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

BŘEVNOV
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera, 
Markétská 28/1 mimo mapu / out of map 
čt–ne / Thu-Sun, 12:00–18:00 
entrancegallery.com

Pavel Příkaský
11. 6.–5. 7.
k / c Radek Wohlmuth

GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19 mimo mapu / out of map 
po–pá / Mon–Fri, 12:00–22:00 
Nebo po domluvě 
galeriekuzebauch.com

Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM
Metamorphosis
27. 6.–13. 9.
Výstava prací studentů Ateliéru keramiky 
a porcelánu UMPRUM představí výběr 
vedoucího ateliéru Maxima Velčovského 
na téma Metamorphosis. Partnerem vý-
stavy je Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
v Praze. EN: Metamorphosis - Exhibition 
of students of the Ceramics and Porcelain 
Studio, Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague (UMPRUM) under Maxim 
Velčovský, head of the Studio. Partner 
of the exhibition is the Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague. 
k / c Maxim Velčovský

GALERIE MAKRÁČ
Ústav makromolekulární 
chemie AV ČR, v. v. i. 
Heyrovského nám. 2 C1 
po–pá / Mon-Fri, 08:00–18:00 
www.imc.cas.cz

Tomáš Plesl: Obrazy
26. 6.–28. 8.
www.tomasplesl.cz

DEJVICE / BUBENEČ
GALERIE NTK
Národní technická knihovna 
Technická 6 A2 
po–pá / Mon–Fri. 08:00–20:00, 
so / Sat, 10:00–17:00 
techlib.cz

FAMUGRAFIE / výběr studentských prací 
katedry fotografie FAMU
18. 6.–18. 7.
Studovat dnes fotografii znamená nejen 
přilínat k dlouhé historické tradici, ale 
také rozvíjet praxi, které již dlouho není 
odvozena z prostého a jednotného pa-
radigmatu, ale vyžaduje neustále vyvíjet 
svoje vlastní. Neměla by tedy být ve vý-
sledku specificita média definována přímo 
jménem svého autora či školy? EN: To 
study photography nowadays means to at-
tach to a long historical tradition but also 
to develop a practice which is no longer 
derived from a single simple paradigm, 
but requires to constantly develop your 
very own one. Shouldn't the specificity of 
the medium be then defined directly from 
the name of its author or school?
k / c Pavel Vančát

GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 B3 
út–pá / Tue-Fri, 13:00–18:00, 
so–ne / Sat-Sun, 11:00–18:00 
www.villapelle.cz

Jan Kaláb: Extra
29. 6.–6. 9.
Nejnovější obrazy Jana Kalába inspirované 
nejen jeho nedávným pobytem v New 

Yorku. Rozměrná plátna netradičních 
formátů, hýřivé i pastelové barevnosti, 
vytvořená přímo pro prostor galerie. 
Geometrická abstrakce přesahující 
hranice obrazu. V napětí kruhu. EN: Jan 
Kaláb´s latest paintings inspired by his 
recent sojourn in New York. Large scale 
paintings of unusual formats in riotous 
and pastel colors, created directly for 
the gallery space. Geometric abstraction 
across the limits of the image. In the 
tension of circle.
Prohlídky výstavy s autorem 23. 7. a 3. 9. 
v 18.00. EN: Guided tours with the artist: 
23. 7., 3. 9. from 6. p.m.

GALERIE VZÁJEMNOST
Vítězné náměstí 10/829 
(vchod do pasáže) B2 
nonstop 
vzajemnost.blogspot.cz

Tomáš Skála: Shell
6. 8.–4. 9.
� vernisáž / opening: 5. 8., 18.00

HOLEŠOVICE
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1 A6 
so–po / Sat–Mon, 10:00–18:00, 
st+pá / Wed+Fri, 11:00–19:00, 
čt / Thu, 11:00–21:00 
dox.cz, fb.com/DOXPrague.cz

Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: 
Všechno je jinak / Everything is Different
13. 3.–13. 7.
Umělecké duo zprostředkovalo setkání 
členů kmene papuánského kmene Yali 
Mek s astronauty z NASA. Expozice 
představuje jejich rozhovory o putování 
do vesmíru a také videa a fotografie 
podávající obraz těchto posledních 
přírodních lidí. EN: This artistic duo 
arranged a meeting between members 
of a Papuan tribe Yali Mek with NASA 
astronauts. The exhibition presents 
their conversations about travelling 
to space, and also videos, sculptures, 
and photographs depicting these last 
“natural people”.
Kultura a konflikt: IZOLYATSIA v exilu
Culture and Conflict: IZOLYATSIA in Exile
11. 6.–20. 7.
Kulturní centrum a nadace Izolyatsia 
v Doněcku bylo v červnu 2014 
násilně obsazeno představiteli 
samozvané Doněcké lidové republiky. 
Expozice zahrnuje videorozhovory 
s agresory i civilisty drženými v centru po 
jeho obsazení a také karikatury umělce 
Serhije Zacharova, který byl sám kvůli 
své práci vězněn a vyslýchán. EN: In 
June 2014, the Izolyatsia cultural centre 
and foundation in Donetsk was forcibly 
occupied by representatives of the self-
proclaimed Donetsk People’s Republic. 
The exhibition includes video interviews 
with the aggressors as well as with civilians 
held at the centre after its occupation, 
plus caricatures by artist Sergei Zakharov, 
who was also jailed and interrogated 
because of his art.
Art Brut Live. Sbírka abcd /  
abcd Collection, Bruno Decharme 
Fotografie / Photographs:  
Mario Del Curto
Prodlouženo do / extended until 3. 8.
Díla z jedné z nejreprezentativnějších 
kolekcí současného art brut na světě 
spolu s prezentací portrétních snímků 
nabízí pohled do soukromých světů 
tvůrců současného „umění v syrovém 
stavu. EN: Works from one of the most 
representative collections of contempo-
rary art brut in the world together with 
portrait photographs offer a glimpse 
into the private worlds of the creators of 
contemporary “art in its raw state”.
Karel Cudlín, Matěj Stránský,  
Milan Jaroš: Všude Dobře / All Good
18. 6.–31. 8.
Snímky tří fotografů časopisu Respekt 
zachycují, jak moc jsou mimořádné oka-
mžiky našich životů propojené s banálními 
každodenními chvilkami. A že jedny bez 
druhých jsou nemyslitelné. EN: Images by 
three photographers from Respekt maga-
zine show the extent to which the excep-
tional moments of our lives are linked with 
banal everyday ones. And that one cannot 
imagine one without the other.
Proces / Trial
31. 7.–14. 9.
Výstava zachycuje atmosféru a systém 
fungování ruského soudnictví na příkladu 
soudního procesu s Michailem Chodor-
kovským a jeho společníkem Platonem 
Lebeděvem. Ruský umělec Alexandr Kot-
liarov posunul téma do obecnější roviny 
a Soudce, Žalobce, Advokáty, Svědky a Ob-
žalované ztvárnil jako komiksové postavy 
v nadživotní velikosti. EN: This exhibition 
illustrates the atmosphere and process of 
the Russian court system through the ex-
ample of the trial of Mikhail Khodorkovsky 
and his business partner Platon Lebedev. 
Russian artist Alexander Kitliarov moved 
the topic to a more general level, and 
created the Judge, Prosecutor, Lawyers, 
Witnesses, and the Defendants as larger 
than life-size comic book characters.
Jakub Szczęsny: Operations
14. 8.–19. 10.
Výstava představuje světově známý pro-
jekt Jakuba Szczęsneho „Keret House“, 
který byl označen za „nejužší dům světa“, 
a další práce tohoto polského architek-
ta. EN: This exhibition presents Jakub 
Szczęsny’s notorious “Keret House”, 
which has been designated the “narrow-
est building in the world”, as well as other 
projects by this Polish architect.

PROJEKTPLUS
vitríny, nádraží Holešovice –  
hlavní hala / former timetable boxes, 
Holešovice Railway Station A6
nonstop 
projektplus.name

Mapping / Vědomí / Čekání na vlak
17. 6.–31. 8.

24 hodin na nádraží Holešovice. Darina 
Alster oslovila 12 umělců, kteří mapují 
čas / stav konkrétní hodiny, obecné 
i osobní atmosféry. 
k / c Darina Alster

KARLÍN
FUTURA: KARLIN STUDIOS 
Križíkova 34 C7 
st–ne / Wed–Sun 12:00–18:00 
futuraproject.cz

Kamila Ženatá: Horizont událostí /  
Event Horizon
21. 5.–19. 7.
V září 2014 sestavila Kamila Ženatá ve 
svém ateliéru experimentální skupinu 
osmi žen, které v průběhu několika měsíců 
podstoupily sebepoznávací proces, jenž 
odkrývá intimní, skrytá, nevědomá a tím 
významná území lidské psychiky. Z jejich 
výpovědí umělkyně vytvořila záznam 
proměny, autentické svědectví, které 
vyšlo z uzavřeného, „chráněného“ území 
do veřejného prostoru. EN: In September 
2014 Kamila Ženatá formed at her studio 
a group of eight women, who decided for 
several months to undergo a self-discov-
ery process, which uncovers the intimate, 
hidden, unconscious and hence significant 
areas of the human psyche.
Markéta Othová: 1933
16. 7.–30. 8.
� vernisáž / opening: 15. 7., 18.00
Výstava 1933 představuje soubor foto-
grafií skleněných objektů, které vytvořil 
vloni zesnulý otec umělkyně. Antonín 
Oth se narodil v roce 1933 a vystavené 
práce jsou z šedesátých až devadesátých 
let dvacátého století. Vystavený soubor 
fotografií má navozovat dojem nálezu 
nebo výstřižku ze starého časopisu. 
Přestože jde o snímky nejkonkrétněj-
ších předmětů užitého umění, výstava 
překvapivě působí téměř abstraktně. 
EN: 1933 exhibition presents a collection 
of photographs of glass objects, which 
were made by the father of the artist, 
who passed away in 2014. Antonín Oth 
was born in 1933 and the photographed 
artworks date from the sixties to the 
nineties of the twentieth century. The 
exhibited collection gives the impression 
of found photographs, or cut out images 
from old magazines. Although the exhibi-
tion presents a collection of the most 
concrete objects of applied arts, it still 
looks abstract. 
k / c Caroline Krzyszton

GALERIE KIV 
Křižíkova 34 C7 
st–ne / Wed–Sun, 12:00–18:00 
gkiv.cz

Peter Fabo: Longer
15. 7.–30. 8.
k / c Tomáš Klička

LETNÁ
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů. Nábř. 
Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše B5 
non-stop 
artwallgallery.cz

Kundy Crew: Neměla provokovat
1. 5.–30. 7.
Členky slovenské aktivisticko-umělecké 
skupiny Kundy Crew se prostřednictvím 
tradiční techniky vyšívání vyjadřují 
k otázkám genderových stereotypů 
a role ženy ve společnosti, feminismu, 
nacionalismu, modelů rodinného 
uspořádání, křesťanských dogmat 
a práva na vzpouru. EN: Using traditional 
technique of cross-stitching, the 
members of Slovak activist art group 
Kundy Crew make statements on issues 
of gender stereotypes and the role of 
women in society, feminism, nationalism, 
models of family relations, Christian 
dogmas and the right to revolt.
k / c Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 
berlinskejmodel.cz

Aktuální letní program na stránkách 
galerie a na facebooku.

GALERIE AVU
U Akademie 4 A4 
Hlavní budova AVU, č. dveří 13 
po–pá / Mon–Fri, 10:00–18:00 
avu.cz

zavřeno / closed

GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 B5 
út–pá, 12:00–18:00, so / Sat, 12:00-15:00 
galeriepn.cz.

zavřeno / closed

INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 B5 
otevřeno po domluvě 
inigallery.cz

Zuzana Jakalová & Matěj Samec:  
Člověk dnes / Human Being Today
8. 7., 29. 7., 19. 8. (vždy od 19.00)
Kým je člověk dnes, kde a proč? Není 
to snad otázka, která nás zajímá 
pořád dokola, v každém geografickém 
prostoru, v každé době? Kartografie 
životních koordinátů, nálad, zápasů, 
vítězství a proher člověka v okamžiku 
mezi minulostí a přítomností. EN: Who 
is the human being of today, where is 
she/he and why? Doesn't this question 
bother us over and over again, in every 
geographical space, in every historical 
moment? A cartography of moods, fights, 
victories as well as failures of a human 
exactly at the moment between then 
and now.

PAC GALLERY
Františka Křížka 362/1 B5
navštěva možná po dohodě / 
by appointment only +420 774 447 083 
or +420 731 151 121 
pavleyeartandculture.com

POLANSKY GALLERY
Veletržní 45 B5 
st–so / Wed–Sat, 14:00–19:00 
nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com

Roman Štětina: Souvenir
13. 6.–25. 7.

STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47 B5 
Veletržní palác, vstup E / entry E 
Návštěva výstavy je možná vždy před 
představením a po něm. EN: The 
exhibition is open always before and 
after a performance 
studiohrdinu.cz

THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 B5 
út-so / Tue-Sat, 11:00–19:00 
thechemistry.cz

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
VELETRŽNÍ PALÁC / TRADE FAIR 
PALACE
Sbírka moderního a současného 
umění / Collection of Modern 
and Contemporary Art, 
Dukelských hrdinů 47 B5
út–ne / Tue-Sun, 10:00–18:00 
ngprague.cz

Moving Image Department
II. kapitola / Chapter II:
Zatmění nevinného oka / The Eclipse  
of an Innocent Eye 
Haris Epaminonda, Jimmy Robert, Mark 
Geffriaud, Jesse Jones, Zbyněk Baladrán, 
Svätopluk Mikyta, Basim Magdy
26. 6.–20. 9.
Druhá kapitola dlouhodobého programu 
Národní galerie v Praze, Prostoru pro 
pohyblivý obraz, tentokrát reflektující té-
mata etnografie a archeologie v současné 
umělecké praxi. EN: The second chapter 
of a long-term program of the National 
Gallery in Prague, of the Moving Image 
Department, this time reflecting the 
themes of ethnography and archeology in 
contemporary artistic practice. 
k / c Jan Kratochvil, Adam Budak
Diplomanti AVU 2015 / 2015 Graduates  
of the Academy of Fine Arts in Prague
26. 6.–2. 8. 
Výstava absolventů osmnácti ateliérů 
Akademie výtvarných umění v Praze 
je pravidelným, tradičně slavnostním 
zakončením akademického roku a studia 
tentokrát 48 studentů. Absolventi před-
stavují svými díly velmi pestrou instalaci. 
EN: The exhibition of the graduates of 
eighteen studios of the Academy of Fine 
Arts in Prague is a regular, traditionally 
ceremonial ending of the academic year 
as well as the studies of its students (this 
time in total number of 49). The graduates 
represent through their oeuvres a very 
variegated installation. 
k / c Tomáš Hříbek
Architekt Lubor Marek / Architect  
Lubor Marek
26. 6.–20. 9.
Lubor Marek patřil k architektům tzv. 
„ztracené generace“. Po 2. světové válce 
se podílel na horských stavbách a mnoha 
průmyslových objektech. Po roce 1950 
se stal zaměstnancem státní instituce, 
kde navrhl typizovaný objekt populárních 
„školiček“. EN: Lubor Marek was one 
of “the lost generation“ who after the 
war mainly contributed to the building 
of mountain buildings and also to many 
industrial buildings. After 1950 he 
started working in the state institution, 
designing the standardized object of 
popular “little schools”. 
k / c Radomíra Sedláková, Jakub Potůček
Umělci a proroci / Artists and Prophets / 
Kupka, Schiele, Beyus, Hundertwasser
22. 7.–18. 10.
Výstava představuje více než 350 exponá-
tů, zastoupena jsou díla Egona Schieleho, 
Františka Kupky, Johannese Baadera, 
Heinricha Vogelera, Josepha Beuyse, 
Jörge Immendorffa nebo Friedensreicha 
Hundertwassera včetně rozmanitého 
dokumentačního materiálu. EN: The 
exhibition is presenting over 350 works 
by various artists. They include Egon 
Schiele, František Kupka, Johannes 
Baader, Heinrich Vogeler, Joseph Beuys, 
Jörg Immendorff, and Friedensreich 
Hundertwasser as well as a variety of 
documentation materials. 
Autor / Author: Pamela Kort 
k / c Veronika Hulíková, Rea Michalová

MALÁ STRANA
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 D3 
út–ne / Tue-Sun, 10:00–18:00 
atelierjosefasudka.cz

Sudek / Svoboda – Komparace II
30. 6.–30. 8.
Volná replika dávné výstavy (Kompara-
ce I – 1983, Galerie výtvarného umění 
v Roudnici nad Labem ) tentokrát kon-
struovaná ze Sudkových a Svobodových 
děl ve sbírce PPF a dokumentárních foto-
grafií přátel a pamětníků, je připomínkou 
dvou stěžejních autorů české fotografie 
a snahou znovu načrtnout, snad s větším 
odstupem a nadhledem, siločáry jejich 
příbuzenství a vlivů. 
k / c Zdeněk Kirschner, Pavel Vančát

GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12 (vchod  

z průchodu do ul. Tržiště) C3 
út–ne / Tue-Sun 10:00–12:00,  
13:00–18:00 
g.amu.cz

Tereza Adámková, Kateřina Bílková, Ro-
bert Palkovič, Barbora Švarcová,  
Petr ZábrodskýAbsolventi CAS 2015 /  
AS 2015 Graduates
3.7.–12. 7.
Diplomové práce studentů magisterského 
a bakalářského stupně Centra audiovizu-
álních studií FAMU, vytvořené pro galerii. 
Práce vznikly v pedagogických dílnách 
Kláry Tasovské a Martina Blažíčka.  
EN: Works by students from the FAMU 
Center for Audiovisual Studies graduating 
in the Master's or Bachelor's programs, 
created within the workshops held by 
Klára Tasovská and Martin Blažíček.
Fotografický zápisník na cestách 
Orientem / A Photographic Diary  
of Travels In The Orient
18. 7.–30. 8.
� vernisáž / opening: 17. 7., 18.00

Výstava prezentuje rozličné fotografické 
sbírky z meziválečné doby, jež se nacházejí 
v českých archivech. Většina fotografií, 
pořízených zajímavými fotografy-amatéry, 
zachycuje oblast Blízkého východu.  
EN: The exhibition presents various 
collections of photographs from the 
interwar period deposited in Czech archi-
ves. Most of the photographs capture the 
area of the Middle East and were made by 
interesting amateur photographers. 
k / c Libor Jůn, Tereza Kabůrková

GALERIE PAVILON
Mostecká 3 
galeriepavilon.cz

MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2 D3 
po–ne / Mon-Sun, 10:00–18:00 
museumkampa.cz

Vladislav Mirvald
do 6. 7.
Retrospektivní výstava Vladislava Mirvalda 
(*1921). EN: The retrospective exhibition of 
Vladislav Mirvald (*1921). 
k / c Jiří Machalický
Oldřich Smutný
27. 6.–29. 8.
Výstava k nedožitým 90. narozeninám 
autora. EN: An exhibition held in honour of 
90 years since his birth. 
k / c Jaromír Zemina.
Miroslava Nová
11. 7.–20. 9.
Komorní výstava k 80. narozeninám 
Miroslavy Nové prezentuje sochařskou 
tvorbu, která je založena na intuitivním 
hledání organických forem v přirozenosti 
nalezeného kamene.
Kamil Lhoták
Výstava raných olejomaleb Kamila Lhotáka 
klíčových děl z let 1938 až 1951 ze sou-
kromých sbírek. Společný projekt Musea 
Kampa a Retro Gallery
Večerníček - 50 let / Bedtime Stories
30. 5.–13. 9.
Toyen / paintings
5. 9.–3. 1.
Skupina / Art Group Šmidrové  
(Nepraš, Dlouhý, Koblasa, Vožniak)
10. 10.–6. 12.
k / c Jiří Machalický

MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 C2 
út–ne / Tue–Sun, 12:00–19:00 
museummontanelli.com

Na film! / NaFilM: The Exhibition
4. 6.–25. 10.
Víte, že český film nemá své muzeum? 
Příjďte se podívat, jak by mohlo vypadat! 
A to do Musea Montanelli, které studenti 
na půl roku proměnili ve filmové muzeum. 
Zažijte film jinak na interaktivní výstavě 
Na film! EN: Did you know that there's no 
Czech film museum? Come to see what it 
could look like! Students have decided to 
transform the Museum Montanelli in the 
heart of Prague into a film museum. Visit 
this interactive exhibition to enjoy film 
differently!

NOVÉ MĚSTO
FOTOGRAF GALLERY 
Školská 28 D4 (ve dvoře / in the 
courtyard – through passage) 
út-čt / Tue-Thu, 13:00–19:00, 
pá / Fri, 13:00-18:00 
fotografgallery.cz

Barbora Fastrová: In My Country...
12. 6.–11. 7.
Fantastická vyprávění o tom, co je v té 
které zemi možné, autorka vizuálně 
parafrázuje ve videích a animacích. Geo-
politická realita dnešního světa je v nich 
k neuvěření stejně jako bujná fabulace 
nasbíraných vyprávění. Výstava je veřejnou 
prezentací autorčiny diplomové práce v 
Ateliéru fotografie pražské UMPRUM.

FOTOGRAF GALLERY (ROOM)
Ladislav Vondrák: Na znak
12. 6.–11. 7.
Videa a performance Ladislava Vondráka 
se vyznačují neobvyklou razancí a tě-
lesností. Témata jako zmocňování, moc, 
ovládání či podřízení se jsou v nich líčena 
jako alegorie prosycené testosteronem, 
endorfinem, pocity vítězství a prohry.
Dernisáž výstav Barbory Fastrové 
a Ladislava Vondráka
� 10. 7., 19.00
Dernisáž dvojice výstav ve Fotograf Gallery 
doprovodí performance Ladislava Vondrá-
ka a grilování na dvorku jako rozloučení se 

s první polovinou výstavní sezóny. Dernisáž 
se koná ve spolupráci s Galerií Ferdinanda 
Baumanna při příležitosti tamní vernisáže 
výstavy estonské umělkyně Kris Lemsalu 
(od 18.00).

GALERIE 1
Štěpánská 47 
út–pá / Tue–Fri, 10.00–12.00, 
13.00–18.00, so / Sat 10.00–14.00 
galerie1.cz

Dalibor Lukáš: Karty života / Cards of life
3. 7.–25. 7.
Volná prostorová instalace pro oživení 
prostoru je zároveň nový typ karetní 
hry, vedený novými pravidly svobodné 
imaginace. EN: Vacant space installation 
for the space recovery, presented also 
as a new type of card game driven by new 
rules of free imagination.
Jakub Tytykalo, Matouš Lipus, Jiří Klabal: 
Za vším hledej všechno / All is behind all
7. 8.–29. 8.
Výstava odkazuje na mnohovrstevnatost 
reality, která nás obklopuje. EN: This 
exhibition refers to a multiplicity of reality 
that surrounds us.

GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 E4 
čt–so / Thu–Sat, 14:00–18:00 
galerie1patro.cz

GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 E4 
út–pá / Tue–Fri, 10:00–18:00 
facebook.com/galerieczechdesign

Scholastika
2. 6–15. 7.
Prezentace průřezem ateliérů užitého 
umění nezávislé vzdělávací platformy 
Scholastika. EN: Presentation of applied 
art studios from independent educational 
platform Scholastika. 
k / c Evžen Šimera, Ondřej Brody
Young Package
11 8.–21. 8.
Výstava vítězných prací 20. ročníku 
mezinárodní soutěže v obalovém designu 
s tématem Všechno nejlepší! navržená 
designérem Romanem Kvitou, držitelem 
světového ocenění Red Dot Design Award  
EN: An exhibition of winning works of the 
20th year of the international competition 
in packaging design with the theme Happy 
Birthday! Designer Roman Kvita recently 
awarded the Red Dot Design Award is the 
author of the exhibition concept.
Design In Croatia
25. 8.–4. 9.
� vernisáž / opening: 25. 8., 18.00
Výstava, jejímž kurátorem je přední chor-
vatský teoretik Fedja Vukić představující 
novodobou historii designu v Chorvatsku 
i v bývalé Jugoslávii stejně jako aktuální 
designérskou tvorbu v této oblasti.  
EN: Exhibition curated by the leading 
Croatian expert Fedja Vukić representing 
the modern history of design in Croatia 
and in the former Yugoslavia as well as 
current designer production in this area.

GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36 D5 (vitríny 
Štěpánské pasáže) 
po–ne / Mon–Sun, 07:00–22:00 
fbgallery.cz

Kris Lemsalu: Fine with afterlife
11. 7.–20. 9.
� vernisáž / opening: 10. 7., 18.00 
Vernisáž Kris Lemsalu se koná ve spoluprá-
ci s Fotograf Gallery při příležitosti tamní 
dernisáže dvojice výstav, performance La-
dislava Vondráka a grilování na dvorku (od 
19 h). EN: Kris Lemsalu exhibition opening  
will be held in collaboration with the Foto-
graf Gallery on the occasion of the closing 
party of two Fotograf Gallery exhibitions, 
the Ladislav Vondrák performance, and 
the barbecue in the yard (from 7pm).
Kris Lemsalu je mladá žena mnoha pro-
měnlivých podob, které se nemíjejí se 
skutečností. Inscenuje mrtvolné postavy 
překvapující svou vitalitou a její perfor-
mance srší energií. Neučesané a syrové 
objekty se vynořují z dávno pohřbené, 
společensky neurčité paměti, která důvě-
řuje pouze moudrosti těla a jeho instink-
tivnímu boji o přežití. Komunikace se smrtí 
je zároveň výukou o životě; zemřelé zvíře 
se rovná živému člověku a umění – pokud 
se tu o něj vůbec jedná – je spíše formou, 
v jejíchž dutinách se ukrývají duchové. 
Netřeba dodávat, že navzdory teoretic-
kému výkladu a tlaku konvencí tento druh 
šamanismu stále vydává tvůrčí výsledky. 
Divoké zvíře odmítá být zkroceno. Jen se 
pokaždé schová do svého úkrytu a čeká, 
až přijde jeho čas. A ten čas přijde. Zcela 
určitě. (Tamara Luuk)  
EN: This young woman is full of appear-
ances which are real. Her staged, lifeless 
corpses sparkle with vitality and her 
performances are highly charged. Wild and 
raw, they emerge from a long buried and 
socially non-identifiable memory where 
the only trust is placed in the cleverness 
of the body and its survival instinct. Talking 
to the dead is the way teaching about life; 
a deceased animal equals a living human, 
and art – if there is such – is merely a 
mould, hiding cavities for spirits. Needless 
to say, even when swallowed by conven-
tions and explained by theories, this kind of 
shamanism never stops creating. The wild 
animal refuses to be tamed. It only retires 
into hiding every now and then, waiting for 
its time to come. And the time comes. For 
sure. (By Tamara Luuk) 
produkce / organized by Are

GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 D4 
út–ne / Tue–Sun, 11:00–18:00 
galeriekritiku.cz

Krajino = malba / Landscape = painting
9. 7.–19. 7.
Krátkodobá výstava obrazů, kreseb a tisků 
s tematickým zadáním inspirace krajinou, 
za účasti desítky finalistů soutěže Ceny 
kritiky za mladou malbu a hostů, určená 
k podpoře umělců i galerijní činnosti. 
Je spojená se společenským setkáním 

okruhu přátel před letními prázdninami. 
EN: Short-term exhibition of paintings, 
drawings and prints with the thematic 
inspiration of the landscape, with the par-
ticipation of tens of finalists of the com-
petition of the Prize of Art Critique for the 
Young Painting and guests, intended to 
support the artists and gallery activities. 
It is joined with the meeting of a circle of 
friends before the summer vacances.
OSTEN
18. 8.–13. 9.
Výstava laureátů 42. Mezinárodního 
bienále kresby 2014 ve Skopje, zahrnující 
tři české účastníky (Ondřej Basjuk, Edita 
Pattová, Filip Buryan), vyslané do soutěže 
bienále Sdružením výtvarných kritiků 
a teoretiků / Českou sekcí AICA. Zvláštním 
hostem je Marina Abramovič, oceněná 
Cenou za celoživotní tvorbu, známá 
v Čechách z historie akčního umění. 
EN: Exhibition of the prizewinners of 42th 
International Biennial of Drawing 2014 in 
Skopje, including three Czech partici-
pants (Ondřej Basjuk, Edita Pattová, Filip 
Buryan), nominated to the biennial com-
petition by the Association of Czech Art 
Critics / Czech section of AICA. Special 
guest is Marina Abramovič, awarded for 
her lifelong art work, known in the Czech 
Republic from the history of action art. 
k / c Kornelija Koneska a Mice Jankulovski.

GALERIE MIMOCHODEM 
Palackého náměstí E4 
(vestibul stanice metra) 
non-stop 
facebook.com/galerievpodchodu

Pavel Jestřáb a Jan Boháč:  
Chemical Brothers
1. 7.–20. 8.
k / c Štěpánka Drchalová, Veronika Rollová, 
Tereza Vernerová

GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3 D4 
po–ne / Mon-Sun, 11:00–18:00 
novasin.org

Christian Lang: Reflexe
8. 7.–2. 8.
Christian Lang je tvůrcem, který v pestrém 
kaleidoskopu dnešního umění reprezentu-
je stálost a tvůrčí pokoru. Respektuje tra-
diční malířské postupy a pro součas-
nost aktualizuje staré mýty, symboly 
a klasické ikonografické náměty. Maluje 
také emocionální, abstrahované krajinné 
scenérie, inspirované častými cestami, 
ať už do Austrálie, Číny, Jižní Ameriky či 
na Island. Viděné, myšlené i cítěné se mu 
stává tvůrčím podnětem pro přebásnění 
ve svébytnou malířskou skutečnost, po-
danou expresivním rukopisem v úderných 
barevných akordech. 
k / c Rea Michalová
Pavel Mutinský: 40 let malířské tvorby
12. 8.–23. 8
Pavel Mutinský výstavou v Nové síni bilan-
cuje svoji čtyřicetiletou malířskou cestu. 
Jeho malba městského prostředí je větši-
nou pojímána jako civilizační téma, využívá 
struktury i jemné vrstvy a lazury, nebo je 
fragmentálně doplněna kresbou, ve snaze 
dosáhnout expresivnějšího emočního 
účinku, aby působila jako výstraha.

GALERIE SPZ
Pštrossova 8 E4 
so / Sat, 14:00-18:00 (další dny je 
výstava ke zhlédnutí přes výlohu) 
galeriespz.com

Tereza Severová a její host 
Tomáš Svoboda
20. 6.–17. 7.

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 D4 
po–ne/ Mon–Sun, 11:00–19:00 
galerievaclavaspaly.cz

Obr.: * 2007 – † 2015
26. 6.–30. 8.
Výstava z aktuální tvorby výtvarné skupiny 
Obr. (J. Achrer, D. Hanvald, M. Krajc, 
K. Štědrý), kterou po osmi letech završí 
a ukončí svou společnou činnost.

GALERIE VIA ART
Resslova 6 E4 
po–čt / Mon-Thu, 13:00–18:00 
pá / Fri, 13:00–17:00 
galerieviaart.com

KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 D5 
po–čt / Mon–Thu, 10:00–18:00, 
pá / Fri, 10:00–16.00 
kvalitar.cz

Milan Salák: The exhibition where it 
would be a shame not to attend and 
mistake to exhibit
5. 6.–30. 7.
Aktuální výstava v galerii Kvalitář temati-
zuje jeden ze základních a přitom ne příliš 
často zmiňovaných výstavních principů. 
Autor projektu Milan Salák reaguje na 
vztah odborné veřejnosti ke skupinovým 
výstavám a přehlídkám. Výběr „zúčast-
něných" umělců odpovídá standardnímu 
způsobu, jakým je k podobným přehlíd-
kám kurátorsky přistupováno. Osvědčené 
značky jsou doplněny méně frekvento-
vanými jmény tak, jak to autorovi výstavy 
koncepčně i jinak vyhovuje. Výběr splňuje 
očekávatelné nároky na reprezentativní 
přehlídku. Chybí pouze ti, kterým kurátor 
nezavolal. EN: The current exhibition in 
the Kvalitář Gallery thematises one of the 
fundamental, while not frequently men-
tioned, exhibition principles. Its author 
Milan Salák responds to the relation-
ship of the professional public to group 
exhibitions and shows. The selection of 
“participating” artists corresponds to the 
standard way in which curators approach 
similar shows. Well-established brands 
are complemented with less common 
names as the exhibition’s author finds it 
appropriate in terms of the concept or 
otherwise. The selection meets the pre-
dictable requirements of a representative 
show. Missing are only those to whom the 
curator did not give a phone call. 
k / c Milan Salák

GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32 D3
po–pá / Mon–Fri, 09:00–18:00, 
so / Sat, 11:00–17:00
goethe.de/praha

Mark Lammert: The Space at Play
25. 6.–24. 7.
V rámci pražského Quadriennale 15 před-
stavuje tato fotoinstalace nejdůležitější 
skicy a obrazy německého malíře, grafika 
a scénografa Marka Lammerta. Ten kromě 
čilé výstavní činnosti pracuje pro nejdů-
ležitější divadla v Německu a Evropě, mj. 
pro Berliner Ensemble, Volksbühne Ber-
lin, Thalia Theater Hamburg und Théâtre 
de la Ville v Paříži. EN: As a part of the 
Prague Quadrienale 15 this photo-instal-
lation shows the most important drafts 
and paintings of German painter, graphic 
artist and scenographer Mark Lammert. 
Lammert does not only organize his 
exhibitions, he also cooperates with most 
important German as well as European 
Theaters, just like the Berliner Ensamble, 
Volksbühne Berlin, Theater Hamburg and 
Théâtre de la Ville in Paris.

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 D4 
červenec-srpen, po-ne 14-20 h /  
July-August, Mon-Sun 2-8 pm 
lgp.cz

1. 7.–12. 7. galerie a kavárna jsou uzavřeny / 
The gallery and café are closed.

Amy Arbus: On the Street 1980–1990
19. 6.–6. 9.
Výstava představuje sérii černobílých 
snímků světoznáme fotografky Amy Ar-
bus. Pro svou pravidelnou rubriku On the 
Street v týdeníku Village Voice fotografo-
vala nejvlivnější umělce, designéry, hu-
debníky a osobnosti, určující směr doby, 
žijící ve čtvrti East Village v New Yorku 
v 80. letech EN: Amy Arbus – worldwide 
known photographer – introduces her 
series of black-and-white pictures. In On 
the Street, Amy Arbus’ style section for 
the Village Voice, she photographed the 
most influential artists, designers, musi-
cians, and trend setters living in the East 
Village of New York in the eighties.

ŠKOLSKÁ 28 
Školská 28 D4 
út / Thu, 13:00–19:00, 
st–pá / Wed–Fri, 13:00–18:00 
skolska28.cz

Rezervace Československo (když cizí pes 
močí na tvé týpí, nepřestávej kouřit) / 
Rezervation Czechoslovakia (when the 
strange dog pisses on your tepee, do not 
stop smoking)
3. 7.–24. 7.
Výstava přibližuje prostřednictvím foto-
grafií převzatých z osobních a kmenových 
kronik život nenápadné skupiny českého 
disentu – subkultury českých indiánů – 
v období na konci socialistického režimu. 
EN: This exhibition examines the lives of 
a minor group of Czech dissidents — the 
subculture of the so-called Czech Indians 
— which sprung up at the very end of the 
socialist regime, in tribal and personal 
chronicles. 
k / c Veronika Resslová

TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 E4 
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00 
tranzitdisplay.cz

MA’AMINIM – věřící / MA’AMINIM  
the believers
9. 6.–27. 9.
Výstava Ma'aminim – věřící využívá 
kontextu francouzského departmentu 
Seine-Saint-Denis jako ohniska politic-
kých a sociálních bojů, které v minulém 
století otřásaly Francií. Prostřednictvím 
artikulace různých soukromých a veřejných 
sbírek i dalších různorodých předmětů je 
výstava tímto kontextem pronásledována 
a neusiluje o jeho ilustraci. Předkládá 
volnou poetickou montáž filmů, plakátů, 
uměleckých děl i nástrojů militantních 
hnutí nalezených během našeho výzkumu, 
přičemž jejich rozsah sahá od idealistic-
kých impulzů až po temné vize. „Věřícími“ 
se zde míní političtí věřící, kteří bojují za 
ideál a mají v úmyslu změnit svět prostřed-
nictvím kolektivní akce. Ti, kdo se generaci 
za generací odhodlávají brát na sebe rizika 
a stavět se realitě cestou vytváření forem. 
Ti, kdo sní o budoucnosti prostřednictvím 
vymýšlení kritických předmětů přímo se 
odrážejících zpět do jejich současnosti. 
EN: The exhibition Ma'aminim the believers 
takes the context of the Seine-Saint-Denis 
department as a fulcrum of the political 
and social struggles that have agitated 
France during the last century. Articulat-
ing various private and public collections 
as well as other heterogeneous objects, 
this exhibition is haunted by this context 
rather than attempting to illustrate it. The 
“believers” here are political believers, 
those who struggle for an ideal and aim 
at changing the world through collective 
action. Those who, generation after gen-
eration, dare to take the risk to confront 
reality through the creation of forms. 
k / c Guillaume Désanges, asistentky  
kurátora: Maéva Cence & Tania  
Gheerbrant (Work Method)

SMÍCHOV
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka E1 
so-ne / Sat–Sun, 14:00–18:00 
aug.cz/altan-klamovka-praha

FUTURA 
Holečkova 49 E2 
st–ne / Wed–Sun, 11:00–18:00 
futuraproject.cz

Fayçal Baghriche, Filipa César, Yann 
Gerstberger, Annette Kierulf & Carolline 
Kierulf, Hassan Khan, Gabriel Mascaro, 
Elizabeth Price, Jiří Skála, Oriol Vilanova:
Bez mrknutí / Unblinking
8. 7.–27. 9.
� vernisáž / opening: 7. 7., 18.00
Vzhledem k neuvěřitelnému počtu 
obrazů, které v našem světě cirkulují, se 
nakonec všechny staly neviditelnými. Už 
je nevnímáme jako obrazy dá se tak říct, 
že zvolna požírají samy sebe. Drama, kte-
ré předtím zvládly vyvolat již neexistuje. 
Výběr vystavených děl zkoumá jak tento 
problém mění vztah umělce k obrazu 
a jeho vytváření ve světě kde obrazy hrají 
úlohu agentů mocenských struktur.  
EN: Because of the sheer amount of 
images in our world, they have become 
invisible. We no longer recognise images 
as images, and one could say that they 
slowly devour themselves. The drama 
that images could create before does 
not any longer exist. The selection of art 
works investigates how this changes art-
ists’ relations to images and image mak-
ing in a world where images themselves 
act as agents of power. 
k / c Anne Szefer Karlssen
Karina Bisch
8. 7.–27. 9.
� vernisáž / opening: 7. 7., 18.00
Francouzská umělkyně Karina Bisch 
vychází z dědictví avantgardy a její snahy 
o to, jak by mělo umění změnit každodenní 
život. S důrazem na barevný cit a neotřelý 
pohled na dějiny užitého umění vytvořila 
umělkyně neodbytný graficko malebný 
styl, který si pohrává s původem a užívá-
ním určitých tvarů. Prezentace v podobě 
znovuoživení několika klíčových děl bude 
představena přímo na zdech galerijního 
prostoru. EN: French artist Karina Bisch 
builds on the heritage of avant-garde and 
its interest in changing everyday life with 
art. With a great feel for color and ap-
preciation of applied art history, she has 
developed a hauntingly graphic painting 
style that keeps challenging the origin 
and use of shape. Presentation in a form 
of resurrection of some the artist's key 
works is going to take place directly on the 
walls of the gallery space.

GALERIE JELENÍ 
Drtinova 15 E2 
út–pá / Tue–Fri, 15:00–18:00 
www.galeriejeleni.cz

Alžběta Skálová: Utichl zpěv a přišla noc
1. 7.–30. 7.
Kamila Maliňáková: Jak se prosadit jako 
současný malíř
4. 8.–27. 8.
� vernisáž / opening: 4. 8., 18.00

GALERIE VERNON
Janáčkovo nábřeží 21 E3 
st+čt / Wed+Thu 12:00–19:00, pá / 
Fri, 12:00–17:00, so / Sat 10:30–18:00 
galerievernon.com

MEETFACTORY GALLERY 
Ke Sklárně 15 mimo mapu / out of map 
po–ne / Mon–Sun, 13:00–20:00 
+ dle programu / + according to the 
evening programme 
meetfactory.cz

Jan Haubelt: O něco horší než Romeo: 
tragédie z rozmaru / A Bit Worse than 
Romeo: Tragedy from Caprice
11. 6.–21. 8.
Letní projekt je mezižánrovým experi-
mentem, který vzniká ve spolupráci diva-
delní a výstavní dramaturgie MeetFacto-
ry. Na základě reinterpretace třech textů, 
kanonické Shakespearovy hry Romeo 
a Julie, románu Temná energie současné 
německé autorky Juli Zeh a výjimečného 
spisu filosofa Sørena Kierkegaarda Svůd-
cův deník vznikne originální, částečně si-
te-specific inscenace na pomezí divadla 
a monumentální umělecké instalace. 
EN: The summer project is an inter-genre 
experiment, created in collaboration of 
the theatre and visual art dramaturgies 
of MeetFactory. The project is based on 
reinterpreting three texts: the canonical 
Shakespeare’s Romeo and Juliet, a novel 
titled Dark Energy by the contemporary 
German writer Juli Zeh and an extraor-
dinary writing by Søren Kierkegaard, The 
Seducer’s Diary. The result is an interdis-
ciplinary, partly site-specific production 
on the edge of theatre and a monumen-
tal art installation. 
k / c Karina Kottová, Matěj Samec

GALERIE KOSTKA 
Jan Boháč: Hlášení Šeherezádina bratra / 
Report from Scheherazade’s Brother
11. 6.–5. 7.
Surrealistická džungle tvarů a slov, kdy 
se zdánlivě nesouvisející prvky vydávají 
na společnou cestu do lidského nitra 
i vzdálených krajů. Výstava je současně 
autorovou diplomovou prací v Ateliéru 
sochařství na pražské UMPRUM. EN: A sur-
realist jungle of shapes and words, where 
seemingly disparate elements set out to 
a joint journey to both the human soul and 
to distant lands. The exhibition is at the 
same time the artist’s diploma work at the 
Sculpture Studio at Prague’s Academy of 
Arts, Architecture and Design. 
k / c Karina Kottová
Adéla Součková: Starci u pramene /  
Old Men at a Water Spring
9. 7.–2. 8.
� vernisáž / opening: 9. 7., 19 h
Naše lineární očekávání vůči realitě 
zapříčiní tutéž nutkavou otázku. Takovou, 
kterou vlastně nelze formulovat. Abychom 
se dostali k jádru všeho, prostě dál rotu-
jeme kolem vlastní osy. Není to úsměvné? 
Kolo Štěstěny. Příběh, který se opakuje. 
EN: Our linear expectations toward reality 
cause the same nagging question. The 
kind one can't really articulate. Getting 
to the core of everything we just keep 

on spinning around our own axis. Isn't it 
ludicrous? The wheel of fortune. The story 
that repeats itself. 
k / c Piotr Sikora
Lucie Mičíková, Zuzana Žabková: Dům 
osvobozený od svých pater / A house 
freed from its floors
6. 8.–30. 8.
� vernisáž / opening: 6. 8., 19 h
Výstava je součástí dlouhodobého projek-
tu s názvem "Až se vrcholky našeho nebe 
spojí, můj dům bude mít střechu", v jehož 
rámci autorky rozvíjejí vzájemný dialog. 
Dynamika pohybu v kresbě a prostorová 
kresba choreografie se prolínají s prožívá-
ním a procítěním průběhové architektury. 
EN: The exhibition is part of a long-term 
project called "When the peaks of our sky 
touch, my house will have a roof," in which 
the authors develop a mutual dialogue. 
The dynamics of movement in drawing and 
spatial choreography blend with the expe-
rience of the processual architecture. 
k / c Zuzana Jakalová

GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY
Karel Kunc: H2O
9. 4.–21. 8.
Dílo, které na první pohled není zcela 
výrazné, je inspirováno vodou. Spíše 
než malbou je materiálovou instalací či 
asambláží. Ve své komplikovanosti má 
působit prostě, odkazuje k fenoménu 
prázdna ve smyslu skladby Johna 
Cage 4´33´ .́ EN: This work, almost 
unnoticeable at the first glance, is 
inspired by water. It is a material 
installation or assemblage rather than 
a painting. Despite its complicated 
nature, it is ought to give the 
impression of simplicity, referring to 
the phenomenon of emptiness, as 
articulated by John Cage's 4´33´´ piece.
Vernisáž/Screening/Open Studios/Per-
formance
9. 7., 19.00
Mezižánrový večer s promítáním video 
performance Nemůžeš Vladimíry 
Večeřové a Petry Lellákové, vernisáž 
výstavy Adély Součkové Starci u pramene, 
otevřené ateliéry v 1. patře MeetFactory 
a performance Ping Pong dvou 
slovenských umělkyň Anabely Žigové 
a Márii Modrovich v kavárně MeetFactory.  
EN: Inter genre evening with the 
screening of the video performances, 
titled You Cannot (Vladimíra Večeřová 
and Petra Lelláková), opening of the 
Adéla Součková´s exposition Old Men at 
a Water Spring, Open Studios and the 
performance Ping Pong (Anabela Žigová 
a Mária Modrovich).

STARÉ MĚSTO
ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně D4 
st–so / Wes–Sat, 14:00–18:00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

Aktuálně sledujte naše stránky na face-
booku: Artinbox - galerie fotografie.
13. 6.–9. 8. PRÁZDNINY - galerie má 
zavřeno / HOLIDAY - gallery is closed
Jan Lukas: Portréty 1930–1995 / Portraits 
1930 – 1995
10. 8.–6. 10.
Výstava u příležitosti 100. výročí narození 
autora. EN: Exhibition in occasion of 
the 100th anniversary of the birth of the 
author. 
k / c Nadia Rovderová ve spolupráci 
s Helenou Lukas

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 
(GHMP / PCG)
Karlova 189/2 D4 
út–ne / Tue-Sun, 10:00–18:00 
ghmp.cz

Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la 
Horra, Klára Kristalová: PANDORA’S VOX
15. 7.–1. 11.
Výstava, nazvaná podle svůdné, avšak 
nepoddajné postavy z řecké mytologie, 
představuje tvorbu české autorky Ve-
roniky Holcové, švédské umělkyně Klary 
Kristalové a německé autorky Sandry Vá-
squez de la Horra. Přestože každá z nich 
vychází z odlišného kulturního zázemí 
a z jiné životní zkušenosti, objevují se 
v jejich dílech blízké prvky existenciální-
ho charakteru. EN: An exhibition deriving 
its title from the name of the seductive 
yet unyielding Greek mythological figure 
presents works by Czech artist Veronika 
Holcová, Klara Kristalova (Sweden), and 
Sandra Vásquez de la Horra (Germany). 
Though they draw on different cultural 
backgrounds and life experiences, their 
artistic idioms feature certain similarities 
of existential nature.
k / c Terezie Zemánková, Jitka Hlaváčková
Spoluautorka koncepce / Concept  
co-author: Monika Doležalová

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31 D4 
po–pá / Mon–Fri, 11:00-18:00, 
prague.czechcentres.cz

Cabani
12. 6.—17. 7.
Výstava Michala a Šimona Cabanových 
s podtitulem 20 let práce pro MFF Karlovy 
Vary. Exhibition subtitled: The 20 Years 
Working for the IFF Karlovy Vary presents 
the work of Michal and Šimon Caban.
Jan Hus 1415 a 600 let poté & Jan Tichý / 
Na břehu Rýna
Jan Hus 1415 And 600 Years After &  
On The Bank Of The River Rhine
24. 7.–21. 8.
Dvě výstavy u příležitosti 600. výročí 
upálení Jana Husa – výstava o historickém 
pozadí, životě a díle Jana Husa, kterou 
připravilo Husitské muzeum v Tábo-
ře a obrazy Jana Tichého inspirované 
Kostnicí. EN: Two exhibitions that co-
mmemorate the 600th anniversary of the 
condemnation and burning of Jan Hus at 
the Council of Constance.

DŮM FOTOGRAFIE / HOUSE 
OF PHOTOGRAPHY (GHMP / PCG)
Revoluční 1006/5 C5 
út–st, pá–ne / Tue–Wen, Fri–Sun: 
10:00–18:00, čt / Thu, 10:00–20:00 
ghmp.cz

Osvětimské Album / The Auschwitz Album
19. 5.–20. 9.
Výstava pořádaná ve spolupráci 
s Židovským muzeem prezentuje všech 
téměř 200 fotografií z tzv. Osvětimského 
alba, unikátního dokumentu z roku 1944, 
zachycující systematickou likvidaci 
evropských židů. EN: An exhibition 
organized in association with the Jewish 
Museum in Prague presents the complete 
series of close to 200 photographs 
making up the so-called Auschwitz 
Album, a unique document dating from 
1944, capturing the systematic Nazi 
extermination of European Jews.
k / c Martin Jelínek

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU / 
THE STONE BELL (GHMP / PCG)
Staroměstské nám. 13 C4 
út–ne / Tue-Sun, 10:00–20:00 
ghmp.cz

Jean Delville (1847–1953)
15. 5.–30. 8.
Výstava představí tvorbu jednoho 
z pozoruhodných představitelů 
belgického fin-de-siècle. Malíře, kreslíře, 
esejistu, básníka a ilustrátora, který se 
řadí po bok nejvýznamějším osobnostem 
belgického symbolismu. EN: The 
exhibition will offer a display of works 
from the legacy of a remarkable 
representative of Belgian art of the Fin-
de-Siècle period, painter, draughtsman, 
essayist, poet, and illustrator ranked 
alongside the most important 
protagonists of Belgian Symbolism.
k / c Hana Larvová

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU / 
THE GOLDEN RING (GHMP / PCG)
Týnská 6 C4 
út–ne / Tue-Sun, 10:00–18:00 
ghmp.cz

Eden – Koblasova země / Eden  
– Koblasa's Land
24. 6.–4. 10.
K podstatnému rysu umění evropsky 
uznávaného sochaře Jana Koblasy patří 
schopnost invenčně se vyjádřit v různých 
uměleckých médiích a obohatit je 
o nové tvůrčí postupy. EN: A key quality 
of the output of Jan Koblasa, a sculptor 
of Europe-wide repute, is his capacity 
to display his invention through a wide 
range of media, enriching each with an 
individual, innovative approach. 
k / c Mahulena Nešlehová

GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 D4 
po-út, čt-ne / Mon–Tue, 
Thu–Sun, 13:00–18:00 
fotografic.cz

Pavel Maria Smejkal: Fatescapes
24. 6.–9. 8.
Autor pracuje s převzatým historickým 
dokumentárním materiálem. 
Odstraněním hlavního motivu z fotografií, 
které sa staly naším kulturním dědictvím, 
obrazovou bankou, symbolem či 
propagandistickým nástrojom, klade 
autor otázky o jejich smyslu, úloze 
a budoucnosti. Pavel Maria Smejkal, 
absolvent ITF v Opavě, žije a pracuje 
v Košicích. EN: The artist works with 
historical documentary photographs. 
By removing the central motifs from 
the photographs that have become 
our cultural heritage, serve as symbols 
or tools of propaganda, the artist asks 
questions and explores their purpose, 
function and future. Pavel Maria Smejkal, 
graduated from ITF in Opava, lives and 
works in Košice.
Miro Švolík: Paralelní Svět
12. 8.–20. 9.
� vernisáž / opening: 12. 8., 19.00
Miro Švolík vystavuje v galerii Fotografic 
práce, které vytváří způsobem fotogra-
fické koláže a montáže. Toto specifikum 
fotografického média mu umožňuje sklá-
dat a zhmotňovat vnitřní paralelní svět 
k reálnému. Navazuje tak a pokračuje ve 
fotografickém experimentu, který má 
začátky v generaci Slovenské nové vlny.  
EN: Miro Švolík’s work exhibited in Foto-
grafic are made as photographic collage. 
This specific photographic media allows 
him to compose and materialise inner 
parallel world side by side to the real 
one. He continues this way a photogra-
phic experiment, which has it’s roots in 
the generation of Slovak new wave.

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a D4 
út–ne / Tue–Sun, 11:00–19:00 
gjf.cz

Evropská cena za městský veřejný 
prostor, prostor, Příběh soutěže  
o Cenu Petra Parléře
do / until 26. 8.
Výběr nejzajímavějších počinů v oblasti 
revitalizace veřejného prostoru za 
poslední dva roky v Evropě doplní výstava 
věnující se témuž tématu v českém 
kontextu.

K vodě i do tramvaje, 
udělejte si radost  
a po celý červenec 
a srpen nakupujte 
knížky na  
bookstore.artmap.cz 
s letní slevou 
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8. 6. – 28. 9. 2015
Nákladové nádraží Žižkov

Plzeň 2015
Evropské hlavní
město kultury

www.plzen2015.cz

Václav Stratil
Nedělám nic a jiné práce

29 / 5 — 16 / 8   2015
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác, Husova 18

Laureát Ceny Michala Ranného
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Stano Filko
5.D.
28 05 — 30 08 2015

Václav Magid
Autonomie
09 07 — 04 10 2015

Galerie města Ostravy

Galerie současného umění 
a architektury Dům Umění Města 
České Budějovice

Jaromír Novotný
Zadní světlo

23. 6.– 23. 8.
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GALERIE 1. PATRO

ETC. GALERIE

A.M.180

GALERIE F. BAUMANNAFOTOGRAF GALLERY

TRANZITDISPLAY

MEETFACTORY

GALERIE SMEČKY

GALERIE KRITIKŮ

GALERIE J. FRAGNERA

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

GAL. U BETLÉMSKÉ KAPLE

NOVÁ GALERIE

NAU GALLERY

FUTURA: KARLÍN STUDIOS

VELETRŽNÍ PALÁC

POLANSKY GALLERY

GALERIE PELLÉ

INI GALLERY

M.ODLA
BERLÍNSKEJ MODEL

GALERIE JELENÍ

DOX

GALERIE PETR NOVOTNÝ

THE CHEMISTRY GALLERY

STUDIO HRDINŮ

GALERIE AVU

MUZEUM MONTANELLI

GALERIE PAVILON

ATELIÉR J. SUDKA

GALERIE VERNON

FUTURA

MUSEUM KAMPA

GALERIE AMU

GALERIE NTK

VZÁJEMNOST

GALERIE FOTOGRAFIC ČESKÉ CENTRUM

DIVADLO ARCHA

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PALÁC KINSKÝCH

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

DŮM FOTOGRAFIE

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

GALERIE NOD

GALERIE KIV

TOPIČŮV SALON

GOETHE-INSTITUT

ARTINBOX

KVALITÁŘ

GALERIE UM

GALERIE RUDOLFINUM

GALERIE CZECHDESIGN GALERIE SPZ

GALERIE VIA ART

GALERIE MIMOCHODEM

GALERIE VYŠEHRAD

ŠKOLSKÁ 28

NOVÁ SÍŇ

ALTÁN KLAMOVKA

LEICA GALLERY

PROJEKTPLUS

SVIT (150 M)

ENTRANCE (1,5 KM)

MAKRÁČ (3,6 KM)

GALERIE KUZEBAUCH (1,5 KM)

PAC GALLERY

ARTWALL GALLERY

Galerie / Galleries:  
A 35 m2 – Víta Nejedlého 23 B City 
Surfer Office – Bořivojova 67 C hunt 
kastner – Bořivojova 85 D Drdova 
Gallery – Křížkovského 10 E Nevan 
Contempo – U Rajské zahrady 14

Umělci / Artists  
1 Markéta Adamcová & Ondřej Petrlík: 
Cukrárna – Kubelíkova 25 2 Hynek Alt: 
Plasmatool – Slavíkova 26 3 Jiří Franta 
& David Böhm – Bisos Restaurace, 
U Rajské zahrady 16 4 Ladislava 
Gažiová: Playground – U Rajské 
zahrady / Vozová 5 Markéta Kinterová: 

Nanoantik – Kubelíkova 25 6 Krištof 
Kintera: FunBikes – Bořivojova 108  
7 Viktor Kopasz: Skoba – Ševčíkova 2  
8 Václav Kopecký: Growshop, 
Bořivojova 89 9 Eva Koťátková: 
Chovatelské Potřeby – 
Chvalova 12 10 Basim Magdy – 
Ježkova / Bořivojova / Chvalova / 
Kubelíkova 11 Jarmila Mitríková & 
Dávid Demjanovič: Bohemian Retro – 
Chvalova 8 12 TMA – City Lounge Hotel, 
Bořivojova 92 13 Jiří Thýn – Pohřební 
služba, Kubelíkova 12 14 Tomáš Vaněk 
– Botas 66, Křížkovského 18 15 Daniel 
Vlček – Musictown, Ondříčkova 22

Ach, ten letní čas! Horké letní dny a ne-
končící noci, které si tak moc užíváme…

Léto je za rohem a naše myšlenky na 
pláži. Kdo by chtěl trávit čas v tichých 
a uzavřených galerijních prostorách 
v podobě bílé krychle. Ale nemůžeme na 
umění úplně zapomenout. Není tedy lepší 
přenést umění na nějaká jiná, cool, místa?

Pět žižkovských galerií se rozhodlo, že 
zorganizují venkovní kulturní událost.
Jsme nadšeni, že vás můžeme pozvat na 
Neighbourhood Boogie-Woogie. Přijďte 
objevit současné umění v nějakém z vašich 
oblíbených místních obchodů.
Let’s Boogie-Woogie!
Kurator Piotr Sikora

Přijměte pozvání na komentovanou 
prohlídku po jednotlivých lokacích, jejíž 
součástí bude performance Jiřího Skály. 
Ta proběhne 17. července 17.00.

Přidejte se k nám i na závěrečný večírek, 
který se uskuteční 26. srpna 18.00.

Afterparty koncert – ba:zel 
(Daniel Vlček & Ewelina Chiu) 
Mlíkárna, Riegrovy sady 
28. srpna 19.00

Oh, summertime – hot sunny days and 
endless nights that we all enjoy so much!

With summer just around the corner 
and our minds already at the beach, who 
would look for art in a silent enclosed 
gallery space AKA `white cube`? But 
instead of completely forgetting about 
art, wouldn’t it be better to relocate art 
to `cool` spaces?

Five galleries in Žižkov gathered 
together to organize an outdoor art event.
We are thrilled to invite you to our 
Neighbourhood Boogie-Woogie. Come 
discover contemporary art in some of our 
favorite local shops around the block!
Let’s Boogie-Woogie!
Curator Piotr Sikora

Please join us in July 17th for a guided tour 
enriched with lecture performance by 
Jiří Skála at 5 p.m. and for a closing party 
on 26th of August 6 p.m.

Afterparty koncert – ba:zel 
(Daniel Vlček & Ewelina Chiu) 
Mlíkárna, Riegrovy sady 
28th of August 7 p.m.

Neighbourhood

Boogie-Woogie
!

26/6–28/8

DRDOVA GALLERY

HUNT KASTNER
CITY SURFER OFFICE

GALERIE 35M2
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NEIGHBOURHOOD

BOOGIE-WOOGIE!

NEVAN CONTEMPO

Ján Mančuška, Ten druhý (Poprosil 
jsem svoji ženu, aby mi začernila 
místa na těle, která si nevidím), 
2007. Detailní pohled.
Ján Mančuška, The Other (I Asked 
My Wife to Blacken All the Parts 
of My Body Which I Cannot See), 
2007. Detail view.

Ján Mančuška: První retrospektiva 
/ First Retrospective
17. 6.–11. 10. 2015, GHMP, Městská 
knihovna, 2. p.

GALERIE 1

Míla Preslová, Michaela Maupicová, dvě 
ženy, dvě generace, dva rozdílné umělec-
ké přístupy. umělkyně se představí spo-
lečným projektem zahrnujícím rozličná 
média. EN: Two women, two generations, 
two visual approaches. Project of Míla 
Preslová (photography) and Michaela 
Maupicová (video). 
k / c Petr Vaňous

STŘEŠOVICE
SVIT 
Cukrovarnická 39 mimo mapu / 
out of map
st–so / Wed–Sat, 14:00–18:00, nebo po 
telefonické dohodě / or by appointment
svitpraha.org

Matěj Smetana: Mechanik
10. 6.–18. 7.
Matěj Smetana: Mechanik

VINOHRADY
A.M.180 GALLERY
Bělehradská 45 E5
po telefonické domluvě na tel. / 
by appointment: +420 731 941 084
facebook.com/am180gallery

ETC. GALERIE
Sarajevská 16 F5
pá–po / Fri–Mon, 13:00–18:00
nebo po telefonické domluvě / or by 
appointment: +420 602 682 788
etcgalerie.cz

Martin Zvěřina: Tající jezero /  
Melting Lake
5. 8.–30. 8.
� vernisáž / opening: 4. 8., 19.00
k / c Radim Langer

NAU GALLERY
Korunní 76 E7 
st / Wed, 15:00–18:00 3–6 pm / 
nebo po telefonické domluvě / or by 
appointment: +420 777 910 290 
naugallery.cz

Petr Gruber: Budka na louce se zdá jako 
míč na hřišti / Nest box at the meadow 
looks like a ball at a playground
24. 6.–28. 8.
Výstava autorových nejnovějších obrazů 
inspirovaných abstraktním vyzněním 
krajiny. EN: The exhibition of the latest 
author's paintings inspired by the abstract 
impression of a landscape. 
k / c Filip Horyna

NOVÁ GALERIE
Balbínova 26 D5 
út–čt / Tue-Thu, 14:00–19:00, 
so / Sat 11:00–15:00 
novagalerie.cz

Katarina Janečková Walshe a Svetlana 
Fialová: Bears, catastrophes and other 
everyday events
18. 6.–25. 7.
Nová galerie na Vinohradech připra-
vila společnou výstavu dvou mladých 
talentovaných umělkyň, které pochá-
zejí ze Slovenska a vykročily směrem do 
světa. Katarina, malířka a mistryně světa 
ve wakeboardingu, žijící střídavě v New 
Yorku a Texasu přizvala svoji kolegyni 
kreslířku Svetlanu, držitelku prestižní 
britské ceny Jerwood Drawing Prize k uni-
kátní první společné výstavě v Praze. EN: 
Nová Galerie in Vinohrady has prepared 
a joint exhibition of two young and talen-
ted female painters, who both come from 
Slovakia and who set out for the world. 
Katarina, a painter and world wakeboar-
ding champion, lives alternately in New 
York and Texas and invited her colleague 
artist Svetlana, who won the prestigious 
British Jerwood Drawing Prize, to join her 
for their first unique exhibition in Prague. 
k / c Nina Hedwic

ŽIŽKOV
DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10 D6 
út–pá / Tue–Fri, 13:00–18:00, 
so / Sat, 14:00–18:00 
drdovagallery.com

Pavla Sceranková: Veritas
29. 5.–25. 7.
Výstava nabízí celou řadu prací od kine-
tických soch po site specific instalace 
zaměřených na vztah mezi prostorovým 
znázorněním a vnímáním. Dynamika 
a možnosti vizualizace představují 
červenou nit, která se táhne celým dílem 
Pavly Scerankové. EN: The exhibition 
offers a spectrum of works, from kinetic 
sculptures to site specific installations, 
that center around the relation of spatial 
representation and perception. The 
dynamics and potentiality of visualizati-
on are a red thread in the work of Pavla 
Scerankova. 
k / c Alexandra Landré
Neighbourhood Boogie-Woogie
vysatavující: Hunt Kastner, Drdova Gallery, 
32M2, Nevan Contempo, Surfer City

GALERIE 35M2 
Víta Nejedlého 23 D6 
po–ne / Mon–Sun, 10:00–19:00, 
35m2.cz

Jan Merta, Jiří Kovanda, Alice Nikiti-
nová, Pure Beauty a dalších více než 
dvacet umělců. Existuju…
� vernisáž / opening: 9. 7., 19.00
10. 7.–6. 9.
Autoportrét v současném českém výtvar-
ném umění – ukázka. 
k / c Igor Korpaczewski

GALERIE PROKOPKA
Prokopova 9 C7 
po–ne, 11.00–21.00 
galerieprokopka.cz

Ondřej Nejedlý: iTunes Library
2. 7.–31. 8.
� vernisáž / opening: 2. 7., 18.00
Nejedlý pracuje zejména s vyjádřením 
emocí. Důraz klade na spontaneitu, maluje 
intuitivně a důsledně se vyhýbá jakémuko-
liv zobrazování. Ve svém tvorbě zpravidla 
reaguje na dávno zasutou nebo naopak 
nově nalezenou inspiraci. 
k / c Markéta Vlčková

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 D6 
út–pá / Tue-Fri, 13:00–18:00, 
huntkastner.com

Neighbourhood Boogie-Woogie
vysatavující: Hunt Kastner, Drdova Gallery, 
32M2, Nevan Contempo, Surfer City

NEVAN CONTEMPO
U Rajské zahrady 14 D6 
út–so / Tue-Sat, 13:00–18:00 
nevan.gallery.cz

Tomáš Svoboda: Tady končí film /  
Here ends the film
13. 6.–18. 7.

VYŠEHRAD
GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b F4 
po–ne / Mon–Sun, 9:30–18:00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Zbyněk Sedlecký: Židle, stojan  
a model v bílé košili
4. 6.–12. 7.
k / c Petr Vaňous
Jan Poupě: Matheria
17. 7.–30. 8.
k / c Petr Vaňous

TIPY NA VÝLET
GALERIE MĚSTA PARDUBIC
Příhrádek 5 
út–ne, 10.00-18.00 
gmpardubice.cz

City and Me
1. 7.–30. 8.
Výstava je putovní a Pardubice mají tu 
čest její třetí ročník zahájit, od nás po-
putuje dále na dva měsíce do rakouského 
Lince a koncem roku do italského Jano-
va. Ke spolupráci na výstavě se spojily 
galerie krajská, městská i dvě soukromé, 
proto budete mít příležitost vidět díla 
jednadvaceti mladých tvůrců po celém 
městě: v Domě U Jonáše (Východočes-
ká galerie v Pardubicích), na Příhrádku 
(GAMPA), ve sklepním prostoru Art Space 
NOV na Pernštýnském náměstí i v půso-
bivém interiéru fRESCH Gallery v ulici 
Bratranců Veverkových.
Na výstavě se představí tito umělci 
z následujících evropských měst: Arad 
(Rumunsko): Mihai Sălăjan a Sergiu Sas / 
Aveiro (Portugalsko): Hermano Noronha 
/ Genoa (Itálie): Leonard Sherifi a Luca 
Staccioli / Harghita (Rumunsko): Iochom 
Zsolt / Kaunas (Litva): Simona Zemaityte/ 
Kristiansand (Norsko): Petter Solberg / 
Lecce (Itálie): Rossella Piccinno / Linz 
(Rakousko): Evalie Wagner, Teresa Fellinger, 
Martin Sturm a Markus Hofer / Pardubice: 
Jan Zdvořák, Lukáš Hájek A Offcity / 
Valladolid (Španělsko): Belén Rodríguez 
a Patricia Sandonis / Vilnius (Litva): Jonas 
Aničas / Zagreb (Chorvatsko): Luiza Margan 
a Maja Rožman.

 FOTOFESTIVAL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
 16. ročník Fotofestivalu Moravská 
Třebová / 16th year of Photofestival 
Moravská Třebová 
fotofestivalmt.cz
27. 6.–23. 8.
Antonín Kratochvíl, Michal Kalhous, Ana 
Suligoj, Evelin Kask, Hélene Bellenger, 
Mikko Haiko, Noora Sandgren, Petri 
Juntunen, Zsuzsa Darab ,  Ines Karcakova, 
Jakub Podlesný, Lali Laytadze, Lucia 
Kuklisova, Nina Speranda ,  Adam Kencki, 
Dalibor Bednář, Terezie Foldynová, Julie 
Slauka, Kryštof Korč ,  Klára Burešová, 
Lukáš Procházka, Mach Lukáš, Štěpán 
Jílek, Štěpán Borkovec, Aleksey 
Shihovtsev,  Fotoklub  Litovel, Petr Jílek,  
Jan Dytrych ,  Lukáš Oujeský, Karel 
Prskavec

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH
Michalská 7 
galerie-ltm.cz

Alfred Kubin a Sascha Schneider:  
Démoni ze země nevědomí
do / until 20. 9.

Landscape festival Praha 2015 
do 27. 9.
Další ročník uvede opět na Nákladovém 
nádraží Žižkov výstavy věnované krajinář-
ské architektuře, veřejnému prostoru, 
ale také digitálnímu landscapu. Součástí 
budou rovněž site specific instalace a řada 
doprovodných akcí.
Open Air Aréna Betlémské náměstí 2015
Letní multižánrový festival v dvorním 
traktu GJF. 
Akce: 6. 7. Kurt Gebauer, 15. 7. Vosto5, 
19. 8. Long Vehicle Circus, Samota, 3. 9. 
Martin Gsandtner / EAB, 24. 9. Betlémská 
kulturní noc

GALERIE NoD
Dlouhá 33 C4 
po–ne / Mon–Sun, 10:00–23:00 
nod.roxy.cz

CAFÉ NoD
Jan Bohuslav, Vojtěch Fiala, Šimon Vej-
vančický: Výstava vítězů ceny Samorosti 
2014.
10. 6.–17. 7.

VIDEO NoD
Lucie Svobodová – site specific projekt
10. 6.–17. 7.
Autorka ve své virtuální instalaci tematic-
ky navazuje na projekt Františka Pecháčka 
– Oceán. V prostoru galerie Video NoD 
zhmotňuje živel větru, jehož smyslem 
je přenášet a dostávat věci do pohybu. 
Téma ztvárněné nejen ve virtuální formě, 
ale divák má možnost zakusit jej i po 
fyzické stránce.

GALERIE NoD
SAMOROSTI 2015
22. 7.–2. 9.
� vernisáž / opening: 22. 7., 19.00
Třetí ročník přehlídky nezávislého výtvar-
ného umění. K účasti na Samorostech 2015 
NoD tradičně vyzývá širokou skupinu tvůr-
ců, amatérských i profesionálních umělců, 
kteří vystavují své libovolné závěsné 
umělecké dílo. Vyvrcholením letošních 
Samorostů 2015 bude již tradiční předání 
Ceny publika, Ceny odborné poroty a Ceny 
Objev NoD. V odborné porotě zasednou 
osobnosti z výtvarného i divadelního 
prostředí. Účast potvrdili umělecký svéráz 
Martin Fryč, herečka Simona Babčáková 
a výtvarné duo David Böhm a Jiří Franta. 
k / c Veronika Zajačiková

EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR NOD
Suit Cases of Dis Content
3.-4. 7.
Výstava je projektem britské umělkyně 
Gail Sagman, která provozuje umělecký 
ateliér JAM FACTORY. Koncept výstavy je 
založen na realizaci jakéhokoli prostoro-
vého díla či performance (možno využít 
různé materiály, kombinované techniky, 
videoprojektory a reproduktory atd.), 
jejich rekvizity jsou na místo výstavy do-
praveny ve standardizovaném cestovním 
kufru do velikosti 56 × 45 × 25 cm. Téma-
tem je „dis-content“, tj.: nespokojenost, 
ale i vyprázdněnost. 
k / c Gail Sagman

GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12 C4 
út–st, pá–ne 10:00–18:00, čt 10:00–
20:00 / Tue–Wed, Fri–Sun, 10 am–6 pm, 
Thu, 10 am–8 pm 
galerierudolfinum.cz

Roger Hiorns
28. 5.–16. 8.
Roger Hiorns patří k výrazným představi-
telům mladé generace britské umělecké 
scény. V roce 2009 byl nominován na 
Turner Prize za silně emocionální instalaci 
Seizure (Obsazení). Stěny londýnského 
bytu nechal pokrýt krystaly modré skalice 
a vysloužil si tím označení „alchymista“. 
Těžištěm jeho aktuální pražské výstavy 
jsou nejen sochařské instalace kombi-
nující průmyslové objekty s elementem 
ohně a pózováním nahých mladíků, ale 
kupříkladu i na prach rozdrcený vojenský 
letecký motor nebo oltář. Nová instalace 
Beings (Bytosti), sestává z přibližně dvou 
set mutantů – objektů z plastových sou-
částek starých automobilů, levitujících ve 
skupinách a zlověstně chrlících pěnu.  
EN: Roger Hiorns is a leading representa-
tive of the young generation of British 
artists. He was shortlisted for the Turner 
Prize in 2009 for his powerful installation 
Seizure, in which he covered the walls of 
a London flat in copper sulfate crystals, 
thus earning himself the moniker of “al-
chemist”. His current exhibition in Prague 
includes not only sculptural installations 
that combine industrial objects with the 
element of fire and young nudes in various 
poses, but also a military jet engine and 
a church altar that have been ground to 
dust. The new installation Beings consists 
of roughly 200 mutants – objects made of 
plastic parts from old cars that levitate in 
groups and ominously spew foam.
k / c David Korecký

MALÁ GALERIE
Petr Veselý: Anděl, stín
30. 4.–12. 7.
Již v počátcích své tvorby se malíř Petr 
Veselý dobral minimalisticky úsporně 
formulovaného výrazu, který je schopný 
rezonovat jemné předivo niterných před-
stav a pocitů. Obrazy vynikají maximální 
redukcí a eliminací všeho narativně zavá-
dějícího na cestě k jádru, k jedinému vý-
roku, k esenci skutečnosti transformované 
do opaku mnohosti skrze až elementární 
kusy reality. EN: Very early on in his ca-
reer, the painter Petr Veselý accomplished 
a minimalistically parsimonious expres-
sion capable of resonating the fine warp 
and weft of inner ideas and feelings. His 
pictures are distinguished by the utmost 
reduction and the elimination of every-
thing narratively distracting on the way to 
the nucleus, to the sole statement, to the 
essence of reality transformed into the 
opposite of multiplicity through scraps of 
reality verging on the elementary.
k / c Petr Nedoma

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské nám. 8 D4 
po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00 
galerieubetlemskekaple.cz

Jánuš Kubíček: Vlasta
3. 7.–2. 8.
Výstava je poctou autorovi, pro něhož 
tvorba obrazu byla zároveň procesem 
konstituování jeho filozofické podstaty. 
K abstrakci (a to především k její muzikál-
ní, subjektivně romantické větvi) dospěl 
postupně v letech 1957–1964 skrze lásku 
k tradici a velmi rozsáhlou znalost výtvar-
né teorie i vlastního řemesla. Zastoupeny 
jsou zde jak realistické uhly, pastely 
a monotypy, na kterých autor zpodob-
nil v polovině padesátých let svou ženu 
Vlastu, tak abstraktní akvarely a kvaše 
z pozdějšího období let sedmdesátých.

GALERIE UM
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80 C4 
po–so / Mon–Sat, 10:00–18:00 
vsup.cz/galerie-um

Cizí dům (NAKI)
10. 7.–5. 9.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO / 
MUNICIPAL LIBRARY, 2nd FLOOR
(GHMP / PCG)
Mariánské nám. 1 D4 
út–st, pá–ne / Tue–Wen, Fri–Sun: 
10:00–18:00, čt / Thu, 10:00–20:00 
ghmp.cz

Ján Mančuška: První retrospektiva
17. 6.–11. 10.
Výstava jedné z klíčových osobností tzv. 
druhé porevoluční vlny českého sou-
časného umění, dnes již nežijícího Jána 
Mančušky (1972–2011), seznámí veřejnost 
s díly, která vytvořil a vystavil na objed-
návku mezinárodních výstav a galerií 
a která jsou u nás prakticky neznámá. 
EN: An exhibition from the output of a key 
figure of what has been known as the 
second post-revolution wave of contem-
porary Czech art, the late Ján Mančuška 
(1972–2011), will bring to the public´s at-
tention works he created and showed on 
commissions from international galleries 
and exhibition projects, which have been 
virtually unknown in this country.
k / c Vít Havránek

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
Anežská 12 D4
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00 
ngprague.cz

Tajemné dálky / Mysterious distances
22. 4.–27. 9.
Výstava se věnuje specifické části 
výtvarné umělecké scény v českých 
zemích, ovlivněné symbolismem v období 
mezi lety 1880 a 1914. Symbolismus byl 
v českém prostředí prvním uměleckým 
směrem, jenž proklamativně vystupoval 
jako součást širšího evropského umě-
leckého proudu. EN: The exhibition is 
devoted to a specific category of fine art 
in the Czech lands, influenced by Symbo-
lism in the 1880–1914 period. Symbolism 
in Bohemia was the first stream of art 
to proclaim itself as part of the wider 
European art. 
Autor / Author: Otto Urban 
k / c Anna Pravdová

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské náměstí 12 C4
út–ne / Tue-Sun, 10:00–18:00 
ngprague.cz

Skrytá řeč rostlin / The Hidden Language 
of Plants
12. 6.–3. 1.
Projekt propojuje rostlinnou tematiku 
tradičního asijského umění se současnými 
uměleckými intervencemi. Zastoupena 
jsou média od video artu, animované tvor-
by přes instalace, fotografii až po malbu. 
Tradiční umělecká díla jsou konfrontová-
na také se současnou tvorbou mladých 
oděvních designérů a předních designérů 
z oblasti autorského šperku. EN: The 
project interconnects the floral themes 
of traditional Asian art with contemporary 
art and design. The exhibition includes 
video art, animated work and installations, 
photography or painting. Traditional works 
are exhibited side by side with contem-
porary works by young fashion designers 
and prominent jewellery designers. 
k / c Lenka Gyaltso, Petra Polláková

TOPIČŮV SALON A KLUB
Národní 9 (1. patro) D4 
po, čt, pá / Mon, Thu, Fri 10:00–17:00,  
út, st / Tue-Wed, 10:00–18:00 
topicuvsalon.cz

Konkret-ism 1967/2015
14. 7.–21. 8.
� vernisáž / opening: 13. 7., 18.00
Nic není konkrétnějšího, nic čitelnějšího, 
než linie, barvy, plocha. Málo co se dá 
tak přesně definovat jako čtverce, kruhy, 
elipsy, ovoidy… Vystavující autoři: Jiří 
Hilmar, Radoslav Kratina, Tomáš Rajlich, 
dedikováno Arsenu Pohribnému, Milan 
Dobeš, Nikos Armutidis, Vladana Hajno-
vá, Pavel Hayek, Jaroslav Jebavý, Ladislav 
Jezbera, Zbyněk Janáček, Jiří Krtič-
ka, Zdeněk Kučera, Štěpán Málek, Václav 
Malina, Luděk Míšek, Eduard Ovčáček, 
Tomáš Polcar, Lubomír Přibyl, Vladimíra 
Sedláková, Jan Stolín, Aleš Svoboda, 
Pavel Štýbr, Jiří Valoch, Alena Foustková, 
Mikuláš Zipper. EN: Group exhibition. The 
basis of their artwork lies in geometry. 
The main means of expressions are line, 
colour and surface.
Mezičas
27. 8.–25. 9.
� vernisáž / opening: 26. 7., 18.00

Contemporary Art 
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