pragkf

Jakub Švéda
FACTONATURE

PR I

Výstava nových prací výrazného českého malíře
Jakuba Švédy. Abstrakce, které dýchají životem.
Factonature. / Exhibition of new artworks
from distinctive Czech painter Jakub Švéda.
Abstractions that breathe life. Factonature.
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Kurátor / Curátor: Darina Alster
21. 7.–14. 8.

KONCENTRÁT
/ CONCENTRATE
Nikola Čulík, Markus Huemer,
Markéta Hlinovská, David
Helán, Eugenio Percossi, Lpjt
Válka, Michal Pustejovský,
Tomáš Merta, Pavel Příkavský,
Tomáš Predka, Petr Baláš,
Dominik Jirsa, Marek Hlaváč,
Illea/Ilona Janáčková, Becky
Grajeda, Maja/Marie Larroa,
Tomáš Vaněk, Natsuko
Ishikawa, Nina Šošková, Eva
Červená, David Hřivňacký,
Veronika Neumannová
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Kurator / Curator: Pavel Liška

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

R AG

Výstavu připravilo Kunstmuseum
Wolfsburg a Galerie Rudolfinum.
The exhibition was organised by
Kunstmuseum Wolfsburg and
Galerie Rudolfinum.

Jan Slovenčík
DROPS
C2
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Výstava „Brněnské koření“, představuje čtyři
brněnské umělce tvořící fúzi mezi uměním
a designem. Všichni studovali nebo dosud
studují na brněnské FaVU, vyjadřují se však
převážně na poli designu. Jejich tvorba se často
jeví jako design, ale přesto vyjadřuje určitá
umělecká stanoviska. Tento design se nesnaží
divákovi pouze zalíbit, alespoň ne v klasickém
slova smyslu zalíbení. Tento design v divákovi
probouzí nejhlubší vášně, odpor, nenávist.
Umělci zkoušejí, co až divák-konzument snese,
posouvají ho na hranice jeho vlastních možností
i rozlišovacích schopností. Kladou divákovi
otázky, jsou jeho zrcadlem. Okouzlí ho a vzápětí
po něm mrští jeho vlastním scestným odrazem.
/ Exhibition Brno Spice presents four artists
from Brno that create a fusion between art
and design. Their designs provoke, doesn‘t
need to necessary please. Their small artworks
awakes deepest desires, resistance and hate.
Design badges, wearable artworks, drawings,
paintings, prints.

Kurátor / Curator: Lpjt Válka

do 19. 8.
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BRNĚNSKÉ KOŘENÍ
/ BRNO SPICE
Minimon / Monika Lysá
a Petra Cihlářová, Zvrhlý vkus
/ Vendula Chalánková, Tereza
Damcová, Ondřej Homola

28. 6.–2. 10.

Josef Schützenhöfer

4
DOX

SPEJS
Záhřebská 23, Praha Vinohrady
po–pá 8–20 h, so–ne 11–19 h
spejs.cz

27. 5.–31. 8.

3

11. 6.–6. 7.

Koncept výstavy Koncentrát made by
readymade je jednoduchý. Koncentrát je
každoročně se opakující výstava, která je
založena na vůli ke konfrontaci. Téma made
by readymade je o soﬁstikovaném vyjádření
s vtipem a nadhledem, které nezahanbuje, ale
je prostě chytré. Stejně jako umělec, který
udělal stejnou věc jako Duchamp a nazval ji
allreadymade. Concept of made by readymade
is simple. Concentrate is a show made every
year to show will to confrontation. Theme made
by readymade is about system of expression
that is understandable by educated people and
have system of joke that is not embarrasing
but simply clever. Same like an artist who
did the same thing as Duchamp and called it
allreadymade.

S
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Kurátor / Curator: Petr Hájek

NOVÁ SCÉNA ND
Národní 4, Praha 1
novascena.cz
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23. 6.–30. 7.

Monika Zawadzki

Srpen / August

17. 8.–4. 9.

host / guest artist:

DIPLOMKY 2011

Veronika Drahotová + Nikola
Samotánová

Dan Perjovschi
Kurátor / Curator: Jiří Valoch

C3
ŠKOLSKÁ 28
Školská 28, Praha 1
(in the courtyard – through passage)
út 13–19 h, st–pá, 13–17 h
skolska28.cz
5. 7.–22. 7.

Výběr ﬁnálních prací čerstvých absolventů
českých uměleckých vysokých škol. / Selection
from ﬁnal works of fresh graduates of Czech art
universities.

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

→ vernisáž / opening: 4. 7., 18 h

12. 7.–16. 7.

Karel Cudlín
ODCHODY / DEPARTURES

FESTIVAL ECHOFLUXX
Martin Zet (CZ), Dáša Šubrtová
(CZ), Kurt Gebauer (CZ), Petra
Vlachynská (CZ), Martin
Janíček (CZ), Paul Panhuysen
(Netherlands), Mano Tsangaris
(Germany), Phill NIblock (USA)
a další

Diapozitivy, video a fotograﬁe / Slides, video
and photographs
Soubor diapozitivů a fotograﬁí Karla Cudlína
zachycuje městskou scenérii po odchodu
posledních sovětských oddílů Střední skupiny
Sovětské armády z Milovic.

Mezinárodní intermediální festival instalací,
performancí a zvukového umění.

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

Kurátor / Curator: Dan Senn
7. 7.–24. 7.

ůžena

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

www.hrad.cz
www.arborvitae.eu
www.ruzenazatkova.cz

Pavel Šebek, David 87, Empty
INDUSTRIAL

D

Výstava představuje čtyři mladé autory, které
nějakým způsobem toto téma spojuje. Cílem
jejich tvorby však nejsou pouze industriální
témata, ale i přesahy, které jim navštěvování
těchto prostor přineslo. Výstava se spíše snaží
zprostředkovat divákovi pomocí vystavených děl
atmosféru, kterou oni sami v industrialu zažili.
To vše je ještě umocněno galerií Trafačka, která
se nachází v prostoru bývalé trafo stanice ve
Vysočanech.

C2
TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 Praha 2
út–ne, 12–18 h
tranzitdisplay.cz
10. 6.–31. 7.

Rabih Mroué
Rabi Mroué je autor divadelních her, umělec,
performer a režisér, který ve svých pracích, často
vycházejících ze skutečných událostí a příběhů,
subjektivně komentuje a kritizuje současnou
politickou realitu na Blízkém Východě. R. Mroué
žije v Bejrútu a Berlíně. Jeho pražská výstava
obsahuje dvě zcela nové práce, reagující na
aktuální společenské transformace Blízkého
Východu. / In his work, often derived from
real events and stories, the playwright, artist,
performer and director Rabi Mroué subjectively
comments on and criticises the current political
reality in the Middle East. Mroué lives in Beirut
and Berlin. His Prague exhibition contains two
completely new works reacting to the current
social transformation in the Middle East.
Kurátorka / Curator: Cosmin Costinas
Každé úterý od 18 h /
every Tuesday from 6 p.m.

PRÁCE / WORK
Série pravidelných setkávání (diskuse,
přednášky...) / A series of regular meetings
(discussion, lectures...)

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

27. 7.–14. 8.

7. 6.–8. 7.

Juliana Höschlová, Kristína
Šormová, Alex Jordanová,
Monika Žáková

František Pacík

Kurátor / Curator: Eva Riebová

Dílo Františka Pacíka (1927–1975) bylo
donedávna pokládáno za ztracené. Teprve
úspěšná sochařova retrospektiva v Západočeské
galerii v Plzni (únor–duben 2009) ukázala kvality
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tohoto dynamického sochařského díla, které se
pohybuje na pomezí ﬁgurace a abstraktní tvorby
a patří k solitérním výkonům české poválečné
plastiky. V Topičově salonu bude představen
komorní, přísný výběr soch a kreseb, který zahrne
některé nedávno objevené práce. Originály
budou doplněny zvětšenými dokumentárními
fotograﬁemi z Pacíkova ateliéru (Jan Šplíchal,
1961), fotograﬁemi některých z Pacíkových
realizací v městském exteriéru a menším
souborem Pacíkových pastelů. Dílo Františka
Pacíka bude v Praze vystaveno poprvé.

(např. koktejlové šaty, tzv.malé černé, plesové
šaty atd.) / The exhibition presents a selection
of ﬁ fty women’s formal and evening garments
of Czech and foreign provenance, made over the
past sixty years. Featured in the display are the
main fashion trends and basic types of social
attire (for example, coctail dresses, small black
dresses and ball gowns).

Kurátorka / Curator: Marie Klimešová
19. 7.–19. 8.

Marie Blabolilová
CHŮZE LESEM – ZASTAVENÍ

Kurátorka / Curator: Konstantina
Hlaváčková

Kurátorka / Curator: Lucie Šiklová
30. 8.–30. 9.

C2

Jan Merta
LIBEREC III

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES
Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
út–ne, 10–19 h
galeriemanes.cz
________________________________

Autorská výstava.

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

D

12. 5.–4. 9.

GLAMOUR / DÁMSKÁ
SPOLEČENSKÁ MÓDA
1950–2010 ZE SBÍREK UPM /
GLAMOUR / WOMEN’S FORMAL AND EVENING WEAR
1950–2010 FROM THE COLLECTIONS OF THE UPM
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PRAGUE BIENNALE 5
PRAGUE BIENNALE PHOTO 2
Microna, ul. Československého exilu
4, Praha 4 - Modřany.
+420 244 401 894
st–ne, 12–19 h, ostatní dny
po telefonické domluvě / other days by
appointment tel.: 774 572 689
www.praguebiennale.org
19. 5.–11. 8.

PRAGUE BIENNALE

Výstava představuje výběr padesáti dámských
společenských oděvů české i zahraniční
provenience, které vznikaly v průběhu minulých
šedesáti let. Seznamuje s hlavními módními
trendy a základními typy společenských oděvů
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Pátý ročník bienále je rozdělen do tří
makrosekcí: „Expanded Painting,“ „Art In
General“ a „Focus Italy“. V rámci struktury
připomínající čínskou krabici je každá z těchto
sekcí dále rozdělena do menších podsekcí,
přičemž každou z nich má na starosti jeden
mezinárodní kurátor vybraný řediteli Prague
Biennale Giancarlem Politim a Helenou
Kontovou. / The ﬁ fth edition of the biennial is
divided in three macro-sections: “Expanded

Painting,” “Art In General” and “Focus Italy.”
With a structure reminiscent of a Chinese
Box, each macro-section is divided into
smaller sections, each of them organized by
an international curator appointed by Prague
Biennale directors Giancarlo Politi and Helena
Kontova.
Každou Neděli od 17h proběhne performance
s živou hudbou. / Every Sunday special event:
performance and live music sets by resident
bands and Djs.
Komentované prohlídky / Guided tours:
petra.petileta@centrum.cz; +420 608 615 536
________________________________

NA VÝLETĚ
DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
nám. Přemysla Otakara II. 38, České
Budějovice
út–ne, 10–13 h, 13.30–18 h
www.mkdcb.cz
22. 6–28. 8.

Philippe Decrauzat
NA SÍTNICI / ON THE RETINA

Veřejná prostranství města Brna
11. 6–28. 8.

BRNO ART OPEN 2011
Markéta Othová, Jiří Příhoda,
Jan Šerých, Filip Cenek,
Jiří Skála, Dominik Lang,
Eva Koťátková, Barbora
Klímová, Jiří Thýn, Matěj
Smetana, Michal Škoda, Adéla
Svobodová, Rafani, Christoph
Meier
Třetí ročník přehlídky navazuje na záměr
předchozích ročníků rozvíjet téma výtvarného
umění a jeho funkce ve veřejném prostoru.
Letošní ročník se však odlišuje snahou
o systematické přehodnocení všech tří
základních komponentů tohoto typu výstavního
formátu, – role umění, prostoru a diváků. Na
pólu umění se přehlídka pokouší předvést co
nejširší pole výrazových prostředků, které může
být do podobné výstavy zahrnuto.

Philippe Decrauzat patří k mladší generaci
umělců, vycházející z tradice švýcarské
školy abstrakce, kteří pokračují ve strategii
avantgardy 60. a 70. let. Autor se dotýká
ruského konstruktivismu /jeho dekonstrukcí/,
OpArtu /který deformuje/, minimalismu
a v neposlední řadě ﬁlmu /zvláště
experimentálního/.Pro českobudějovický
projekt, nazvaný On the Retina / Na sítnici /,
připravil zcela nové práce, skládající se ze čtyř
částí.
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
Malinovského náměstí 2, Brno
út–ne, 10–18 h
www.dum-umeni.cz

________________________________

WWW
advojka.cz, artalk.cz, artlist.cz,
artarchiv.cz, artycok.tv, foodlab.cz,
jlbjlt.net, institutumeni.cz, milada.org,
naugallery.com

Milena
Dopitová
Ještě chvilku se
zdržím
Moravská
galerie v Brně

15/7–9/10
2011
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1. 7. – 31. 8. 2011

V rámci doprovodného programu Pražského
Quadriennale 2011

photographs Ahae has taken in the last two
years. They explore the natural environment,
which the artist has worked to protect since the
1970s as an entrepreneur, inventor, scientist
and artist. His name is linked with international
organic farming and nature conservation
projects. His photographic oeuvre evolved
naturally from his focus on nature and how
we perceive it. This exhibition comes to the
Czech Republic from New York City, where
the works were displayed at Grand Central
Station‘s Vanderbilt Hall in April and May 2011.

SOUČASNÉ UMĚNÍ / CONTEMPORARY ART
V PRAŽSKÝCH GALERIÍCH / IN PRAGUE GALLERIES

Aleksandra Vajd a Hynek Alt
DOOR NO._

www.moravska-galerie.cz
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