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Ap galerie
AP Ateliér, ing. arch Josef Pleskot
Komunardů 1529/5, P 7 [B7]
open
po–pá 9–18 h
Vladimír Škoda: Negativ–positiv
12. 4.–31. 7.

open

ARTinbox
Perlova 370/3, P 1 [B2]
út, čt 14–16 h (nebo na vyžádání /
or by request) www artinbox.cz
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ARTBANKA MUSEUM OF YOUNG ART
Karlova 2, P 1 [D4] open po–ne 10–19 h
/ Mon–Sun, 10am–7pm www amoya.cz
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Ondřej Brody, Jiří David, Milena
Dopitová, Kurt Gebauer, Ivan Kafka,
Marek Kvetán, Kristýna Lutzová, Jan
Padyšák, Kristofer Paetau, Tereza
Severová, Vladimír Skrepl, Štěpánka
Šimlová, Barbora Tichá, Milan Vagáč,
Typlt-Spanhel-Tisk QX9_Artmapa 45x45
6/ Vrancová, Diana Winklerová:
Monika
Second Season
16. 4.–31. 10.
Slavná díla současného českého umění,
městská
která již významně zazářila v mezinárodním
knihovna
kontextu, muzeum znovu představuje
6/6–9/9
2012
veřejnosti s nezměněnou aktuálností. / The
famous contemporary Czech art pieces,
which have already shone significantly in
the international context, are now being
introduced by the museum to the public with
an unaltered relevance.
Kurátor / Curator: Milan Salák
Souboj 7 vysokých uměleckých škol /
Clash
Typlt-Spanhel-Tisk QX9_Artmapa 45x45
6/ of 7 Academies of Fine Arts

Galerie Rudolfinum
21/6–16/9/2012

The Phenomenon of Face in Videoart

Fenomén tváře ve videoartu

Tváře

Faces

městská
knihovna
6/6–9/9
2012

Nyní nově
ArtMap
apl ikace
pro iPhone
a iPad
vol ně ke
stažení:

Altán Klamovka
park Klamovka, P 5 [F1]
open
so a ne 14–18 h
www
aug.cz/altan-klamovka-praha
Matěj Adámek: Esence
26. 6.–8. 7.
→ vernisáž / opening: 26. 6., 18 h
Fotografie, instalace
Václav Hájek: Strnulé oči
10. 7.–15. 7.
→ vernisáž / opening: 10. 7., 18 h
Instalace
Jana Hradcová: Benefit
7. 7.–12. 8.
→ vernisáž / opening: 7. 8., 18 h
Grafický design
Libor Beránek: Dámská strategie
14. 8.–26. 8.
→ vernisáž / opening: 14. 8., 18 h
Kresba
Kurátorka galerie / Curated by: Lenka
Sýkorová
A.M.180
v prostorách klubu Utopia,
Bělehradská 45, P 2 [F5] open po–čt
14–19 h, ostatní dny po telefonické
domluvě na tel. 731 177 641
www
am180.org

16. 4.–31. 10.
Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta
umení Technickej univerzity v Košiciach,
Fakulta umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta
umění Ostravské univerzity v Ostravě, Fakulta
výtvarných umění VUT v Brně, Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola
výtvarných umení v Bratislavě / Academy of
Fine Arts Prague, The Art Department of the
Technical University of Košice, Department of
Fine Arts and Design, University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, Department
of Fine Arts of the Ostrava University in Ostrava, Department of Fine Arts, Brno University
of Technology, University of Applies Arts in
Prague, University of Fine Arts in Bratislava.
Kurátor / Curator: Jiří Petrbok, Petr Vaňous,
Luděk Rathouský, Martin Zet, Veronika
Zajačiková, Veronika Trubačová, Petr Lysáček,
Adam Szentpétery, Ján Vasilko, Marek Kvetán,
Jiří Černický

Lenka Bláhová, Eliška Kyselková,
Kamila Musilová, Martin Tůma,
Matěj Třešňák: Leica gallery – New
Inspiration, New Vision
16. 4.–31. 10.
Ve vystavených pracích pěti mladých
autorů nahlížíme skrze moderní, výrazně
výtvarné zpracování k samému jádru
podstaty jejich tvorby. Tou je především
konfrontace vnitřního a vnějšího a hledání
vlastní identity a jejího zasazení do
širších souvislostí. / The five art pieces
of young authors on display demonstrate
a modern, striking art process that leads
to the essence of their production. That is,
primarily, the confrontation of the inner and
the outer and the search for one's identity
as well as its insertion into a larger context.
Kurátor / Curator: Míla Dubská, ředitelka
Leica Gallery Prague
Jonathan Baldock: AMoYA Residency
22. 5.–31. 8.
Jonathan Baldock je prvním účastníkem
rezidenčního programu muzea. Vystudoval
malbu na prestižní škole Kensington
Royal College of Art v Londýně. Za svou
experimentální tvorbu již získal řadu
mezinárodních ocenění a grantů, jeho díla
jsou zastoupena mimo jiné ve sbírkách
Charlese Saatchiho a Davida Robertse.
V Praze představí objekty, které zde vytvořil
během svého tříměsíčního pobytu. / Jonathan
Baldock is the very first participant in the
museum's residential programme. He studied
fine arts at the prestigious Kensington
Royal College of Art in London. He has been
presented with many international awards and
grants for his experimental production and his
artwork has appeared in Charles Saatchi and
David Roberts's collections. In Prague, he is
going to introduce objects which he created
during his three-month stay.
David Černý: Shark

→ vernisáž / opening: 10. 7., 18 h
Výstavní projekt věnovaný dvěma významným
postavám literatury 20. století – Franzi
Kafkovi a polskému spisovateli a výtvarníkovi
Bruno Schulzovi. / The exhibition focuses on
two significant personalities of 20th century
– Franz Kafka and the Polish author and artist
Bruno Schulz.

Rané práce 2009–2012, Ateliér
Sochařství, VŠUP / Early Works
2009–2012, Sculpture Department,
AAAD
16. 6.–16. 7.

city surfer office
Bořivojova 67, P 3 [D7] open st–ne
14–19 h www citysurfer.cz

Transgender Me 2012
16. 8.–17. 9.
Kurátoři / Curated by: Michelle Siml & Lukáš
Houdek

Lucie Sedláková: Nové Obrázky
5. 7.–26. 7.
→ vernisáž / opening: 4. 7., 18 h
Lucie Sedláková, scénografka, lightdesignérka, milovnice nožů a textilních
technik a momentálně dokončuje studium
v Ateliéru scénografie JAMU v Brně pod
vedením Jana Štěpánka. Do City Surfer
Office přiváží „Nové Obrázky“ z Osmanské
říše, výtvarný cyklus poznamenaný blízkým
východem a prsty v plsti. / Lucie Sedláková,
scenographer, lightdesigner, knife-andtextile-lover, is about to graduate from
sceongraphy dept. at JAMU Brno.
City Surfer Office will present her “New
Pictures” series from the Ottoman Empire
inspired by the Middle East and felt-covered
fingers.
Mariana Dvořáková: ICH BIN 30
JAHRE TOT / Fassbinder Monat
3. 8.–26. 8.
→ vernisáž / opening: 2. 8., 18 h
Výstava plakátů k filmům R. W. Fassbindera.
Ruční práce, žádné Adobe. Akryl, spray, koláž,
vosk a tak dále. Originály na zdech, tisky ke
koupi. A filmové projekce. / Poster exhibition
for R. W. Fassbinder's movies. Hand made, no
Adobe. Acryl, spray, collage, wax etc. Originals
on walls, prints for sale. And movie screenings.
De–sign
Sládkova 7, P 7 [B4] open po–út čt–pá
13–18 h www de-sign.cz
Tomáš Hrůza: Letní ambice / Summer
Ambitions
29. 6.–31. 8.
Fotografie prodchnuté vůní benzínu, žárem
slunce, komářími štípanci, a… / Photos
imbued with gasoline smell, the heat of the
sun, mosquito bites, and…
DOx
Centrum současného umění,
architektury a designu / Centre for
Contemporary Art, Architecture and
Design, Poupětova 1, P 7 –
Holešovice [A7] open po / mon 10–18 h,
út / tue zavřeno / closed, st–pá /
wed–fri 11–19 h, so–ne / sat–sun
10–18 h www dox.cz,
www
facebook.com/DOXPrague.cz
Čestmír Suška: Outside / Inside
13. 4.–31. 8.
Výstava představuje v exteriéru centra DOX
tvorbu českého sochaře a uzavírá tak úspěšný
projekt Rezavé květy. / The exhibition
presents in exterior the work of the Czech
sculptor, thus concluding the successful
project Rusty Flowers
Kurátorka / Curator: Magdaléna Juříková
Superstudio
13. 4.–7. 5.
69 studentů architektury – 23 týmů –
1 zadání – 24 hodin. / 69 students of
architecture – 23 teams – 1 task – 24 hours.
Membra Disjecta pro Johna Cage /
Membra Disjecta for John Cage
25. 5.–20. 8.
Výstavy, která je pojata jako pocta Johnu
Cageovi u příležitosti stého výročí jeho
narození a dvacátého výročí úmrtí, se účastní
kromě několika Cageových spolupracovníků
a přátel, i umělci mladší generace, které jeho
dílo inspirovalo. Jde o ambiciózní počin, jenž
vedle sebe staví nejrůznější média, malbu,
kresbu, tisky, koláže, partitury, fotografie,
instruktáže, sochařské objekty, instalace, videa
a audioinstalace. / The exhibition, which is
conceived as a homage to John Cage on the
occasion of the one hundredth anniversary
of his birth and the twentieth anniversary
of his death, shall feature works not only by
a number of Cage's collaborators and friends,
but also artists from the younger generation
who have been inspired by his work. The
show is an ambitious undertaking juxtaposing
a variety of media, with paintings, drawings,
prints, collages, musical scores, photographs,
instructive pieces, sculptural objects,
installations, videos, and sound installations.
Kurátoři / Curated by: Jozef Cseres & Georg
Weckwerth

David Černý: Pistole / Guns
Kamera Skura: Superstar(t)
12. 6. 2011–31. 10. 2012
Vojtěch Míča a Jiří Petrbok: Princezny
v mlíku / Princesses in milk
12. 6. 2011–31. 10. 2012
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30, P 1 [D3] open út–ne 12–18 h
www
atelierjosefasudka.cz
Josef Sudek, Lukáš Prokůpek, Štěpán
Pech, Richard Homola: Soumrak
v zahradě Rothmayerů
27. 6.–31. 8.
České centrum praha
Rytířská 31, P 1 [D4] open út–pá 10–18
h, so 12–18 h www czechcentres.cz
Kafka & Schulz: Mistři pohraničí /
Masters Of The Borderlands
11. 7.–30. 8.

Karel Nepraš
8. 6.–1. 10.
Rozsáhlá retrospektiva významného českého
sochaře, která mapuje jeho sochařskou
i kresebnou tvorbu v dobových souvislostech
a poskytne poprvé celkový pohled na dílo, bez
něhož si dnes české sochařství 2. poloviny
20. století nedovedeme představit. / An
extensive retrospective of the distinguished
Czech sculptor, mapping his sculptural and
graphic art placed in its historical contexts and
for the first time providing an overall view of his
work, without which it would be impossible to
imagine Czech sculpture of the 2nd half of the
20 th century from today's perspective.
Kurátoři / Curated by: Jaroslav Anděl & Leoš
Válka
KŠ – Křížovnická škola čistého
humoru bez vtipu / CS – The
Crusaders´School of Pure Humour
Without a Joke
8. 6.–1. 10.
Archiv výtvarného umění / The Archive of
Fine Arts

Veronika Psotková: Bikiny klub /
Bikini Club
27. 6.–22. 10.

dvorak sec contemporary
Dlouhá 5, open po–pá 10–18 h
www
dvoraksec.com
Ondřej Brody & Kristofer Paetau: Já
za to nemůžu / It is not my fault
20. 6.–15. 9.
Umělecká dvojice Ondřej Brody & Kristofer
Paetau se vyjadřuje především
prostřednictvím videa, performance
a fotografie. Jejich práce mají konceptuální
základ, který je ale často ukryt pod
svrchní vrstvou obsesivních či společensky
nežádoucích obrazů. Zaměřují se i na témata
manipulace, moci nebo na mezilidské vztahy.
/ Art duo Ondrej Brody & Kristofer Paetau
work primarily with video, performance and
photography. Their work has a conceptual
basis, which is often hidden under an outer
layer of obsessive or socially undesirable
images. They also focus on themes of
manipulation, power or interpersonal
relationships.
Kurátor / Curator: Vladimír Skrepl
ENTRANCE Gallery
Křižíkova 34, P 8 – Karlín [C7]
open
st–ne, 12–18 h
www
entrancegallery.com
Jan Brož, Nikola Čulík, Matěj
Smrkovský, Pavla Malinová:
Kolektivní tělo
20. 6.–22. 7.
Výstava bude uvedena autory přednáškou ze
série Entrance Talks. Projekt Entrance Talks
upozorňuje novým způsobem na současné
mladé autory. Série prezentací současného
umění pro veřejnost proběhne zhruba
každý měsíc v galerii Entrance. Vybraný
autor představí sebe a svou tvorbu, v přímé
konfrontaci se svojí aktuální autorskou
výstavou. Na závěr každé akce mají účastníci
možnost klást otázky, vyjadřovat své názory,
reagovat na prezentaci.
Fenester
Výloha pro současné umění /
Window gallery, Jakubská 2, P 1 [C5]
open
nonstop www fenester.cz
Jan Kuntoš
28. 6.–30. 7.
Francouzký Institut v Praze
Štěpánská 35, P 1 [D3]
open
po–pá 10–19 h, so 10–14 h
www
ifp.cz
4. ročník Pražského festivalu,
mezinárodního setkání umělců
pracujících se sklem
22. 6.–15. 9.
Fotograf GALLERY
Školská 28, P 1 (ve dvoře / in the
courtyard – through passage) [E5]
open
út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz
Aleš Čermák: Zamilovaný Hérakleitos
4. 7.–27. 7.
→ vernisáž / opening: 3. 7., 18 h
Aleš Čermák se pohybuje na umělecké scéně
a veřejně vystavuje již bezmála šest let,
letos úspěšně ukončil studium v ateliéru
Monumentální tvorby Jiřího Příhody na
pražské AVU. S jeho uměleckou prací přímo
souvisí také to, že založil nakladatelství
Ausdruck Books, neboť literatura, čtení
a text jsou pro něj zásadními vyjadřovacími
prostředky, které umísťuje do galerijního
prostředí. Nakladatelství pak toto prostředí
a komunitu překračuje. Některé výstavy jsou
více konstrukcí, jiné vycházejí z navracející
se představy. Obraz ve Fotograf Gallery má
však i své jasné, avšak neprosazované čtení.
Hlavní postavy jsou dvě ženy, tím se povaha
výstavy opět přiklání k „divadelní“ formě,
která je pro Aleše Čermáka průvodní.
Kurátorka / Curator: Edith Jeřábková
Petra Steinerová
1. 8.–17. 8.
→ vernisáž / opening: 31. 7., 18 h
Pro výstavu ve Fotograf Gallery Petra
Steinerová připravila novou fotosérii
s pracovním názvem Hotely, která sleduje
uniformitu hotelových zařízení v přímé
souvislosti s uniformitou fotografického
vidění.
Kurátorka / Curator: Edith Jeřábková
– room
Katarína Hládeková: Second-Best
4. 7.–27. 7.
→ vernisáž / opening: 3. 7., 18 h
První ze dvou letních výstav představujících
výrazné mladé osobnosti brněnské scény
přibližuje formou fiktivního fotografického
popisu hranice možnosti poznání
„trojrozměrného objektu“ evokovaného
a zpochybňovaného v prostředí galerie.
Kurátor / Curator: Jří Ptáček
Anna Balážová: Něco v obraze
1. 8.–17. 8.
→ vernisáž / opening: 31. 7., 18 h
Video Anny Balážové je sestavou

rhizomických sekvencí odkazujících k procesu
umělecké práce, vytváření obrazové iluze
a animačním postupům.
Kurátorka / Curator: Jří Ptáček
FUTURA
Holečkova 49, P 5 [E2] open st–ne
11–18 h / wed–sun 11am–6pm
www
futuraproject.cz
Guy Ben-Ner, Lilibeth Cuenca
Rasmussen, Ettore Favini, Petra
Feriancová, Aaron Gilbert, Kristyna
Milde, Marek Milde, Moira Ricci,
Eva Seufert, Irgin Sen, Jiří Skála,
Jiří Thýn, Patrick Tuttofuoco, Nico
Vascellari, Bryan Zanisnik: Rodinné
promluvy / Family talk
6. 6.–26. 8.
Spisovatel Italo Calvino charakterizuje Rodinu
jako něco co se skládá z „hlasů, které se
prolínají u stolu během večeře nebo oběda,
z pokárání, z vtipů, nesmyslných legrácek
nebo vět, které slyšíme znovu a znovu, ať
jde o jakoukoliv událost.“ Výstava Rodinné
promluvy představuje díla 15 umělců,
kteří prostřednictvím svých děl rozkládají
a problematizují osobní prožitky v rodinném
kontextu. / The artists presented in Family
Talk alternatively represent family as a safe
harbor, a quasi-sacred hyperreality or an
informal, affinity-based community. The
family (or elements culled from the familiar
context) become artistic material, a set of
variables for the artists to work with.
Kurátor / Curator: Marco Antonini
Bryan Zanisnik: Víkendový válečník /
Weekend warrior
6. 6.–15. 7.
Mini retrospektiva amerického umělce, jehož
práce rozpracovává téma Americké kultury
a společnosti, avšak se surrealistickým,
autobiografickým přístupem. Zanisnik vytváří
svérázné scénáře plné černého humoru,
kaleidoskop jak skutečných, tak imaginárních
událostí v jeho životě. / This mini-retrospective
will present a selection of recent and not-so
recent works, photography, video, sculpture
and performance. Zanisnik's work elaborates
on American culture and society, with a surreal
autobiographical approach. Creating quirky
and darkly humorous scenarios, kaleidoscopic
refractions of both actual and imagined events
in his personal history.
Kurátor / Curator: Marco Antonini
Martin Kohout: Glare Inland, Quiet
Attachment 2
25. 7.–26. 8.
→ vernisáž / opening: 24. 7., 18 h
Téměř samostatná výstava Martina Kohouta
GIQA2 (Glare Inland, Quiet Attachment 2)
— jakožto druhé seskupení, tentokrát
s přetvořeným povrchem nepopírajíc
řád, výstavy z nedávného léta. / Almost
a solo show of Martin Kohout GIQA2
(Glare Inland, Quiet Attachment 2),
a second constellation, with reshaped
surface, which however doesnt deny
order of the exhibition from last summer.
Futura: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34, P 8 – Karlín [C7]
open
st–ne 12–18 h, wed–sun 12–6 pm
www
futuraproject.cz
Slavs and Tatars, Janek Simon:
Nepřetržité rozhovory /
Continuous Conversations
20. 6.–8. 7.
Nepřetržité rozhovory je variabilní soubor
otevřených a decentralizovaných výstavních
struktur odehrávajících se v rozdílných
lokalitách (Polsko, Uruguay, Kyrgysztán
atd.) ve formě pokračujícího dialogu.
Cílem projektu je vytvořit vzájemné vztahy
s publikem prostřednictvím performativního
procesu identifikace/analýzy ideologických,
ekonomických a politických rozměrů
nedávných historií a geografií. /
Continuous Conversation is an alterable
set of open and decentralized exhibition
structures that happens in multiple positions
(Poland, Uruguay, Kyrgyzstan) in the
form of an on-going dialogue. The project
aims to build the interrelations with the
audience through the performative process
of identifying/unpacking the ideological,
economic and political dimensions of the
recent histories and geographies.
Kurátorka / Curator: Patrycja Rylko
Jan Haubelt: Slepá díra; objekt a jeho
obrazová reprezentace / Blind hole;
object and it's pictorial representation
19. 7.–12. 8.
→ vernisáž / opening: 18. 7., 18 h
Výstavní projekt vychází z interpretace
odkazu barokního iluzonizmu, v němž je
zobrazení reality a práce s perspektivou
chápána jako metafora o světě. Soubor
pracuje s posunem základní charakteristiky
sochy, objektu, fotografie, koláže a rozvíjí
vzájemně se ovlivňující vztah jednotlivých
komponent a médií. / Exhibition project
grows from the interpretation of legacy
of barock ilusionism, in which the
representation of reality and work with
perspective is understood as a metafor of
the whole world. Exhibited works are based
on the shift from the first characteristics of
sculpture, object, photography, collage and
develops an interrelationship of each of the
components and mediums.
Tatiana Fiodorova: V jiných světech /
In different Worlds
19. 7.–29. 7.
→ vernisáž / opening: 18. 7., 18 h
Moldavská umělkyně Tatiana Fiodorova,
momentálně účastnice rezidenčního programu
Centra pro současné umění FUTURA,
představí návštěvníkům svůj osobní pohled
na integraci/adaptaci východní Evropy do
západoevropského kontextu. Umělkyně míchá
zkušenost dětství a dospívání stráveného
v Sovětské éře, i současný statut umělkyně,

své osobní zkušenosti a národní historii a to
vše do konečného velmi citlivého výsledku. /
The Moldavian artist, currently taking part in
A.I.R FUTURA residencies program, presents
her personal view at the controversial
integration/adaptation of Eastern Europe
to the Western european context. From
her childhood and teenage years, spent in
the Soviet era, to her current status as an
international artist, Tatiana Fiodorova here
mixes past and present, personal experiences
and national history in a very sensitive art.
Alice Nikitinová, Marius Lut, Magali
Reus a architekt Marchel Ruygrok:
Latest models
23. 8.–20. 9.
→ vernisáž / opening: 22. 8., 18 h
Výstava se zabývá především
výrazovým jazykem a ukázkou různých
poloh v „materiálním“ umění. Všichni
vystavení autoři pracijí s redukcí
a oprošťováním, ale každý vynechává něco
jiného. / Exhibition deals with the expressive
language and different positions in “material”
art. All exhibited authors works with reduction
and simplification, but each of them cut out
final different elements.
Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23, P 3 [D7] open po–pá
10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz
Marek Hlaváč, Štěpánka Sigmundová:
…do oparu možností
13. 7.–12. 8.
→ vernisáž / opening: 12. 7., 19 h
Kurátorka / Curator: Pavlína Jakoubková
Karolína Mikešová, Roman Štětina
17. 8.–16. 9.
→ vernisáž / opening: 16. 8., 19 h
Kurátor / Curator: Rado Ištok
GALERIE / CZD
Vojtěšská 3, P 1 [B4] open út–pá
10–18 h www czechdesign.cz
www
facebook.com/galerieczd
Newintage
11. 7.–16. 9.
→ vernisáž / opening: 11. 7., 19 h
Výstava představí novou lifestylovou značku,
kterou vytvořili mladí designéři, studenti
různých oborů Fakulty multimediálních
komunikací z Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně ve spolupráci s CZECHDESIGN.
Kolekce vývrobků: oděvů, šperků a doplňků
je inspirovaná atmosférou 20.–30. let
20. století. K výstavě připravujeme
workshop, bližší informace sledujte na
našich stránkách a na www.facebook.com/
newintage.cz. / Exhibition will present new
lifestyle brand, which is produced by young
designers, students of different departments
of the Faculty of Multimedia Communications
on Tomas Bata University in Zlín in
cooperation with CZECHDESIGN. Collections
of products: fashion, jewelry and accessories
are inspired by the 20´s – 30´s of the 20th
century. We are preparing workshop for this
exhibition. For further information, please,
follow us on our websites.
GALERIE ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Spálená 14, P 1 [B2] open po–ne
10–18 h www galerieceskepojistovny.cz
Zdeněk Kolářský: Klín ženy
28. 6.–26. 8.
Výstava plastik a reliéfů.
Galerie Ferdinada Baumanna
Štěpánská 36, P 1 [C4] (vitríny
Štěpánské pasáže) open po–ne 7–22 h
www
g-f-b.tumblr.com
Radek Brousil
4. 7.–25. 7.
Tomáš Roubal
28. 7.–30. 8.
→ vernisáž / opening: 27. 7., 18 h
GALERIE FOTOGRafic
Stříbrná 2, P 1 [D4] open po–ne 13–19 h
/ mon–sun 13–19 h www fotografic.cz
Helena Gonçalves: Monchique
26. 6.–15. 8.
Mladá portugalská fotografka Helena
Gonçalves představuje serii svých fotografií,
pořízených na jihu Portugalska krátce po
obrovských lesních požárech. Uvádí časovou
řadu 12 v noci pořízených snímků s dlouhou
expozicí, kdy každý představuje jeden
konkrétní měsíc roku. Použit byl světelný
zdroj tvrdého světla, čímž autorka odkrývá
a vyjevuje scenérie a prvky vlastní přírodě.
www
salgadeiras.com / Helena Gonçalves,
a young Portuguese photographer, presents
the series of photos taken in Southern
Portugal after dramatic devastating forest
fires. She presents a series of 12 photos
of long exposure each one representing one
month of the year, photos captured during
the night with hard artificial light source
through which the artist reveals the sceneries
and elements of the Nature itself. www
salgadeiras.com
Anna Kazanova Project & Strange
Party Orchestra
18. 8.–25. 9.
→ vernisáž / opening: 18. 8., 18 h
Projekt je uměleckým počinem dánských
skladatelů Anderse Vestergaarda & Kare
Elers a fotografky Anny Kazanove. Každé
dílo je tvořeno fotografií doprovázenou
zvukovou kompozicí. Divák/posluchač si
takto vytváří vlastní prostor, kde je vizuální
imprese doprovázena zvukem, který ke
každé fotografii vypráví tak trochu jiný
příběh. / The artistic project of Danish
music composers Anders Vestergaard & Kare

Elers and a photographer Anna Kazanova.
Each artwork consists of photograph
accompanied by music composition.
The viewer/listener creates this way his
own space where the visual impression
is accompanied by sound, which tells
slightly different story each time.
Galerie Havelka
Martinská 4, P 1 [D4] open po–so
11–18 h www galeriehavelka.cz
Galerie Hlavního
města Prahy
www
ghmp.cz, citygalleryprague.cz
– Dům U Zlatého prstenu (1
Týnská 6, P 1 [C5]
open
út–ne 10–18 h
Johana Pošová: Podtlak / Under
Pressure
28. 6. – 12. 8.
Zdrojem tvorby Johany Pošové jsou zdánlivě
malicherná nenápadná gesta bytostí,
dočasné záznamy jejich přítomnosti
a symbolika věcí, které však otevírají mnoho
možností interpretace. Výstava fotografií
nazvaná Podtlak představuje některé starší
snímky detailů lidského těla zasažených
vnitřním napětím a dále nová díla vracející
se k tomuto tématu aktualizovanou formou.
/ Johana Pošová has drawn in her output
on a repertory of seemingly irrelevant,
inconspicuous gestures of human beings,
fleeting imprints of their presence, and the
symbolism of objects, all of which is open
to multiple alternative interpretations.
The current exhibition of her photographs
presents earlier pictures showing details of
various parts of the human body at a point of
inner tension, plus recent works returning to
the same subject in a new form.
Kurátorka / Curator: Monika Doležalová
– Staroměstská radnice (2
2. patro, Staroměstské nám. 1, P 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h
Jaromír Novotný: Viditelné formáty /
Visible Formats
16. 5. – 19. 8.
Reduktivně abstraktní obrazy Jaromíra
Novotného pracují s povrchem a hloubkou,
vymezením tmavých a světlých ploch vůči
formátu plátna a uvnitř něj. Obrazy velkých
formátů poukazují na důležitost fyzické
zkušenosti a také malba samotná akcentuje
základní vlastnosti média. Kromě obrazů
jsou vystaveny také práce na fotopapíře,
které vznikají paralelně a s obrazovými cykly
úzce souvisí. / The reductively abstract
paintings of Jaromír Novotný deal with
surface and depth, involving the correlation
between dark and light surfaces and the
canvas format, as well as their interaction
within it. Apart from paintings, the show
features the artist´s works on photographic
paper, produced in a parallel process along
with the former, and closely related to the
series of paintings.
– Dům U kamenného zvonu (3
Staroměstské nám. 13, P 1 [D4]
open
út–ne 10–20 h
London Twelve
29. 6.–23. 9.
Cílem výstavy London Twelve není snaha
reprezentovat londýnskou „uměleckou scénu“
jako celek, ani zmapovat její špičku, její
autor, britský kurátor Toby Clarke, se zaměřil
na subjektivní úhel pohledu. Výstava tak
zahrnuje představitele mladé nastupující
generace, avšak také starší uznávané
autory, jejichž práce se vztahují k tématům
prolínajícím se celou výstavou (abstrakce,
identita, technologie, historie a příroda).
/ The aim of the exhibition London Twelve
is therefore neither to present the scene
in its completeness, nor to chart its apex.
Rather than that, the person behind the
show´s concept, British curator Toby Clarke,
has decided to focus on a subjective point
of view. The exhibition thus brings together
representatives of both the young up-andcoming generation of artists, and several
older, already established names, whose
works relate to the show´s keynote themes:
namely, those of abstraction, identity,
technology, history, and nature.
– Městská knihovna, 2. patro (4
Mariánské nám. 1, P 1 [D4] open út–ne
10–18 h
Lubomír Typlt: Tikající muž / Ticking
Man
6. 6. – 9. 9.
První pražská soubornější výstava Lubomíra
Typlta představuje polaritu a zároveň
komplexnost autorova spletitého díla.
Obě polohy – metafyzická i figurální,
které jsou v jeho obrazech přítomné,
se spojují ve výrazný celek odhalující
hloubku existenciálního projevu. / This
first larger-scale Prague exhibition of
Lubomír Typlt makes visible the polarity and
comprehensiveness of the artist´s intricate
output. The two basic elements of his painting
– metaphysical and figural – combine in
a distinctly individual whole revealing the
depth of Typlt´s existential idiom.
Jakub Špaňhel: Slepice jdou do pekla
/ Hens Go To Hell
6. 6. –9. 9.
Jakub Špaňhel se věnuje gestické
velkoformátové malbě. Z prostředí sakrálních
interiérů vystoupil postupem několika let
do exteriérů měst s náměty krematorií,
„benzínek“ a velkých centrálních bank.
Nedílnou součást Špaňhelovy tvorby
tvoří kontinuálně rozpracovávané série
„lustrů“, či soubor takzvaných „válečků“

s ornamentálními náměty. / Jakub Špaňhel
has concentrated on gestural large-scale
painting. Over the last few years, he has
shifted his interest there from interiors of
sacral places to urban exteriors, with central
themes of crematoriums, petrol stations,
and large central banks. An integral part
of Špaňhel´s output are his continuously
evolving series of “chandeliers” and “paint
rollers” with ornamental designs.
– ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1, P 7 [mimo
mapu / out of map],
open
út–ne 10–18 h, pá 13–18 h
Emil Filla (1882–1953): Ze sbírek
GHMP / From CGP Collections
4. 4.–4. 11.
Výstava představuje jednu z nejvýznačnějších
uměleckých osobností české moderny, malíře,
sochaře, grafika a teoretika umění, Emila
Fillu. Výběr prezentovaný na výstavě zastupuje
autorovu rozmanitou tvorbu, jež prošla celou
řadou proměn. / The exhibition presents one
of the foremost representatives of Czech
modernist art, painter, sculptor, printmaker and
art theoretician Emil Filla. The present display
brings a balanced survey of the artist´s varied
output, charting his development which
involved several major transformations.
Vincenc Vingler (1911–1981): Sochy
zvířat / Animal Sculptures
4. 4.–4. 11.
Výstava představuje výběr z autorova
úctyhodného sochařského díla, jež vznikalo
od druhé poloviny čtyřicátých let 20. století
až do posledních dnů umělcova života roku
1981. Diváci mohou zhlédnout práce umělce,
jehož projev orientovaný na svět zvířat, stál
programově mimo vývojové proudy a procházel
jen zdrženlivými proměnami. / The exhibition
offers a survey of the production of an artist
whose style in capturing his key area of
interest, namely, the animal kingdom, set him
programmatically apart from the mainstream
contemporary trends in art, onto a road of his
own involving only moderate changes.
– BÍLKOVA VILA
Mickiewiczova 1 [D4] open út–ne 10–18 h
/ Tue – Sun, 10:00 a.m.–6:00 p.m.
František Bílek a portrét / František
Bílek´S Portraits
Galerie chodovská tvrz
Ledvinova 9, P 4 [mimo mapu / out of
map] open út–ne, 13–19 h
www
chodovskatvrz.cz
Karíma Al-Mukhtarová, Vasiliy
Artamonov, Ondřej Boušek, Aleš
Čermák, Patricie Fexová, Sylva
Francová, Pavla Gajdošíková, Jan
Haubelt, Markéta Jáchimová, Jana
Kalinová, Barbora Kleinhamplová,
Jiří Kovanda, Petr Krátký, Magdalena
Kwiatkowska, Alexey Klyuykov,
Petr Lysáček, Marek Meduna,
Petra Pětiletá, Jan Pfeiffer, Sláva
Sobotovičová, Vítek Soukup, Johana
Střížková, Jiří Thýn, Benedikt Tolar, Filip
Turek, Tereza Velíková: Nezvaný host
30. 6.–9. 8.
Nezvaný host reaguje na konkrétní momenty
a specifika spojená s konfrontací uměleckého
díla a bytového prostředí, umělce
a domácnosti. Nejde jen o estetiku, ale také
o příběhy, jichž součástí mohou být jednotlivé
artefakty. Zpochybnění konvencí, které jsou
spojeny se vztahem současné umělecké
tvorby a soukromí jež obýváme, stejně
jako vybočení ze zažitých forem galerijní
prezentace, je předpokládáno…
Kurátoři: Viktor Čech a Helena Blašková
Galerie jaroslava frAgnera
Betlémské náměstí 5a, P 1 [D4]
open
út–ne 11–19 h www g jf.cz
Kurt Gebauer a jeho žáci
27. 6.–22. 7.
Letmé retro ateliéru Kurta Gebauera na VŠUP.
Součást Open Air Arena Betlémské náměstí
snažící se oživit veřejný prostor hudbou,
divadlem a výtvarným uměním.
Současná norská architektura
28. 6.–26. 8.
Výstava seznamující se současnou
norskou architektonickou tvorbou. Vybrané
projekty zastupují různé úkoly, od malých
charakteristických odpočívadel podél
silnic a soukromých domů až po náročné
stavební zakázky. Prostřednictvím řady forem
– fotografie, film, skica a model – se zde
nabízí souhrnný pohled na počiny norských
architektů realizované v posledních pěti
letech v Norsku i v zahraničí.
Galerie Jelení
Drtinova 15, P 5 [E4] open út–pá 15–18
h, 731 823 670 www galeriejeleni.cz
Miroslav Hašek: Hranice možností
13. 6.–4. 7.
Jan Filip: Manifest!
10. 7.–2. 8.
→ vernisáž / opening: 9. 7., 18 h
Kurátorka: Mariana Serranová
Tomáš Moravec a Matěj Al-Ali: Koryta
a sedla
8. 8.–30. 8.
→ vernisáž / opening: 7. 8., 18 h
Galerie Jiří Švestka
Biskupský dvůr 6, P 1 [C6] open út–pá
11–18 h www jirisvestka.com

Leonid Tishkov: Derelict Utopies
29. 6.–11. 8.
Kurátor / Curator: Pavel Švec
Galerie Josefa Sudka
Úvoz 24, P 1 [C2] open st–ne 11–17 h
www
upm.cz
Josef Sudek: Z ostrovů / The Islands
24. 5– 9. 9.
Opuštěná místa v samotném srdci Prahy, na
nichž ve večerním přítmí vznikly melancholické
snímky jako parafráze vnitřního exilu. / Photos
of abandoned places in the heart of Prague,
where were created melancholy images as
a paraphrase of spirit exile.
Kurátor / Curator: Jan Mlčoch
galerie kritiků
Palác Adria, Jungmannova 31, P 1 [D4]
open
út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz
Technologia materialis et perceptualis
29. 6.–27. 7.
Galerie laboratorio
Bubenská 1, P 7 (2. patro, č. dveří
212 / 2nd floor, No.212) [B6] open út–pá
15–18 h nebo po domluvě /
Tue–Fri, 15–18 h or on appointment
www
galerielaboratorio.com
Philip Topolovac: Studie výdechů I–IV /
Shafts Studies I–IV
speciální host / special guest: Pavel
Karous
27. 6.–31. 7.
Když Philip Topolovac přijel minulé jaro
na rezidenci v MeetFactory, jedním z jeho
hlavních cílů byla moderní a brutalistní
architektura města, příbuzná jeho
domovskému Berlínu. V Praze se přirozeně
a náruživě ponořil do téměř zapomenutých
(či podvědomě opomíjených) součástí
podzemní dopravy. Ventilační šachty
pražského metra jsou vlastně samy sochami
par excellence, alespoň z pohledu pozdního
modernismu. / When Philip Topolovac arrived
last spring for a three-month residency at
MeetFactory, one of his biggest concerns
was the modernist and brutalist architecture
of the city, reminding him of his domestic
Berlin. In Prague he naturally dug into the
almost forgotten (or just subconsciously
omitted) parts of the underground
transport systems. The ventilation shafts
of Prague's metro are sculptures par
excellence, at least from the point of view of
late modernism.
Galerie Makráč
Heyrovského nám. 2, Petřiny [mimo
mapu / out of map], po–pá, 8–18 h
www
imc.cas.cz // 40 let galerie Makráč
Jan Albert Šturma: Uzdravení / láska
k ruderálu / Exhibition Recovery
(loving brownfields)
3. 7.–7. 9.
Plocha stěny pokrytá artefakty, také objekt
(subjekt?) profesního botanického zájmu, zároveň však i značného obdivu: periferie, okraj
nebo suburbie velkoměsta, v tomto případě
převážně Prahy. Jakou má strukturu? Jak se
liší od centra? Lze jí mít rád podobně jako Krkonoše, Český ráj nebo třeba Saharu? / The
wall covered with many different artefacts,
but also a object of the proffesional botanical
interest or; the object of continuos amazement: the city suburb, in this case mostly of
Prague. What is it like?Can we easily estimate
ist borders? Can we love it like Yellowstone,
Sahara or the Alps?
galerie nod
Dlouhá 33, P 1 [C5] www nod.roxy.cz
Josef Bolf, Michal Pěchouček, David
Böhm, Jana Kochánková, Markéta
Baňková, Lenka Klodová, Darina
Alster (s Alešem Zemene), Pavel
Kříž, Jiří Ptáček, Jakub Nepraš, Milan
Mikuláštík, Tamara Moyzes:
Perfektní svět / Perfect World
→ vernisáž / opening: 12. 7., 19 h
13. 7.–12. 8.
Téma „dokonalého světa“ vychází ze
současného životního stylu, kdy celou
společnost do značné míry ovládá reklama,
kdy se „úspěšní lidé“ vydávají na dovolené
do exotických krajů, aby na okamžik vybočili
z prázdného světa byznysu či politiky do
ještě prázdnějšího odpočinku v luxusních
hotelích u luxusně vybavených pláží. Pak
se ovšem zase brzy vracejí ke každodenní
skutečnosti nekonečných porad a jednání.
Řada umělců různými způsoby reaguje na
dnešní převládající životní styl, ve kterém
se často vytrácí obsah a smysl a jehož
aktéři spěchají z jedné zbytečné schůze či
diskuze do druhé s pocitem, že snad pracují.
Přesto ale někde v hloubi duše musí cítit
naprostou prázdnotu, s níž nakonec doklušou
do cíle, aby se za nimi zaklapla víka rakví,
aniž by po nich zůstalo cokoliv pozitivního
kromě rozsáhlých majetků či dluhů. / The
theme of "the perfect world" arises from
the contemporary way of living when the
entire society is predominantly being ruled
by advertisement. The successful people go
on vacation to exotic destinations in order
to disappear from the empty and vague
world of bussiness or politics. However,
they just fall into emptier environments of
luxurious holiday resorts and beaches. Then
they return back to their ordinary lives full
of neverending meetings. Numerous artists
react to this prevailing life style when the
sense of things is being lost while people
rush from one useless meeting to another
thinking that they are working.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
Lada Gažiová: Výstava komiksů
v rámci Prague Pride
14. 8.–31. 8.

Laďa Gažiová je jednou z nejvýraznějších
mladých vizuálních umělkyň na současné
československé scéně. Právě její výtvarná
technika, sprej na plátně, ji činí na domácím
poli výjimečnou. Vystudovala Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze v konceptuálním
a intermediálním ateliéru Jiřího Davida. I přes
její mladý věk, byla její tvorba ověnčena již
několika významnými úspěchy a oceněními.
Laďa Gažiová současně hojně vystavuje
v České republice i v zahraničí. V NoD vystaví
komiks zaměřený na LGBT Roma. / Lada
Gažiová is one of the most outstanding
young visual artists on the Czechoslovak art
scene. She graduated from Academy of Arts,
Architecture and Design in Prague where
she studied under Jiří David's Intermedia Art
Department. She often exhibits her work both
in the Czech Republic and abroad. In NoD
Gallery she will present her new comic book
focused on LGBT Roma population.
GALErie nová síň
Voršilská 3, P 1 [D4] open út–ne 11–18 h
www
galerienovasin.cz
Monika Holečková: Hojnost
11. 7.–29. 7.
Monika Holečková vystavuje v Nové síni své
nejnovější obrazy. Její malba představuje plynulý
tok, jehož kontinuálními tématy jsou především
země a propojení dole a nahoře, odehrávající
se zde symbolicky pohledem shora. Dosud
neuzavřený cyklus, inspirovaný fotografiemi
zemského povrchu pořízenými ze satelitu,
zprostředkovává prožitek úžasu z hojnosti
a krásy nad snímky horstev, ústí řek, ostrovů,
zálivů, transponovaný na plátna s malířskou
vytříbeností a bohatým senzualistickým
kolorismem, podloženými opravdovostí prožitku.
Jednota umělců výtvarných: Letní
setkání
14. 8.–2. 9.
Pravidelná výstava členů jednoho
z nejstarších výtvarných spolků. Na výstavě
budou prezentovány práce z poslední pěti let
a to obrazy, grafika i sochařská tvorba.
galerie NTK
Národní technická knihovna
Technická 6, P 6 [A2] open po–pá
8–20 h, so 10–17 h www techlib.cz
Started
20. 8.–8. 9.
Rezidenti ceny Start Point 2012. / Residents
os Start Point Prize 2012.
galerie Roberta Guttmanna
U Staré školy 3, P 1, (zadní trakt
Španělské synagogy / rear wing of the
Spanish Synagogue) [C4] open Denně
kromě so a žid. svátků / Every day
except for Sat and Jewish holidays
www
jewishmuseum.cz
Židovská magie v díle Marka Podwala
/ Jewish Magic: The Art of Mark
Podwal
28. 6.–11. 11.
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, P 1 [C4] open út–st,
pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h
/ Opening time: Tue–Wed, Fri–Sun,
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm
www
galerierudolfinum.cz

galerie VE sklepě
Pohořelec 25, P 1 [D1] open út 9–12 h
čt 13–18; po telefonické domluvě /
or by appointment: 602 111 500
Yumiko Ono: Muslim Call
15. 7.
galerie VERNON
U Průhonu 22, P 7 [B6] open st–so
13–18.30 h www galerievernon.com
Varda Carmeli, Yana Gerber, Luba
Sokolovsky, Avi Sperber, Galia
Gavish, Jeannette Josse, Theodor
Barr, Matt Anzak, Lea Dolinsky,
Sarah Levine, Dorit Feldman, Orna
Oren Izraeli, Israel Rabinovitz,
Rachel Witzman, Norman Drimmer,
Gavriel Fisher, Bilha Fuchs, Dalia
Hakker Orion, Irit Segal Israeli,
Orna Lutski a Varda Rotem: Golem
metamorphosis
30. 5.–3. 8.
Výstava představuje výběr z prací izraelských
umělců, kteří si pohráli s motivem golema.
/ The exhibition focuses on Israeli artists
and a selection of their work devoted to the
Golem theme.
Kurátor / Curator: Shalom T. Neuman
– VERNON PROJEKT
Heřmanova 12, P 7 [E4] open nonstop /
nonstop www galerievernon.com
Kit Reisch: Očistné světlo /
Cleansing Light
28. 3.–31. 8.
Kit Reisch se narodil v Texasu, nyní však
žije a tvoří v Praze. Jeho instalace nazvaná
Očistné světlo v sobě mísí architektonické
poznatky, které získal během pobytu v Praze. /
Kit Reisch was born in Texas, but he now lives
and works in Prague. His installation called
Cleansing Light combines specific and general
architectural elements found in Prague.
galerie VELRYBA
Opatovická 24, P 1 [B6] open po–so
12–22 h www kavarnavelryba.cz
Nina Schacht
12. 6.–6. 7.
Výstava studentky 1. ročníku magistra
katedry fotografie FAMU / Exhibition of
1st year student of master at the FAMU
Department of Photography
GAMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, P 1 [D3]
open
út–ne 10–12 h, 13–18 h www gamu.cz
Klauzury CAS FAMU 2012 / CAS
FAMU 2012
do 8. 7.
Závěrečné ročníkové práce studentů CAS
FAMU / Student final works from Centre of
Audiovisual Studies of FAMU in Prague.
Erwin Raupp: Moravská Hellas 1904
/ Moravian Hellas 1904
12. 7.–9. 9.
V rámci cyklu Osobnosti fotografie
představuje Galerie AMU dílo Erwina
Rauppa. / AMU Gallery presents historical
photographs by Erwin Raupp in the cycle
Personalities of the Photography.

– velKá galerie
Marina Abramović, Vito Acconci,
Peter Campus, Juan Manuel,
Echavarría, Douglas Gordon, Franz
Gratwohl, Freya Hattenberger, Nan
Hoover, Bruce Nauman, Nam June
Paik, Ulrike Rosenbach, Steina, Miloš
Šejn, Fiona Tan, Bill Viola, Peter
Weibel: Tváře / The Faces
21. 6.–16. 9.
Výstava Tváře, představující osmnáct děl
převážně klíčových uměleckých osobností
videoartu od jeho počátku v 60. letech do
21. století, dokládá sílu oné aliance, která
se v posledních padesáti letech vytvořila
mezi tváří a videem. Nabízí pohled na to,
jak specifický charakter a možnosti videa
a videoinstalace nejen přinesly nové způsoby
zachycení tváře v obraze, ale také různé
polohy jejího fungování coby obrazu. / The
exhibition Faces, which showcases eighteen
works of artists who, for the most part, belong
among the most prominent figures of videoart
throughout its history – from the early days
in the 1960's until the present 21st century
– manifests the strength of the alliance that
has formed between face and video in the
last fifty years. It lends a view on the specific
character and possibilities of video and video
installation and how they can broker new ways
of representation of face in an image, but also
on the many ways the face can work on many
levels as an image.
Kurátor / Curator: Ladislav Kesner
GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, P 1 [E5] open út–so
11–18.30 h www galeriesmecky.cz

GATE Galerie
Husova 21 [D4] open po–so 10–18 h,
ne 11–18 h / Mon–Sat 10 am.–6 pm,
Sun 11 am–6 pm, www galeriegate.cz
Francis Bacon & Bohumil Hrabal
Dva géniové / Two Geniuses
18. 5.–22. 7.
Výstava netradičně propojuje dílo Francise
Bacona s texty spisovatele Bohumila Hrabala
a odkrývá, že přestože se umělci nikdy
nesetkali, mnohé je spojovalo. Výstavu
pořádá Galerie Vernon ve spolupráci s GATE
Galerií a informačním centrem. / The
exhibition links the work of Francis Bacon to
the writings of Bohumil Hrabal and reveals
that, although the two artists never met,
they have much in common. The exhibition is
organised by Vernon Gallery in cooperation
with GATE Gallery and Information Centre.
František Kočí: Vzpomínky / Memories
8. 8.–8. 9.
Kurátor / Curator: Monika Burian Jourdan
HUNT KASTNER Artworks
Kamenická 22, P 7 [B6]
open
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
www
huntkastner.com
Daniel Pitín: Kunstwerke
5. 6.–28. 7.
Kunstwerke – kulisy malířské výstavy
Daniela Pitína složené z obrazů, koláží
a videoanimace. Obsahem výstavy se
stávají traumata euroamerické společenosti
podobně jako umělcova sebeironie nad

František Skála: Hlavy a Headlands
18. 4.–14. 7.
Cykly: Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan
Švankmajer, Libor Fára, Michal
Šanda, Pavel Holeka
22. 8.–6. 10.
Galerie Václava Špály
Národní 30, P 1 [D4] open po–ne, 11–19 h
www
galerievaclavaspaly.cz
Roman Trabura: Light Obsession
29. 6.–2. 9.

vlastní pozici v systému uměleckého
trhu. Předmětem animace tak může být
budova Bauhausu z Desavy v pouštní bouři
s černošským kmenem podobně jako koláže
se zástupci menšin v klasicistních interiérech.
Kontrapunkt ke kulturní asimilaci tvoří
přítomnost domorodého umění v opuštěných
“sběratelských” vilách vystavěných na
konturách modernismu. Předobrazem
samotných maleb Daniela Pitína jsou často
filmové scény a jejich doslovný rozklad
v rámci statičnosti obrazu. Malířskou hmotu
zde přetváří a podstupuje procesu proměn,
srovnatelných s postupným vytrácením
emulze fotorealistického záznamu ve
výslednou obrazovou abstrakci. / Kunstwerke
– an installation of new paintings, collages
and video work that obliquely refers to historical events related to Western colonialism of indigenous cultures, and the idea
that this is somewhat analogous to the art
market system's treatment of the artist, and
their work, today. Daniel Pitín's painting has
undergone transformation that brings to mind
the gradual disintegration, decomposition,
and consequent abstraction of a photorealistic image submerged in emulsion. Along with
photography, film acts as a key technical, but
also cultural reference in Daniel Pitín's canvases, and overall work.
Kurátor / Curator: Martin Mazanec

Leica Gallery Prague
Školská 28, P 1 [E5] open po–pá 11–21 h,
so–ne 14–21 h www lgp.cz
Antonín Kratochvíl: Domovina /
Homeland
22. 6.–9. 9.
Výstava je průřezem dosavadního
díla jednoho z nejslavnějších českých
dokumentaristů. Velkoformátové fotografie
jsou v expozici zkombinovány s audioprojekcí.
Setkání se slavnými i obyčejnými lidmi,
obrazy mizících civilizací i zdevastovaná
příroda – to vše bylo „domovinou“ fotografa
s českými kořeny a americkým pasem.
Výstava zrcadlí fotografovo porozumění se
všemi, kteří ztratili svůj domov vinou válek,
ekologických katastrof nebo politických bojů.
/ A retrospective of one of the best known
Czech documentary photographers. The
exhibition combines his large size photos with
sound. Encounters with famous and common
people, images of disappearing civilisations
and glimpses of devastated nature – that is
Domovina, a “Homeland” of a photographer
with Czech roots and an American passport.
The exhibition reflects the artist's compassion
with all the people who have lost home
because of wars, ecological catastrophes and
political strife.
Kurátor / Curator: Scott Thode
MeetFactory gallery
Ke Sklárně 15, P 5 – Smíchov [H3]
po–ne 15–20 h www meetfactory.cz

open

Anna Hulačová, Iede Reckman, Pavla
Sceranková, Derk Thijs, Erwin Wurm:
Opak je pravdou / On the Contrary
7. 6.–26. 8.
→ vernisáž / opening: 7. 6., 19 h
Výstava tematizující časovost či nestabilitu
(nejen) v uměleckém díle představuje
projekt One Minute Sculptures významného
současného umělce Erwina Wurma, v kontextu
přístupů mladých autorů z Čech, Slovenska
a Nizozemí.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

– galerie kostka
Pola Sieverding
28. 6.–15. 7.
Pola Sieverding vytvořila videoinstalaci
skenující architektonickou obnovu
Lisabonu a prostorové manifestace Zlína.
Součástí instalace je také video zachycující
vystoupení tanečnice v jednom z pražských
klubů. Umělkyně tak nabízí divákům prostor
pro odhalování otisků kultury v lidském
těle. Tento proces se odehrává na pozadí
architektury jako utvářejícího jeviště.
/ Pola Sieverding developed a video
installation that scans the surfaces of urban
renewal architecture in Lisbon and spatial
manifestations in Zlín. In combination with
→

www.artmap.cz
ArtMap vyšla díky podpoře:
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– galerie zeď
Aleš Čermák, Vít Svoboda: Publikace
Č. 12 / Publication No. 12
13. 6.–27. 7.
→ křest publikace / Book Launch:
25. 7., 20 h
Kniha jako nástěnná malba vznikla
pro fasádu MeetFactory ve spolupráci
s nezávislým nakladatelstvím Ausdruck
Books. Ausdruck Books by mohlo být
definováno jako názorová platforma, ale
také jako architektonické studio, jehož
cílem je vytvářet konstrukce založené na
velice vyhraněném pohledu na skutečnost,
,SVĚT(a)“, společnost a okolnosti, s nimiž
žijeme v každodenní konfrontaci. / A book
as a mural painting was created for the
MeetFactory façade in cooperation with
Ausdruck Books publishing house. Ausdruck
Books can be defined as a platform for
opinions, but also as an architectonic studio,
which aims to create constructions based on
a strictly defined view of reality, „WORLD“,
society and circumstances confronting our
lives on a daily basis.
m.odla
Antonínská 6, P 7 [B6] Vitrína
v chodbě přízemí bytového domu,
otevřená na požádání kohokoliv
z obyvatel, open každý den 9–20 h /
Showcase in a hall of the ground floor
of the appartement building, opened
after asking anybody of the residents.
open
Every day between 9 a.m. to 8 p.m.
www
photo5.cz/m.odla
Luis Alipio: Nonument
23. 8.
Ve vitrínách se tentokrát představí španělský
umělec žijící přechodně v Praze.
Kurátor: Daniela Deutelbaum
Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3]
open
po–ne, 10–18 h
www
museumkampa.cz
Eva Kmentová
22. 6.–2. 9.
Výstava významné české autorky zahrnuje
práce na papíře a objekty ze sádry
z šedesátých až sedmdesátých let.
Harold Gordon Skilling: Život a dílo
30. 5.–2. 8.
Výstava ke 100. výročí narození
významného kanadského historika,
politologa a slavisty H. Gordona Skillinga.
Svým dílem a životem byl úzce spjat
s dramatickými osudy Československa od
konce třicátých let až po demokratický
převrat roku 1989 a na sklonku 20. století.
MuZeum MONTANELli, Mumo
Nerudova 13 P 1 [C3]
open
út–so 12–18 h, ne 12–16 h
www
muzeummontanelli.com
Xu Zhen: Forbidden Castle
7. 6.–22. 7.
Výstavou Forbidden castle (Zakázaný hrad)
bude představen jeden z nejradikálnějších
a recesistických čínských umělců Xu Zhen.
/ With the “Forbidden Castle” (Zakázaný hrad)
exhibition we present one of the most radical
and humourous Chinese artists Xu Zhen.

Národní galerie v Praze
út–ne 10–18 h, www ngprague.cz
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DOX

Dům umění města Brna
Rafani
Dech!
28 06 —
05 08 2012

PRINZ PRAGER GALLERY
GALERIE NTK

De-sign

VELETRŽNÍ PALÁC

Petra Feriancová
Studie k druhému plánu
28 06 —
05 08 2012

AP Galerie

VERNON PROJEKT

The Chemistry Gallery
Prager kabaret t

LABORATORIO

svit
Štefánikova 43a, P 5 [E3] open st–so
14–19 h nebo po domluvě, zavřeno
o státních svátcích / or by appointment, closed holidays www svitpraha.org

Signály z neznáma
26 09 —
13 01 2013

TRAFAČKA

M.ODLA

HUNT KASTNER ARTWORKS

B

Diplomanti FaVu 2012
30 06 —
26 07 2012

www.dum−umeni.cz

SPEJS
Záhřebská 23, P 2 [F6] open po–pá
8–20 h, so–ne 11–19 h www spejs.cz
Michal Trpák: Cherub současnosti
21. 6.–23. 9.
Cherub, mytologická okřídlená bytost se
vznáší nad hlavami návštěvníků, autor
Michal Trpák jej ztvárnil jako ženu asociující
černošku. Její křídla mají podobu pavích ok,
v jednom z nich je kamera, která promítá
na obrazovku v dolní části prostoru. / The
scuplture of Cherub is hanging above the
heads of visitors. The author, Michal Trpák,
made it as a female evoking a black woman.
Her wings as the peacock eyes include
camera which projects the image onto
a screen in the lower half of the atrium space
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BÍLKOVA VILA

open

– Schwarzenberský palác
Hradčanské nám. 2 [C2]
Stefano della Bella (1610–1664):
Grafické listy
do 13.8.
Baroko v Čechách /Baroque in Bohemia (stálá expozice)
Archeologická a hmatová expozice –
Doteky baroka
Císařská zbrojnice – (VHÚ s NG)

Ajit Chauhan & Coracle Nestjob:
Inner Sleeves
9. 6.–7. 7.
Výstava Inner Sleeves spojuje současnou
tvorbu dvou umělců z oblasti Sanfranciského
zálivu – geometrické kresby na vinylových
deskách Ajita Chauhana a košilové
koláže Coracle Nestjoba. / Inner Sleeves
brings together recent work by two artists
from the San Francisco Bay Area – Ajit
Chauhan´s erased record album covers and
Coracle Nestjob's shirt collages.
Kurátor / Curated by Larry Rinder

C

– Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15 [C2]
Evropské umění od antiky do závěru
baroka /European Art from the Classical Era to the Close of the Baroque
(stálá expozice)
Mistrovská díla z kolowratské obrazárny
v Rychnově nad Kněžnou
do 31. 12. 2014
Německé a rakouské umění 19. stol. ze
sbírek NG
do 1. 3. 2013

NOD

GALERIE R. GUTTMANNA
GALERIE RUDOLFINUM

Schwarzenberský palác

MuZeum MONTANELli

GALERIE J. SUDKA

Palác Kinských
gamu

ghmp1
ghmp3

FENESTER

ARTBANKA

GAMBIT

ČESKÉ CENTRUM PRAHA

GALERIE FOTOGRAFIC
GALERIE J. FRAGNERA

D

– salmovský Palác
Hradčanské náměstí [C2]
Pernštejnové a jejich doba
do 31. 7.
– Dům u Černé matky Boží
Ovocný trh 19,
Muzeum českého kubismu (stálá expozice)
– Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3 [C3]
Jakub Schikaneder (1855-1924)
20. 4.–21. 10.
– Veletržní palác
Umění 20. a 21. stol./ Art of the 19th,
20th and 21st Centuries
Sbírka francouzského umění 19.20. stol., Dukelských hrdinů 47, P 7
[B5]
Diplomanti AVU 2012
21. 6.–1. 8.
Ostrovy odporu
8. 3.–8. 7.
Oskar Kokoschka: Žhavá grafika
pozdního věku
6. 4.–8. 7.
Umění 20. a 21. století (stálá expozice)
prádelna bohnice
Psychiatrická léčebna Bohnice,
Ústavní 91, P 8 [mimo mapu / out of
map] open st, so, ne 14–19 h
www
pradelnabohnice.cz
Barbora Kleinhamplová, Matyáš
Chochola: Obrazem před zápasem
12. 7.–27. 8.

GALERIE 35M2

MUSEUM KAMPA
ARTinbox
Galerie Havelka
ATELIÉR J. SUDKA

Galerie Václava Špály

cit y surfer office
RAKOUSKÉ KULT. FÓRUM
Galerie KritikŮ
TERRYHO PONOŽKY

TOPIČŮV SALON
NOVÁ SCÉNA ND
NOVÁ SÍŇ

GALERIE ČS. POJIŠŤOVNY
FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

ŠKOLSKÁ 28

GALERIE F. BAUMANNA

Václav Stratil: 66 prací / 21. 6.–19. 8. 2012 / Dům umění / House Of Art České
Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 38 / otevřeno denně mimo pondělí 10–18 h

GALERIE SMEČKY

FRANCOUZSKÝ INSTITUT

Středověké umění v Čechách
a Střední Evropě (stálá expozice)
Hmatová expozice – Odlitky
sochařských děl 13.–15. stol.

Mexická grafika 2010
4. 5.–29. 7.

Dům u Černé matky Boží

GATE Galerie

– Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17 [C5]

Umění Asie a starověkého Středomoří
(stálá expozice)
Hmatové expozice – Japonská
skulptura a Korejská keramika

FUTURA: K arlín Studios

ghmp4

Goethe Institut

Ve spárech draka
15. 3.–16. 9.
Symbolika draka v asijském umění

ENTRANCE GALLERY

DVORAK SEC CONT.

Šternberský palác

GALERIE VE SKLEPĚ

GALERIE JIŘÍ ŠVESTK A

UPM

GALERIE VELRYBA

– Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12 [C4]

GALERIE NAVRÁTIL

Valdštejnská jízdárna

ghmp2

Jasanský & Polák: Kościoły, Kościoły
10. 7.–11. 8.
→ vernisáž / opening: 9. 7., 19 h
Jasanský a Polák navazují na svůj poslední
soubor barevných fotografií sakrální
architektury z roku 2011 výstavou nazvanou
Kościoły, Kościoły. / Exhibition titled
Kościoły, Kościoły (Churches, Churches) by
photographers Jasanský and Polák is based
on their latest series focusing on sacred
architecture.

GALERIE LITERA

Klášter sv. Anežky České

GALERIE / CZD

GALERIE JELENÍ

E

MÁNES
SVIT

Školská 28
Školská 28, P 1 [E5] (in the courtyard
– through passage) open út 13–19 h,
st–pá 13–17 h, www skolska28.cz

TRANZITDISPLAY
FUTURA

Jan Šrámek, Veronika Vlková: Nemusí
se hned rozednít
26. 6.–20. 7.
Synestezie
25. 7.–3. 8.
The Chemistry Gallery
Bubenská 1, Praha 7 [B6]
open
12.30–23 h, st-pá 12–19 h,
so-ne 10–19 h
www
thechemistry.cz
Tomáš Němec: Slavnost / Celebration
28. 6.–5. 8.
Tomáš Němec je jeden z nejtalentovanějších
mladých současných malířů. V loňském roce
se zúčastnil výběrové výstavy Česko - Tanec
v galerii HangArt 7 v Salzburgu. Nová výstava
představuje jeho tvorbu v prvním roce po
jeho loňském skončení pražské AVU (ateliér
Michaela Rittsteina). / Tomáš Němec is one of
the most talented young Czech contemporary
painters. Last year he was selected to
participate in the exhibition Czech – Dance in
HangArt 7 Gallery in Salzburg. New exhibition
introduces his work in the first year after he
finished hist studies at Prague Academy of
Fine Art (studio of Michael Rittstein).
Diplomky 2012 / Diploma Works
2012
10. 8.–9. 9.
Tradiční výběr nejlepších prací absolventů
českých uměleckých vysokých škol (AVU,
VŠUP, FaVU, FU OU). / Traditional selection
of best works of fresh graduates of Czech Art
Schools (Prague, Brno, Ostrava).
topičův salon
Národní 9 (1. patro), P 1 [D4]
open
po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www
topicuvsalon.cz
Michal Škoda, Jan Maarten Voskuil:
Between Corners
3. 7.–10. 8.
Kurátorka: Ilona Víchová
Alexandr Paul: Fotograf
17. 7.–17. 8.
Kurátor: Alexand Paul
Geometrův zlý sen
28. 8.–28. 9.
Kurátor: Petr Vaňous

SPEJS
A. M. 180

ALTÁN KLAMOVK A

F
Ivan Bukovský: Obrazy
22. 8.–22. 9.
Kurátor: Vlastimil Tetiva

open

Trafačka
Kurta Konráda 1, P 9 [A10]
út–ne 15–19 h www trafacka.net

Girl Power
30. 6.–22. 7.
Mezinárodní výstava ženského fenoménu
v mužském světě graffiti.
Tranzitdisplay
Dittrichova 9/337 P 2 [E4] open út–ne
12–18 h www tranzitdisplay.cz
Emily Roysdon
15. 6.–19. 8.
„Hledám tělo, mé tělo, které existuje mimo
patriarchální definice toho, co je tělem. Není
to samozřejmě možné, ale koho dnes ještě
zajímá to, co je možné?“* Výstava newyorské
umělkyně a spisovatelky.
* cit. z textu E. Roysdon: Ecstatic Resistance.
/ “I am looking for the body, my body, which
exists outside its patriarchal definitions. Of
course that is not possible. But who is any
longer interested in the possible?”*
Emily Roysdon is a New York and Stockholm
based artist and writer.
* As quoted in Roysdon's Ecstatic Resistance
Kurátor / Curator: Zbyněk Baladrán
Wendelien van Oldenborgh:
Bete & Deise
22. 8., 19 h
Projekce filmu a diskuse s umělkyní. /
Screening and discussion with the artist.
Rabih Mroué: The Pixelated Revolution
29. 8., 19 h
Nevědecká přednáška o použití mobilních
telefonů během Syrské revoluce. / A nonacademic lecture about the usage of mobile
phones during the Syrian revolution.

Uměleckoprůmyslové museum
17. listopadu 2 [C4], open út 10–19 h,
st–ne 10–18 h, www upm.cz
Z Nového Světa do celého světa /
300 let harrachovské sklárny / From
Neuwelt to the Whole World / 300
Years of the Harrach Glass
31. 5.–16. 9.
na výletě
Galerie Na shledanou
vrch Malsička, areál
hřbitovave Volyni
www
galerienashledanou.blogspot.com
Marie Blabolilová: Pomněnky
29. 4.–24. 6.
Když jste plánovala výmalbu do Galerie
Na shledanou, tak měla být podobně jako
Vaše obrazy dekorativnější, nakonec jste ji
zjednodušila. Proč?
No už jsem tam nechtěla jezdit, tak jsem to
musela udělat nějak jednoduše. Po prvním
a druhém dnu, kdy jsem to natírala a nebylo
to k ničemu, no úplně na mě padl děs.
Původně tam měla být krajina, myslela
jsem, že tam u vstupu udělám velké zátiší,
jako vzpomínky z našeho bytu a takový věci
po mámě. Když jsem to tam viděla, říkám,
to nedokážu. Kdybych to dělala dlouho tak
by to vypadalo blbě a rozdrobeně a tak jsem
to musela předělat.
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H

Část prázdnin na letním bytě ve Volyni stráví
rezidenti Galerie Na shledanou Jiří Thýn
a Václav Kopecký. Jejich výstava začíná
→ vernisáží 4. 8. v 15 h a končí 30. 9.

MEET FACTORY

Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně
náměstí T. G. M. 2570, Zlín
otevřeno
út–ne 9–17 h, čt 9–18 h
VI. Zlínský salon mladých
15. 5.–30. 9.

I

Praha 1. 7. – 31. 8. 2012

Tamás Szvet: Případová studie /
Case Study
16. 8.–31. 8.
→ vernisáž / opening: 16. 8., 20 h
Co vlastně současný divák očekává od
umělce? Je to stále ještě tradiční krása
a řemeslo, nebo už jsme se posunuli
k hledání nových významů a možností,
které by korelovaly s měnící se rolí umělce
ve společnosti? Tamás Szvet ve své
instalaci, pro jejíž vizualitu se inspiroval
v profesionálních obalech na umělecká díla,
představuje svůj probíhající výzkum na toto
téma. / What does the contemporary viewer
expect from an artist? Is it still the traditional
beauty and skill, or have we shifted to looking
for new meanings and possibilities, which
would correlate with the changing role of
the artist within society? The installation by
Tamas Szvet, visually inspired by professional
art packaging, embodies the artist's ongoing
research on this topic.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

→ vernisáž / opening: 11. 7., 18 h
Výstava Obrazem před zápasem je
společným dílem tematizujícím formy duality
a potřebnosti zápasu, jak ve společnosti
tak v umění. Možných pravidel zápasu
i úhlů pohledu na něj je mnoho. Stejně jako
v souboji i ve hře je možné pravidla porušit,
a i tady existuje její vítěz i její poražený…

Contemporary Art
in Prague Galleries

Alex Neuschäfer (De): Kvantizace /
Quantization
25. 7.–12. 8.
→ vernisáž / opening: 25. 7., 19 h
Malba je bytostně analogová. Alex
Neuschäfer nicméně ve své tvorbě ukazuje, že
podobně jako lze vizuální informaci převádět
na binární kód, i olej na plátně je možné
pixelovat. Svou fyzickou, amorfní malbu autor
zkoumá skrze filtr evokující nízké rozlišení,
které ale komponuje vlastníma rukama.
Vytváří tak napětí mezi studenou přesností
technických obrazů a živoucí nedokonalostí
vrstev barvy, které vytvářejí prostor pro
chybu nebo emoci. / A painting is essentially
analogue. However, Alex Neuschäfer shows
that just as any image may be transcribed
into binary code, even oil on canvas can
be pixelated. He examines the physical,
amorphic notion of a painting with a lowresolution filter, creating tension between
the cold exactness of technical images and
the vivid imperfection of the raw paint, which
allows for mistakes and emotions.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

Karel Havlíček: Gigantomachie,
Naivní umění a art brut ze sbírky
Pavla Konečného / Karel Havlíček:
Gigantomachy, Naive Art and Art Brut
from the Collection of Pavel Konečný
9. 8.–21. 10.
Paralelní výstavy v Muzeu Montanelli představí
dva protilehlé póly spontánního, „původního“
uměleckého projevu. Kolekce Pavla Konečného
je rozkročena od syrových dřevěných plastik
lidových řezbářů, přes půvabné malby
venkovských idyl a okouzlující krajinné scenérie
až po magické kresby spiritistických médií.
Oproti tomu jsou fantaskní kresby autodidakta
Karla Havlíčka velmi sofistikované a mají silný
symbolický rámec. Formou metafory odrážejí
jeho těžký osud negativně ovlivněný politickými
okolnostmi. / These parallel exhibitions in
Museum Montanelli will be introducing two
opposite poles of spontaneous “original”
artistic manifestation. The Pavel Konečný
collection ranges from raw wood sculptures by
folk carvers, through graceful paintings of idyllic
bucolic scenes and bewitching landscapes
and on to the magical drawings of spiritualist
mediums. Opposed to this are the fanciful
drawings by the autodidact Karel Havlíček which
are both highly sophisticasted and are set
within a strong symbolical framework. Through
the use of metaphor they reflect the way the
political circumstances of the time affected his
tough life.

Současné umění
v pražských galeriích

→ the performance of a dancer in a club in
Prague the installation unfolds a setting for
an interpretive reading of the inscriptions
of culture into the human body and of
architecture as a constituent stage of
performing those inscriptions.

