krátkodobé výstavy / temporary exhibition:
31. 3.–12. 6.

Pavel Brunclík
Portrait Gallery: Češi /
Portrait Gallery: Czechs
Výstava je unikátním projektem fotografa
Pavla Brunclíka. Portrétovanými jsou české
osobnosti, které patří k duchovní špičce národa.
Jsou mezi nimi vědci, spisovatelé, dramatici,
herci, lékaři. Byla připravena ve spolupráci se
společností Dialog Jessenius a je doprovázena
výpravnou publikací s životními příběhy jejichž
autorem je Pavel Kosatík.
6. 5.–31. 7.

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

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

Věra Janoušková
Koláže a sochy
B2
MuZeum MONTANELli, Mumo
Nerudova 13, 118 01 Praha 1
út–so, 12–18 h, ne, 12–16 h
muzeummontanelli.com
18. 2.–22. 5.

Albrecht Dürer / Teresa Diehl
Maria Maria 1511/2011
Výstava Maria Maria 1511/2011 představuje
originální grafiky Albrechta Dürera, jehož díla
jsou zapůjčena ze sbírky Konrada Liebmanna
(z Nadace Dolní Sasko). Muzeum prezentuje
vedle prací Albrechta Dürera také instalace
a videa umělkyně Teresy Diehl. / The Maria
Maria 1511/2011 exhibition is a presentation of
original graphic works by Albrecht Dürer. These
works are loaned by the Konrad Liebmann
collection (of the Foundation of Lower Saxony).
Alongside Dürer’s loaned works the museum
is presenting installations and videos by the
contemporary artists Teresa Diehl.
12. 6.–říjen 2011

Luboš Plný, Anna Zemánková,
František Dymáček
Art Brut: Anatomia
Metamorphosis
A3

Národní galerie v Praze
Sbírka moderního a současného
umění, Veletržní palác,
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
út–ne, 10–18 h
ngprague.cz

B2
NOVÁ SCÉNA ND
Národní 4, Praha 1
novascena.cz
Podesta
(výstavní prostor v mezipatře
Nové scény ND)
21. 4.–20. 5.

Johana Švarcová
a Michal Kindernay
ON
Zvuková site-specific interaktivní instalace.
Fiktivní rozhovor Oldřicha Nového se sebou
samým. Tématem reminiscence je oživení textu
v nelineární kompozice a rovněž užití starých
analogových páskových magnetofonů jako
primárního zvukového aparátu. Instalace je
zastavením ve strukturách dobových rozhovorů
s bývalou celebritou a experimentalní zvukovou
básní.
Café NONA
3. 5.–31. 5.

Michal Czanderle
Tři věci
Piazzeta ND
7. 5.–14. 5.

Lavička ENZIS je ikonou veřejného prostoru
Vídně. Festivalem Street For Art ve spolupráci
s Novou scénou ND přiváží lavičku ENZIS
na piazzetu Národního divadla jako příklad
vynikajícího funkčního a estetického utváření
veřejného prostoru jako místa pro setkávání,
odpočinek a aktivní život lidí.

B1

pražský hrad
Pražský Hrad, Praha 1
st–so 13–18 h
kulturanahrade.cz
Císařská konírna
Pražský Hrad, II. nádvoří
8. 4.–31. 7.

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

A4

p

prinz prager gallery
Osadní 35 (Areal M factory) Praha 7
st–so 13–18 h
prinzprager.com

Milan Starý
EDAZ – grafika

Anežka Hošková,
Jakub Hošek
PARANOID COUCH POTATO
prádelna bohnice
Psychiatrická léčebna Bohnice,
Ústavní 91, Praha 8
ne, 14–19 h
pradelnabohnice.cz
19. 4.–30. 6.

Instituceum: moderní
instituce a současné
umění
Jana Kalinová, Ondřej
Brody, Jan Nálevka, Klára
Jirková, Eva Koťátková, Jana
Kochánková, Milan Mikuláštík,
Jan Pfeiffer, Aleš Čermák,
Pavel Humhal, Petr Skala
Hlavní ambicí kurátorky výstavy INSTITUCEUM
Kariny Kottové je vyvolat diskuzi nad otázkou,
jakou roli hrají instituce v našich životech, do
jaké míry nás ovlivňují a jak můžeme přispět k
jejich proměně, proto oslovila současné české
umělce, kteří se ve svých pracech těmito
otázkami zabývají.

B2
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Przemysław Jasielski
Opportunity
S použitím jednoduché technologie Przemysław
Jasielski postavil jeden, nebo dva robotické
kinetické aparáty, které se pomalu pohybují
a podle trajektorie, řízené algoritmem
náhody zkoumají prostor galerie Školská 28.
Roboti snímají informace z podlahy galerie
prostřednictvím webových kamer.

ERIE
GAL

GAL
ERIE

A

3. 6.–29. 6.

→ vernisáž / opening: 2. 6., 18 h

do 19. 5.

Elizabeth Grübl, Michal Škoda
About
27. 5.–31. 8.

HUN

Audrey Ellis Fox
i have to wonder

JÍ Z D
ÁR N

Site specific audiovizuální instalace „i have to
wonder“ se zabývá vztahem mezi prostorem lidské
mysli a okolním světem. Audrey v práci, připravené
pro Šedý pokoj během studijní stáže v Praze
uvažuje, jak myšlení a emoce ovlivňují koncepci
„reality“, percepci světa

t

GAL
ERIE

C4

The Chemistry Gallery
U Lužického semináře 11, Praha 1
út–pá 12–19 h, so–ne 10–19 h

GAL
ERIE

thechemistry.cz

GAL
ERIE

7. 4.–8. 5.

Ludmila Smejkalová,
The Maja (Marie Larroa)
Kuxtal Kiímil

Mus
J. S

MON

UDKA

VE S

KLE

B

Spojení malby a designových či módních doplňků.
Umění inspiruje módu a móda doplňuje umění.
Výstava předloňské absolventky AVU Ludmily
Smejkalové a letošní diplomantky Marie Larroa.

eum
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Zdeněk Trs, Jan Uldrych
NÁHLED / LOOK–IN

GAL
ERIE

Samostatná výstava výrazné postavy mladé
české výtvarné scény připravená speciálně
pro The Chemistry Gallery. Abstrakce, objekty,
deformovaná příroda, recyklace, kódy, loga,
existence. / Solo exhibition of distinctive
individual of young Czech art scene prepared
specially for The Chemistry Gallery. Abstraction,
objects, deformed nature, recycling, codes, logos,
existence.
GAL
ERIE

M
KLA

FUT

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

www.hrad.cz
www.arborvitae.eu
www.ruzenazatkova.cz
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21. 4.–8. 5.

jak se přibližují, vzdalují, protínají, překrývají
a dohromady tvoří tuto jedinečnou expozici.
www.9trajectories.net
1. 6.–30. 6.

Jan Kaláb
Kaláb 33 – Křížení planet

C2

galería parásito/ …
Luis Camnitzer
První česká výstava významného a mezinárodně
uznávaného konceptuálního umělce a teoretika
Luise Camnitzera. / The first solo exhibition in
Czech Republic of the Uruguayan conceptual artist
and theoretician Luis Camnitzer.

17. 5.–22. 5.

→ vernisáž / opening: 9. 6., 18 h

D

9 trajectories - devět osobností, devět směrů,
jedno místo. V rámci výstavy 9trajectories
představí své práce studenti oboru BA (Hons)
Fine Art Experimental Media na Prague College.
Výstava je završením bakalářského programu,
k vidění budou v Trafo aréně tradiční i nová
média. Díla zahrnují malbu, plastiku, koláž,
instalaci, performance a interaktivní instalaci.
Trajektorie znázorňují cesty devíti umělců,

Kurátorka / Curator: Silvina Arismendi
10. 6.–31. 7.

Rabih Mroué

Výstava libanonského výtvarníka, umělce,
režiséra, herce a dramatika. Rabih Mroué
kombinací různých žánrů a forem odkrývá
kolektivní i individuální paměť, která je utlumena
historicko-politickou amnézií v poválečné zemi.
/ Exhibition of Lebanese artist, actor, director
and playwrighter. Rabih Mroué has focused his
practice on countering the political andhistorical
amnesia of post-war Lebanon by excavating
individual and collective memory and narratives.
Kurátorka / Curator: Cosmin Costinas

1

Každé úterý od 18 h /
every Tuesday from 6 p.m.

Práce / Work
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X-dog a David 87, kteří čmárají především na
ulici, v kanálech a močí v načichlých podchodech,
představují na jejich první společné výstavě obrazy
a instalace. Inspirování každodenním městským
životem, pražskýma ulicema, rozšláplýma hovnama
a nevyvětraným potem. Přes špinavý, zaprášený
filtr vtipně a naivně zobrazují svůj okolní svět.

9 Trajectories
Jakub Grosz, Jamba Mulimbwe,
Jamie Fisher, Mango, Peter Le
Couteur, Peter Marenčík, Tereza
Průšková, Tihana Valent,
Yevgeniya Drovossekova

GAL
ERIE

HA

OVKA

Trafačka
Kurta Konráda 1, Praha 9
út–ne, 15–19 h
trafacka.net
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Dan Perjovschi

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

V
e rie
Gal

SVIT

do 22. 5.

Kurátor / Curator: Jiří Valoch
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11. 6.–6. 7.

11. 5.–27. 5.

host / guest artist:

OLF
INU

GAL
ERIE

G oe

Monika Zawadzki

→ vernisáž / opening: 22. 6., 19 h

J. S

EUM

Výstava dvou loňských absolventů AVU
navštěvujících ateliér klasických malířských
technik Zdeňka Berana. / Exhibition of two last
year graduates from Academy of Fine Arts in
Prague who attended atelier of classic painting
techniques of prof. Zdenek Beran .

Kurátorka / Curator: Veronika Slamová

23. 6.–30. 7.

u

GAL
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Tranzitdisplay
Dittrichova 9/337 Praha 2
út–ne, 12–18 h
tranzitdisplay.cz

Cesta na konec světa / Journey to the End of
the World
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12. 5.–5. 6.
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Výstava se zabývá fenoménem násilí, a to zejména
domácího násilí, které je v dnešní společnosti stále
tabuizovaným tématem.

Habima Fuchs
DAIMONION

ER AR
T WO

LÁC

A

Aneb Jan Kaláb malířem. Výrazný autor,
kterého si spojujeme zejména se světem graffiti
a street artu, představuje svou aktuální tvorbu.
Samostatná výstava odhalí, jak se tvůrce
největších nástěnných maleb nejen v Praze, ale
po celém světě, vypořádal s prostorem mnohem
složitějším – malířským plátnem.

→ vernisáž / opening: 2. 5., 19 h
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Zlomené květiny
Veronika Slamová, Darina
Alster, Lucia Beňová, Marie
Larroa, Ondřej Merta, Johana
Merta, Tamara Moyzes, Tereza
Rullerová, Michal Šiml, Ludmila
Smejkalová, Tomáš Roubal

3. 5.–11. 6.
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29. 4.–27. 5.
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šedý pokoj

22. 3.–15. 6.

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

ALL
ERY

Motivací ke vzniku výstavy, připravené
kurátorskou dvojicí Blanka Švédová a Jana
Matulová byl zájem o grafické partitury
československých konceptuálních umělců 60.
a 70. let. Zároveň autorky konceptu zkoumají
modely mezigenerační komunikace v prostředí
scény současné audiovizuální tvorby.

C

Kurator / Curator: Pavel Liška

TRAFAČKA
ER G

Výstavní projekt o prostoru a zvuku.

SPEJS
Záhřebská 23, Praha Vinohrady
po–pá 8–10, 12–14, 16–18 h
so–ne 12–14, 16–18 h na vyžádání
spejs.cz

Richard Loskot
Dvě Slunce / Two Suns

RAG

AVU

De-sign

Milan Adamčiak, Pavel
Havrda, Michal Kindernay,
Radim Labuda, Richard Loskot,
Jan Plesl
Galerie bude skoro
prázdná...

Josef Schützenhöfer
C3
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Jakub Švéda

Rakouské kulturní fórum
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
po–pá, 10–17 h
aussenministerium.at/pragkf

s
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→ vernisáž / opening: 16. 5., 18 h
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2. 5.–26. 5.

18. 5.–25. 6.

12. 5.–31. 7.

n

1. 5.–15. 5.

C3
Školská 28
Školská 28, Praha 1
(in the courtyard – through passage)
út 13–19 h, st–pá, 13–17 h
skolska28.cz
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Série pravidelných setkávání (diskuse,
přednášky...) / A series of regular meetings
(discussion, lectures...)

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

Výstava představuje výběr padesáti dámských
společenských oděvů české i zahraniční
provenience, které vznikaly v průběhu minulých
šedesáti let. Seznamuje s hlavními módními
trendy a základními typy společenských oděvů
(např. koktejlové šaty, tzv.malé černé, plesové
šaty atd.) / The exhibition presents a selection
of fifty women’s formal and evening garments
of Czech and foreign provenance, made over the
past sixty years. Featured in the display are the
main fashion trends and basic types of social
attire (for example, coctail dresses, small black
dresses and ball gowns).

7. 6.–8. 7.

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

B2

Kurátorka / Curator: Konstantina
Hlaváčková

D

5. 5.–29. 5.

Uměleckoprůmyslové museum
17. listopadu 2, Praha 1
út 10–19 h, st–ne 10–18 h
upm.cz

Antonín Kratochvíl
7. 6.–12. 6.

Art Prague

12. 5.–4. 9.

_______________________________

AKCE

Glamour / Dámská
společenská móda 1950–
2010 ze sbírek UPM / Glamour / Women’s Formal and
Evening Wear 1950–2010
from the Collections of
the UPM
MEE

T FA

CTO
RY

C2
VÝSTAVNÍ SÍŇ Mánes
Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
út–ne, 10–19 h
galeriemanes.cz

C4
CAFÉ SLADKOVSKÝ
Sevastopolská 17, Praha 10
Jarní série přednášek a videovečerů
12. 4. 19 h

2

Jindřich Chalupecký

Přednáška o výrazné osobnosti české kultury.
Součástí večera je promítnutí filmu o J. Ch. Lenky
Lindaurové, přednáška Mileny Slavické a debata

s Markem Medunou a Ondřejem Brodym o jejich
performanci. Uvádí Terezie Nekvindová

____
Pražské Quadriennale

26. 4. 19 h

Veletržní Palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Videa Víta Soukupa a Michala Pěchoučka s
komentářem Michala Pěchoučka, uvádějí Terezie
Nekvindová a Sláva Sobotovičová. Večer je
pořádán ve spolupráci s VVP AVU

16. 6.–26. 6. / 10–20 h

Videoart I

26. 4. 19 h

Vršovický mejdan 1984

Konfrontace živého umění za umrtvujícího
režimu v Krymské č. 21. Přednáška o jedné z
konfrontačních výstav nastupující generace 80.
let, která se odehrála ve vršovickém domku Uvádí
Bára Špičáková
24. 5. 19 h

Videoart II

Videa Ester Geislerové-Kadlecové a Jana Kadlece
s komentářem autorů, uvádějí Terezie Nekvindová
a Sláva Sobotovičová. Večer je pořádán ve
spolupráci s VVP AVU
14. 6. 19 h

Jiří a Běla Kolářovi

Centrem Pražského Quadriennale scénografie
a divadelního prostoru je Veletržní palác.
Na 10.000 m2 se představí ty nejzajímavější
divadelní projekty, scénografické realizace a
podoby performance z více než šedesáti zemí a
regionů celého světa / The Veletržní Palace is
the headquarters of the Prague Quadrennial of
Performance Design and Space. On an area of
10,000 square metres, the Prague Quadrennial
presents the most interesting theatre projects,
scenographic designs, and performances from
more than 60 countries and regions throughout
the world.
Piazzetta Národního divadla
Národní třída 2, Praha 1
16. 6.–26. 6. / 11–19 h

Dnešní bilance Setkání nad dílem dvou silných
osobností a životních partnerů. Básník, výtvarník,
filozofující teoretik Jiří Kolář svými názory a postoji
patřil k nejvlivnějším osobnostem poválečné
české scény, intimní tvorba Běly Kolářové a
její pozoruhodné lidské kvality docházejí svého
docenění teprve v posledních letech. Přednáška
historičky umění a kurátorky Marie Klimešové.
____
PRAGUE BIENNALE 5
PRAGUE BIENNALE PHOTO 2
Československého exilu 4,
Praha 4 Modřany
www.praguebiennale.org
19. 6.–11. 8.

Pražské Quadriennale /
Prague Quadrennial

3

INTERSEKCE: Intimita &
Spektákl / INTERSECTION:
Intimacy & Spectacle
Venkovní živá výstava / Live outdoor exhibition
Architektonický labyrint 30 boxů. Jednotlivé boxy
zaplní atraktivní projekty světoznámých umělců
jako například Ilyji a Emilie Kabakovových,
Anny Viebrock, Romea Castellucciho, Josefa
Bolfa, Josefa Nadje, Haruna Farockiho atd. /
Architectural labyrinth of 30 boxes. Each box
will be filled with attractive projects by worldrenowned artists such as Ilya and Emilia Kabakov,
Anna Viebrock, Romeo Castellucci, Josef Bolf,
Josef Nadj, Harun Farocki, and others.

Pražská křižovatka
(kostel sv. Anny)
Zlatá / Liliová, Praha 1
16. 6.–26. 6. / 10–20 h

ARCHITEKTONICKÁ SEKCE /
ARCHITECTURE SECTION
Divadelní prostor
přítomný a budoucí /
Theatre space present
and future
Výzkumná laboratoř na téma krize současné
divadelní architektury a prostoru pro divadlo.
Výstava nabízí výjimečné realizace z posledních
let z celého světa i čistě teoretické vize prostoru
pro současné divadlo či umění. Součástí jsou
také přednášky a diskuse osobností jako Richard
Sennett, Charles Renfro, Arata Isozaki, Eva
Jiřičná a Václav Havel. / Research laboratories
on the subject of the crisis in contemporary
theatre architecture and theatre space. The
exhibition presents outstanding projects from
recent years from around the world, as well as
purely theoretical design visions of spaces for
contemporary theatre or art. The section also
includes lectures and discussions by and with
important figures such as Richard Sennett,
Charles Renfro, Arata Isozaki, Eva Jiřičná, and
Václav Havel.
_______________________________

NA VÝLETĚ

Galerie Na shledanou
hřbitov Malsička, Volyně
30. 4.–10. 7.

Lenka Vítková
Průhledná věc

1. 5. – 30. 6. 2011

František Kupka,
Otto Gutfreund
Moderní středoevropské
umění. / Central European Modern Art

Soubor tisků navazujících na ilustrace ke knize
Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla.

Současné umění / CONTEMPORARY ART
v pražskch galeriích / IN PRAGUE GALLERIES

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

→

B2

→

C1

a

Altán Klamovka
park Klamovka, Praha 5
so a ne, 14–18 h
aug.cz/altan-klamovka-praha
19. 4.–15. 5.

Duoperformance
Duoperformance
V rámci projektu / included in the project
www.actiongalleries.info
17. 5.–11. 6.

Antonín Jirát
Credible
Touha po realizaci romantických představ byla a je
hnací sílou pokroku lidstva. Práce autora reflektuje
skutečnost neskutečnosti tužeb romantiků.
14. 6.–26. 6.

Kostým za zrcadlem
/ Costume behind the
Mirror
Studenti oboru Kostým a maska z Katedry
scénografie DAMU v Praze. Vedené scénografy
prof. Janou Zbořilovou a doc. Ivanou Brádkovou
Zařazeno do PQ+. / Included in the project PQ+.
28. 6.–10. 7.

Romana Bartůňková
Kurátorka / curator: Lenka Sýkorová

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

B2
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30, Praha 1
út–ne, 12–18 h
atelierjosefasudka.cz
30. 3.–8. 5.

Dušan Tománek
PROCES
C3
Café Tureček
Římská 17, Praha 2
bytová galerie, prohlídky možné
po dohodě
cafeturecek@gmail.com tel.: 606 513 720
13. 5.–?

Romana Drdová
Odstup / Distance
c

B2

České centrum praha
Rytířská 31, Praha 1
út–pá, 10–18 h, so 12–18 h
czechcentres.cz
6. 5. –11. 6.

18. 5.–30. 6.

Jaroslav Poncar
Fotografie z Tibetu /
Photographs from Tibet
2. 6.–30. 6.

Transparency Nation
Výstava představuje nejnovější tvorbu studentů
Ateliéru skla VŠUP pod vedením akad. soch.
Ronyho Plesla. / The exhibtion presents the latest
works of students of the AAAD Studio of Glass led
by Rony Plesl.
16. 6.–12. 9.

Rudolf Steiner
a současné umění /
Rudolf Steiner and
Contemporary Art
Joseph Beuys, Mario Merz,
Giuseppe Penone, Anish
Kapoor, Olafur Eliasson, Tony
Cragg, Helmut Federle, Carsten
Nicolai, Meris Angioletti,
Manuel Graf, Simon Dybbroe
Moller a Karel Malich
Výstava představuje svět rakouského filozofa
Rudolfa Steinera prostřednictvím tvorby
současných umělců. Připraveno ve spolupráci
s Kunstmuseem Wolfsburg a Kunstmuseem
Stuttgart. / The exhibition aims to present the world
of Austrian philosopher Rudolf Steiner’s universalist
ideas through the work of contemporary artists.
Organised in cooperation with Kunstmuseum
Wolfsburg and Kunstmuseum Stuttgart.
→ Doprovodné programy probíhají obvykle každé
pondělí a čtvrtek. / Accompanying programs take
place on Mondays and Thursdays.

B1
dvorak sec contemporary
Dlouhá 5, Praha 1, 110 00
út–pá, 10–18 h
dvoraksec.com
26. 4.–3. 6.

Richard Stipl
e

ENTRANCE Gallery
Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín
út–ne, 12–18 h
entrancegallery.com
27.4.–22. 5.

Ivars Gravlejs, Petra Pětiletá
Kurva fix
„Všichni do mě pořád hustí že se mám učit, že to
je eště dobrý že až výdu ze školy tak toho budu
litovat.“
1. 6.–26. 6.

Markus Huemer
a Michal Pustějovský
Touto výstavou pokračuje galerie v koncepci
založené na dvojvýstavách profesorů se svými
studenty. Společnou prezentaci vytvoří Markus
Huemer, vedoucí pedagog AVU, Ateliéru nových
médií, se svým studentem.

C3

→ vernisáž / opening: 5. 5., 17.30 h

Jiří Turek
CITYLAB
Výstava uměleckých reportáží ze světových měst
významného českého fotografa Jiřího Turka.
CityLAB vznikla ve spolupráci Českého centra
Praha s galerií Leica Gallery Prague. Bohatý
doprovodný program. Vstup zdarma. / Exhibition of
art photographs from world cities by contemporary
Czech photographer Jiří Turek.
16. 6.–24. 6.

PRAŽSKÉ QUADRIENNALE /
VÝSTAVA / PRAGUE
QUADRENNIAL / exhibition
České centrum Praha se letos připojí ke
12. ročníku Pražského Quadriennale, nejrozsáhlejší
a nejvýznamnější mezinárodní soutěžní přehlídky
scénografie a divadelní architektury. Vstup zdarma.
/ Czech Centre Prague will join the 12th Prague
Quadrennial Of Performance Design And Space.

D

A2

De–sign
Sládkova 7, Praha 7
po–út, čt–pá 11–18 h
de-sign.cz
30. 3.–25. 5.

Blanka Kirchner
mag–net–wall
Doslova přitažlivá instalace magnetických
fotografií Blanky Kirchner. / Literally attractive
instalation of magnetic photos by Blanka Kirchner.
9. 6.–9. 8.

→ vernisáž / opening: 9. 6., 19 h

Jana Bitnerová,
Shino, Petr Hůza
muffin-muffin-muffin
Tři autoři společně upekli sladkou výstavu.
Ingredience: obrazy, šperky a přísady tajných
receptur. / Three authors baked together a sweet
exhibition. Ingredients: paintings, jewellery and
additives with secret recipe.

A4
DOX Prague
Centrum současného umění, architektury
a designu / Centre for contemporary art,
architecture and design
Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice
po / Mon 10–18 h, út / Tues zavřeno /
closed, st–pá / Wed–Fri, 11–19 h, so–ne /
Sat–Sun 10–18 h
dox.cz
facebook.com/DOXPrague.cz
10. 2.–16. 5.

Martin Parr
Assorted Cocktail
29. 4.–6. 6.

Alžběta Jungrová
Blue Light Tonite
22. 4.–20. 6.

Petr Kvíčala
Sight-Specific
Kurátor / Curator: Tomáš Pospiszyl
21. 3.–16. 6.

Sladkost smrti (Pohled
do archivu III)

B4

Etc. galerie
Kateřinská 20, Praha 2 – Nové Město
so–ne / Sat–Sun 13–18 h
ostatní dny po telefonické domluvě na tel.
/ other days by appointment
tel.: 602 682 788
etcgalerie.cz

f

B3

Fenester
Výloha pro současné umění / Window gallery
Jakubská 2, Praha 1
nonstop
fenester.cz
28. 4.–25. 5.

Michal Ureš
26. 5.–22. 6.

Martin Hrubý a Petr Krátký
23. 6.–22. 6.

Johana Střížková
C3
Francouzký Institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1
po–pá, 10–19 h, so 10–14 h
ifp.cz
14. 6.–16. 7.

Marie-Ange Guilleminot
Jako Doma
V rámci výstavy „Jako doma“, kterou letos od 11.
června do 25. září uvede Galerie Středočeského
kraje GASK v Kutné hoře ze sbírek Národního
centra výtvarného umění (Francie), představí
Francouzský institut v Praze ve své galerii díla francouzské umělkyně Marie-Ange Guilleminot. Ovlivněna bodyartem ze sedmdesátých let, Marie-Ange
Guilleminot vytváří předměty, videa a performance, jež mají vždy něco společného s tělem, s jejím
vlastním tělem a fungují tak jako prostředníci,
pouto umožňující komunikaci s publikem.
Komisařky výstavy: Claude AllemandCosneau, Markéta Vinglerová

C3
Fotograf GALLERY
Školská 28, Praha 1 (ve dvoře /
in the courtyard – through passage)
út–pá, 12–18 h
fotografgallery.cz
27. 4.–20. 5.

Andrea Stappert
Fotografie /
Photographs 1985–2010
Výstava berlínské umělkyně překračuje hranice
portrétního žánru směrem k volnému projevu.
Kurátorka / Curator: Edith Jeřábková
27. 4.–20. 5.

→ vernisáž / opening: 19. 5., 18 h

Jiří Maha, Richard Nikl, Richard
Healy
Kurátorka / Curator: Edith Jeřábková

C1
FUTURA
Centrum pro současné umění
/ Centre For Contemporary Art
Holečkova 49, Praha 5,
tel.: 251 511 804

e–mail: info@futuraproject.cz,
st–ne, 12–18 h / Wed–Sun 11am–6pm
futuraproject.cz
25. 5.–7. 8.

podmínkách a s pocitem, že vás stále někdo
pozoruje a zároveň prostorově omezuje? Výstava
představuje rozdílnost pohledů na danou životní
a prostorovou situaci.

→ vernisáž / opening: 24. 5., 18 h

Kurátorka / Curator: Lucie Šmardová

Škvíra ke štěstí /
Loophole to Happiness
Zbyněk Baladrán, Adam
Chodzko, Petra Feriancova,
Siniša Labrović, Ciprian
Muresan, Csaba Nemes, Nada
Prlja, Janek Simon, Péter Szabó
and Katarina Šević

14. 6.–1. 7.

Výstavní projekt Škvíra ke štěstí se zamýšlí
a lokalizuje svobodný prostor, který existuje
na hranici represivních sociálních systémů od
východoevropského komunismu až po globální
kapitalismus. Výstava využívá tvořivosti
a odporu pracovníků komunistické éry a pokouší
se o nalezení nových únikových cest, které by
narušily „hladký povrch“ neoliberální kapitalismu.
/ Loophole to Happiness sets out to locate and
explore the freedom-enhancing loopholes that
exist on the margins of repressive social systems
from East European communism to global
capitalism. The exhibition takes the inventive
strategies of worker resistance under communism
as the starting point for fresh attempts to imagine
exceptions, find escape routes and evade the
smooth surface of today’s neo-liberal capitalist
order.
Kurátoři / Curators: Maja a Reuben Fowkes

G
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Galerie 207
Palachovo nám. 80, Praha 1
Atelier Intermediální konfrontace,
2. patro/207
galerie207.blogspot.com
→ vernisáže: každé pondělí 18–21 h
→ Prezentace každý čtvrtek 15.10–16.50 h
v posluchárně č. 215, VŠUP

B4
Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
po–pá, 10–19 h, so–ne, 12–19 h
35m2.cz
15. 4.–8. 5.

Dana Sahánková,
Johana Střížková
NedaleKo / from afar
Výstava je setkáním dvou autorek, jejichž tvorba,
byť na první pohled vzdálená, zde nachází společný
moment v nejednoznačnosti viděného, neurčitosti
hmotného. Vzájemná konfrontace kresby a videa
se tak ze souboje mění v jakýsi společný tanec
intimity, symbolu, radosti z krásy, smutku, možná
i strachu z vnějšího světa. / The exhibition is an
encounter between two artists whose work, while
it may seem distant at first sight, finds common
space in the ambiguity of the seen, the elusiveness
of the material. The confrontation of drawing and
video is thus changed from a battle to a dance
of intimacy, symbol, joy of beauty, sadness and
perhaps even fear of the outside world.
13. 5.–9. 6.

→ vernisáž / opening: 12. 5., 19 h

Nikola Čulík
Prezentace diplomové práce, AVU Praha, ateliér
Jitky Svobodové / Prezentation of diploma work,
Academy of Fine Arts in Prague studio of Jitka
Svobodová
17. 6.–1. 7.

→ vernisáž / opening: 16. 6., 19 h

David Landa, Kateřina Zochová
C2
Galerie 5. patro
Myslíkova 9, Praha 1
st–so / Wen–Sat, 12–18 h nebo po
telefonické domluvě / or by appointment
222 210 860, 608 238 402
artkunst.cz
18. 5.–25. 6.

Věra Nováková
Výběr z díla 1949–2010
28. 6.– 23. 7.

Jan Pištěk
Výběr z díla
A3
Galerie AVU
U Akademie 4, Praha 7
Hlavní budova AVU, č. dveří 42
avu.cz
3. 5.–13. 5.

Miluji tě, ale už mi
neříkej, že mám velkou
hlavu!
Noam Darom, Jakub Jurásek,
Erik Sikora, The maja, Illea
Illona Janáčková, Jan Kadlec,
Veronika Bromová, Milan Salák,
Daniela Baráčková, Jiří David,
Magda Staňková, Marek Bureš,
Lukáš lang, Anna Hulačová,
Vít Soukup, Sabina Hašková,
Jitka Mikulicová, Ondřej Brody,
Jana Kochánková, Johanka
Střížková, Ester Kadlecová,
Štěpánka Stein, Vít Klusák,
George Hladík, Matouš Tichý,
Maxi Vicaire, Eliáš Urban
Umění, které vzniká v zamilovanosti. V lásce.
V euforii. Umělec tvořící pod vlivem hormonů
a chemikálií, které se produkují v těle v tomto
jedinečném období sensitivity. Pokusíme se
nahlédnout, jak míra hormonů ovlivnuje tvorbu
umělce, jak cit posouvá možnosti myšlení.
Kurátorka / Curator: Ester Kadlecová
17. 5.–27. 5.

Media Art Department,
Hochschule für Gestaltung,
Karlsrühe
All we ask
Výstava spřáteleného ateliéru nových médií.
Kurátor / Curator: prof. Anna
Jarmolaewa, Jan Brož

AKCE A výstavy mimo gavu
10. 6.–17. 6.

Dny otevřených
dveří AVU
Výstava klauzurních prací všech ateliérů AVU,
zpřístupněných ve všech budovách Akademie. Více
na www.avu.cz
17. 6.–10. 7.

Diplomanti AVU 2011
Výstava absolventských prací čerstvých 45
diplomantů Akademie v prostorách Karlín Hall.
Můžete se těšit na práce z patnácti ateliérů AVU,
počínaje malbou, sochou, kresbou, grafikou,
přes nová média, monumentální, intermediální,
konceptuální tvorbu, až po architekturu
a restaurátorská díla. V průběhu výstavy proběhne
řada doprovodných programů. Více na www.avu.cz
Kurátor / Curator: Markus Huemer

B2

18. 5.–28. 5.

Barbara Jagadics
Vady jsou věčné –
Muzeum Vad Skla /
Mistakes Are Eternal –
Museum of Mistakes in
Glass
Výstava Barbary Jagadics, studentky doktorského
studia na VŠUP v Praze. / A doctoral student at
the Academy of Arts, Architecture and Design in
Prague.
Výstavu zahájí / The exhibition will be opened by
Vladimír Kopecký
2. 6.–30. 6.

Jiří Lindovský
Kresby a obraz z let 2005-2010. Světlo a ticho.
Zátiší. / Drawings and painting from 2005-2010.
Light and quiet. Still life.
Kurátor / Curator: Ladislav Daněk

B2
Galerie Hlavního
města Prahy
citygalleryprague.cz, ghmp.cz
Dům U Zlatého prstenu
Týnská 6, Praha 1
út–ne, 10–18 h

1. 4.–8. 5.

Po sametu / Současné
české umění s přesahy do
minulosti / AFTER VELVET /
Contemporary Czech Art
with Past Connotations

Ivana Lomová
KAVÁRNY
Výstava obrazů z nejnovější tvorby autorky.
12. 5.–26. 6.

Martina Chloupa
Malba, objekt
Výstava obrazů z nejnovější tvorby autorky.

B2
Galerie Ferdinada Baumanna
Štěpánská 36, Praha 1
(vitríny Štěpánské pasáže)
po–ne, 7–22h
g-f-b.tumblr.com
22. 4.–13. 5.

Silvina Arismendi
Three
13. 5.–27. 5.

Jan Vytiska
Valašský hřebec
Křest katalogu.
27. 5.–17. 6.

Milan Kohout + Festival
performance
17. 6.–22. 7.

Handa gote
Semifound object things
and tools used for
performing art
B2
GALERIE FOTOGRafic
Stříbrná 2, Praha 1
po–ne, 13–19 h
tel. 603 186 470
fotografic.cz
3. 5.–1. 6.

Dušan Šimánek
Záznam (Record)
Zpochybnění skutečnosti, hra na zobrazení reality
a zároveň její znejistění se objevují v cyklu Záznam,
který vznikl přímo pro konkrétní prostor této
galerie. Je hrou s obrazem reality, avšak obrazem,
který je neviditelný. Dušan Šimánek vystavoval
v 80. letech se skupinou spřízněných autorů kolem
teoretičky A. Fárové. Jeho práce jsou zastoupeny
v důležitých zahraničních sbírkách jako například
Centre Pompidou v Paříži či JCA v Tokiu. / Casting
doubt or pretending reality and then confusing
the viewer again – these aspects are represented
in the cycle Záznam (Record) which has been
created specifically for the space of this gallery.
It plays with an invisible image of reality. The
photographer Dušan Šimánek participated in
exhibitions of allied photographers, who formed
a group around Anna Fárová. His works are
represented in prestigious foreign collections,
such as Centre Pompidou in Paris or JCA in Tokyo.
3. 6.–1. 7.

Thomas Brenner
Bread and Games
(Chléb a hry)
Ve svých pracích se často zabývám potravinami
a jejich obecným smyslem pro lidstvo. Chléb
je snad nejdůležitější potravou vůbec a je také
významným symbolem pro mnohá náboženství
a tradiční kultury, což mě inspirovalo vyjádření
mého vlastního pohledu na toto téma - mé
„chleby“ se proměňují na dřevo, meče a jiné
symboly. Surrealistický dojem zesiluje umělé
osvětlení. Všechny snímky byly vytvořeny bez
retušování. / My work often deals with food,
its meaning for human beings. Bread as the
worldwide most important food as well as its
importance to traditions, religions and cultures
inspired me to express my personal point of
view - my “baguettes” change into wood, swords
and other symbols. The surrealistic impression is
intensified by the artificial lighting. All productions
have been created without retouching.

B2

Ondřej Petrlík, Hana Garová,
Victorie Valocká
Síla tří
31. 5.–10. 6.

9. 5.–14. 5.

Jak může inspirovat umělce koncept nigerijských
domů, tedy života v těsné blízkosti, omezených

Kurátorka / Curator: Anna Matoušková

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

Galerie Havelka
Martinská 4, Praha 1
po–so, 11–18 h
www.galeriehavelka.cz

Face Me I Face You
Petra Brázdilová, Martin
Nytra, Petr Krátký, Ondřej
Telecký, Štěpán Pech, Diana
Winklerová, Roman Štětina

z benefiční výstavy věnujeme na dostavbu
ekologicky šetrné budovy základní školy v indickém
Himaláji.Výstavu zahájí zřizovatelka školy Sunny
Canadian School Ing. Alice Štunda, autorka
projektu ak.mal. Anna Matoušková a indoložka
Bc.Gabriela Lagnerová. / Exhibition Benefit.
Proceeds will go towards the completion of
an eco-efficient elementary school building in
Kargyak, Himalayas.

Sunny Canadian School
a Blueland o. s.
DVA SVĚTY / TWO WORLDS
Benefiční výstava / Exhibition Benefit
Vzájemné setkávání dvou světů prostřednictvím
dětských kreseb mezi Sunny Canadian School,
ČR a Kargyak Learning Centre, Indie. Výtežek

od 17. 11. 2009

Dlouhodobá expozice Po sametu zahrnuje
generačně vzdálené umělce. Kromě autorů, kteří si
během dvaceti let svobody založili vlastní „školy“
a začali vychovávat vrstvu nastupujících tvůrců,
představuje i výrazné osobnosti výtvarného světa,
legendy českého umění 20. století, jejichž tvorba
sahá hluboko před rok 1989. / The long-term
exhibition, After Velvet, groups together works
by artists of different generations, often far
apart. Along with those who have over the last
two decades of freedom already set up their own
“schools” and started to train a new stratum of
up-and-coming artists, the show also presents
long-established distinct representatives of the
world of art, legends of 20th-century Czech art,
who embarked on their careers long before 1989.
Start up
28. 4.–31. 5.

Petr Dub
Kustodka / Female
Custodian
Autor si do prostoru výstavní místnosti připravil
novou intervenci, jež tematizuje prostředí
galerijního provozu, konkrétně pozici kustodky.
Její neviditelná přítomnost, zapojení do expozice
a zároveň určitá distance se stala tématem
umělcova konceptuálního projektu. Petr Dub
pracuje s plátnem obrazu jako s uměleckým
jazykem a tvárným instalačním prvkem. Svůj
tvůrčí názor již před dvěma lety formuloval v cyklu
Unframed. / Petr Dub has prepared for display in
the gallery a new “intervention” using as subject
matter the gallery environment, spotlighting
there the position of the female custodian. Her
invisible presence, combining involvement in
the exhibition and the simultaneous element of
a distance from it served as the theme of the
artist´s conceptual project. Petr Dub approaches
the canvas as an artistic idiom and a flexible
component of installation. He first formulated
his creative concept two years ago, in the series
entitled Unframed.
Kurátorka: Sandra Baborovská
→ Autorská prohlídka s Petrem Dubem:
út 10. 5. v 17 h
16. 6.–17. 7.

→ vernisáž / opening: 15. 6., 18 h

Matěj Smetana
Unavená radost /
Weary Delight
Matěj Smetana (*1980) představuje sérii čtyř
krátkých plastelínových animací, které pracují
s klasickým filmovým jazykem. Krátké příběhy
z cyklu Unavená radost jsou smyšlené, ale v jejich
podtextu se skrývá metaforický význam. Jedná
se o osamělé intimní hry hlavního hrdiny, jež mají
většinou smutné důsledky. Svým melancholickým
projektem se Matěj Smetana dostává za hranice
dosavadní tvorby, kterou znají převážně brněnští
diváci. Matěj Smetana (b. 1980) presents a series
of four short plasticine animation films using
the classic cinematic idiom. The individual short
stories making up the series Weary Delight are
fictional, yet involve an underlying metaphoric
message. Essentially, they depict the main
hero´s solipsistic intimate games, mostly leading
to unhappy endings. In this melancholy-hued
project, Matěj Smetana reaches beyond the
borders of his previous output which is known
above all to spectators in Brno.
Kurátorka / Curator: Sandra Baborovská
→ Autorská prohlídka s Matějem Smetanou:
st 22. 6. v 17 h

Staroměstská radnice
2. patro, Staroměstské nám. 1, Praha 1
út–ne, 10–18 h
23. 3.–15. 5.

Jiří Thýn
Předobrazy, prostor,
abstrakce / Archetypes,
Space, Abstraction
Výstava Jiřího Thýna (*1977) představuje jeho
nejnovější tvorbu, jež se vyrovnává s fenoménem
modernismu a médiem fotografie.  / This exhibition
showing work by Jiří Thýn presents his latest
output in which he tackles the phenomenon of
modernism and the medium of photography.

ESSL AWARD 2011
Již počtvrté je v Praze předávána cena Essl Award
Cee 2011 mladým umělcům a studentům vysokých
uměleckých škol. Cenu udělovanou jednou za
dva roky talentům z Bulharska, Chorvatska,
České republiky, Rumunska, Slovinska, Slovenska
a Maďarska založili v roce 2005 mecenáši

umění a majitelé rakouské firmy bauMax Agnes
a Karlheinz Esslovi. / Prague is becoming, for
the fourth time already, the venue of the official
handing over ceremony of the Essl Award Cee
2011 for young artists and art academy students.
The award, bestowed biannually to talented
artists from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Romania, Slovenia, Slovakia and Hungary, was
established in 2005 by art patrons and proprietors
of the Austrian company bauMax, Agnes and
Karlheinz Essl.
Dům U kamenného zvonu
Staroměstské nám. 13, Praha 1
út–ne, 10–20 h
16. 3.–5. 6.

Michal Pěchouček
HODINY V UMĚNÍ /
LESSONS IN ART
Hosté: Pavel Švec a Viktor Takáč
Výstava známé osobnosti české scény sestává
ze dvou částí umístěných vždy v jednom
patře výstavního prostoru. V prvním patře je
prezentován fotografický projekt Filmogram,
zaměřený na podmínky záznamu a vnímání
pohyblivých obrazů, a další práce ve spolupráci
s Viktorem Takáčem. Po vizuálně dietním a spíše
intelektuálním zážitku prvního patra návštěvník
vstoupí do druhého podlaží domu, kde bude
vystaven působení senzuálně sdělného figurálního
cyklu textilních asambláží Večerka. Uvidí zde také
video od druhého hosta výstavy Pavla Švece. /
This exhibition of work by Michal Pěchouček,
a well-known representative of the Czech art
scene.
24. 6.–23. 10.

Andreas Feininger
That´s Photography
Andreas Feininger, syn významného malíře, je
významným světově oceňovaným fotografem.
Proslavil se svými dynamickými černobílými
fotografiemi New Yorku čtyřicátých let, v nichž
zachytil rušný život velkoměsta odehrávající
se na pozadí působivých architektonických
dominant. Vedle příruček napsal více než
40 knih o fotografování. Andreas Feininger
dokončil životní pouť roku 1999 v New Yorku.
Rozsáhlá výstava představuje takřka tři stovky
černobílých fotografií. / Andreas Feininger,
son of the painter Lyonel Feininger, was an
internationally renowned photographer. He
earned repute for his dynamic black-and-white
photographs of New York City in the 1940s,
capturing the city´s busy street life set against
the backdrop of its towering architecture. Apart
from photography textbooks, he wrote over
40 books on the art. Andreas Feininger died in
New York City, in 1999. The extensive exhibition
brings a remarkable probe into the output of this
major artist.
Kurátor / Curator: Thomas Buchsteiner
→ Lektorské prohlídky: 14. 7. a 18. 8. v 16.30

Městská knihovna, 2. patro
Mariánské nám. 1, Praha 1
út–ne, 10–18 h
26. 5.–25. 9.

13. 5.–26. 6.

Michal Šiml
JINÉ HLASY, JINÉ POKOJE
/ OTHER VOICES, OTHER
ROOMS
Výstava propojuje autorovy malby a akvarely s fotografií a videem a zavádí diváka kamsi do „jiných
pokojů“, mezi fragmenty vzpomínek a snů, které
jsou plné nejasných obrysů těl a tváří, žen nebo
mužů, dětí nebo dospělých, útočníků nebo obětí.
/ The exhibition connects the author‘s paintings
and watercolors with photographs and videos and
introduces the viewer somewhere in the „other
room“ between the fragments of memories and
dreams that are full of vague contours of bodies
and faces of women or men, children or adults, the
attackers or victims.
13. 5.–16. 6.

Sylva Francová
DIVÁCI / SPECTATORS
Fotoprojekce Diváci nás zavádí do rodinného
prostředí autorky, k emocím a prožitkům, které se
zrcadlí v dětských tvářích při sledování pohádek.
/ Photoprojection “Spectators” takes us into
a family environment of the author toward to the
emotions and experiences that are reflected in the
faces of children while watching fairy tales.

B2
Galerie jaroslava frAgnera
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
út–ne, 11–19 h
gjf.cz
do 22. 5.

SIAL / Sdružení inženýrů
a architektů Liberec
Výstava mapující nejpozoruhodnější kapitolu
historie české architektury 2. poloviny 20. století,
tvorbu legendárního SIALu a tzv. Školky SIAL
(Ještěd, obchodní dům Máj; Česká bouda na
Sněžce). Realizace i neuskutečněné projekty
jsou kromě výstavních panelů představeny také
dobovými modely či originály kreseb a plánů.
K výstavě je připraven bohatý doprovodný program
(viz. www.gjf.cz). K výstavě byla vydána objemná
monografie, oceněná jako Nejkrásnější kniha roku.
27. 5.–25. 6.

Edward Gordon Craig
Space and Light
Výstava pořádaná v rámci Pražského Quadriennale
2011 představující významného anglického
modernistického herce, režiséra, scénogragrafa
a teoretika Edwarda Gordona Craiga (1872–1966).
Název odkazuje na jeho inovativní a patentované
přístupy použití světla, barev, zvuku, perspektivy
a měřítka ve spojení s pohybem v oblasti
scénografie, které měly zásadní vliv na vývoj
scénografie 20. století. Výstavu pro PQ a konkrétně
Galerii Jaroslava Fragnera připravilo prestižní
Victoria & Albert Museum v Londýně. Zajímavý
výtvarně-architektonický projekt přinášející silný
zážitek z vnímání prostoru a světla, zdůrazňující roli
interaktivního přístupu návštěvníka.

C2

KONEC AVANTGARDY?
Od mnichovské dohody
ke komunistickému
převratu / END OF THE
AVANT-GARDE? / From the
Munich Agreement to the
Communist Takeover

Galerie Jelení
Drtinova 15, Praha 5
út–čt, 15–18 h, +420 603 554 395
galeriejeleni.cz

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

30. 5.–17. 6.

Kurátorka / curator: Hana Rousová
→ Kurátorské prohlídky s Hanou Rousovou:
14. 6., 8. 9. v 17 h
→ Lektorské prohlídky: čt 9. 6., 23. 6., 21. 7.,
25. 8. v 16.30 h

Galerie chodovská tvrz
Ledvinova 9, Praha 4
út–ne, 13–19 h
chodovskatvrz.cz
25. 3.–8. 5.

→ vernisáž / opening: 24. 3., 18 h

MOŘE, KTERÝM
VŠICHNI PLACHTÍME /
The See trough which we
all sail
A. Álamo, B.Lecuona,
Ó. Hernández, A. Herrera,
G. Páez, C. Marrero,
A. Kotzmannová, J. Franta,
D. Bohm, L. Vítková, P. Strouhal
Společná výstava umělců z Čech a Kanárských
ostrovů na téma „moře“ propojí autory s rozdílnou
sociálně – geografickou zkušeností. / A group
exibition dealing with the subject of “sea”
connects Czech and Canarian artists with different
social-geographic experience.
Kurátorky / Curators: Miriam Durango,
Helena Blašková

2. 5.–26. 5.

Milan Salák
Něco jako horizont

Kurátor / Curator: Miloš Vojtěchovský
a Galerie K4

B2
galerie kritiků
Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1
út–ne, 11–18 h
galeriekritiku.cz
5. 5.–29. 5

Z archivu
Slovanské epopeje
31. 5.–25. 6.

Petr Dub
A3
Galerie laboratorio
Bubenská 1, Praha 7
(2.patro, c.dveri 212)
út–pá, 15–18 h nebopo domluvě
laboratorio.com
14. 4– 5. 6.

Adam Holý
String Theory
B4
Galerie litera
Karlínské náměstí 13, Praha 8
po–pá, 12–18 h
literanavratil.cz
11. 4.–27. 5.

Markus Lüpertz
Vanitas
B4
Galerie Navrátil
Vítkova 15, Praha 8
po–pá, 12–18 h
literanavratil.cz
9. 5.–24. 6.

André Chabot
La Mort masquée /
The masked Death
A2
galerie nod
Dlouhá 33, Praha 1
nod.roxy.cz
17. 5.–15. 6.

→ vernisáž / opening: 16. 5., 19 h

Skupina Obr
(David Hanvald, Josef Achrer,
Karel Štědrý, Martin Krajc)
Pro Galerii NoD malíři připravují výběr z obrazů
z poslední doby, které ještě nebyly vystaveny.
→ Dernisáž výstavy s představením právě
vydaného katalogu bude 15. 6. v 19 h.
Kurátoři / Curators: Jiří Machalický,
Martin Dostál

B2
GALErie nová síň
Voršilská 3, Praha 1
út–ne, 11–18 h
galerienovasin.cz
3. 5.–7. 5.

Prague Auctions
„Předaukční výstava
sbírky Anny Fárové“

Hynek Alt
How the Other Half Lives

Předaukční výstava obrazů a plastik ze sbírky Anny
Fárové. Otevřeno denně 10–19 h.
Aukce vystavených děl proběhne v neděli 8. 5.
v prostoru Galerie Nová síň od 13.30 h.

Kurátor: Pavel Vančát

11. 5.–22. 5.

22. 6.–14. 7.

Tereza Sochorová
Co je to?
Kurátor: Jan Zálešák

B3
Galerie Jiří Švestka
Biskupský dvůr 6, Praha 1
út–so, 11–18 h
jirisvestka.com
do 4. 6.

Jan Kotík
Možné variace /
Possible Variations
10. 6.–30. 7.

Markéta Othová
B1
Galerie Josefa Sudka
Úvoz 24, Praha 1
st–ne, 11–17 h
upm.cz

B3
GALERIE K4
Celetná 20, Praha 1
po–pá 10–24, so–ne 16–24 h
www.galeriek4.cz
4. 5.–27. 5.

Možnosti studentského
života / Ways of
students’ life
Výstava si klade za cíl poskytnout jisté podněty
k reflexi identity studenta/studentky a jeho/její
role ve společnosti. / The exhibition aim to offer
some impulses to reflect student‘s identity and
his/her role in society.
Kurátoři / Curators: Václav Magid, Vasil
Artamonov, Tomáš Uhnák
1. 6.–30. 6.

→ vernisáž / opening: 31. 5., 19 h

Zvuky Prahy /
Sounds of Prague
Projekt vychází z internetové databáze
„Nejmilejší zvuky Prahy“ (www.panto-graph.
net/favouritesounds/), kterou přetváří do podoby
galerijní zvukové instalace, doprovázené diskusemi
a zvukovými performancemi. Instalace pracuje
jednak s interaktivní mapou města, jednak
s prostředím studentského klubu K4, do jehož
provozu intervenuje zvuky zvnějšku. / Project
results from the internet database “Favourite
sounds of Prague” (http://panto-graph.net/
favouritesounds/) which is transformed to
the gallery sound instalation, accompanied by
discussions and sound performances. Installation
is based on the interactive map of the city and
on the space of students‘ club K4, in which life it
brings exterior sounds.

Corpora S
Výstava představuje obrazy, plastiky a grafiky
zakládajících členů výtvarné skupiny CORPORA
S / Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska,
Michal Šarše, Pavel Šlegl, Petr Štěpán /.Skupina
vznikla v polovině osmdesátých let a na seznamu
má přes čtyři desítky společných výstav. Corpora
S nikdy nevystoupila s deklamací výtvarného
programu. Její členové jsou přesvědčeni, že vnitřní
světy a jejich vzájemné přesahy každého z autorů
jsou tím programem, tou motivací, ke společným
vystoupením. Výstava představuje práce
z posledního období. Autoři předkládají témata
osobní, nikoliv však okrajová.
25. 5.–5. 6.

Ivana Hejduková
Za úplňku

pohybovat kdekoli v linii site specific instalace až
performance. Ekvivalentem těchto situací bude
jejich záznam, který bude představen na webové
stránce Galerie Pavilon a rozesílán prostřednictvím
emailu.
17. 5., 17 h

Radim Langer
14. 6., 18 h

David Helán
B2
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, Praha 1
út–st, pá–ne, 10–18 h, čt 10–20 h
/ Opening time: Tue–Wed, Fri–Sun,
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm
galerierudolfinum.cz
Malá galerie
7. 4.–19. 6.

22. 6.–10. 7.

B4
galerie NTK
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6
po–pá, 8–20 h, so 10–17 h
techlib.cz
4. 5.–26. 5.

Výstava současného umění o vášni ke kolům
a o udržitelné dopravě. / Contemporary art
exhibition about bicycle passion and sustainable
transport.

B2
galerie pavilon
Mostecká 3, Praha 1
po–pá, 10–18 h, so 11–14 h
galeriepavilon.cz
Program Situace v Galerii Pavilon sestává ze
série jednovečerních událostí, během kterých
jednotliví autoři nebo umělecké skupiny představí
krátké konstelace, gesta, která se mohou

Klauzurní soubory FAMU
2011 / Exhibition series
FAMU 2011
Výstava závěrečných prací studentů Katedry
fotografie FAMU v Praze. / Student final works
from Photography department of FAMU in Prague.

Výstava závěrečných prací studentů Centra
audiovizuálních studií FAMU v Praze. / Student
final works from Centre of Audiovisual Studies of
FAMU in Prague.

→ vernisáž / opening: 30. 6., 18 h

Klauzury CAS FAMU 2011

C2
goethe–institut
Masarykovo nábřeží 32
goethe.de/prag

h
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Světla Kořánová / Jan Placák
Z lesku salónů/ z prachu
antikvariátů
B2

HUNT KASTNER Artworks
Kamenická 22, Praha 7
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
huntkastner.com
11. 3.–7. 5.

Galerie Václava Špály
Národní 30, Praha 1
po–ne, 11–19 h
galerievaclavaspaly.cz

Tomáš Vaněk
Particip č. 123 /
prezentakce / Particip No.
123 (Presentaction)

6. 5.–26. 6.

17. 5.–16. 7.

Tono Stano
BÍLÝ STÍN
A3
galerie VERNON
vernonfineart.cz
Galerie Vernon
Janovského 23, Praha 7
otevřeno po telefonické domluvě /
open by appointment
VERNON PROJEKT
Heřmanova 12, Praha 7
otevřeno nonstop / opening time:
nonstop
vernonprojekt.com
23. 4.–5. 6.

Katja Loher
Why Did the Bees Leave?
B1
galerie VE sklepě
Pohořelec 25, Praha 1
út 9–12 h čt 13–18; po telefonické domluvě
/ or by appointment: +420 602 111 500
10. 5.–2. 6.

Dan Senn
Against A Hard Surface
Zvuková instalace / Sound installation
14. 6.–30. 6.

Jiří Andrs
Cédéčka šla už spát (II.)
Muzeální výstava vinylových coverů / Museum
exhibition of vinyl covers

C2

Karel Štědrý
Barvy laky
Kurátor: Zdeněk Freisleben

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

B2
gambit
gambit.cz
GALERIE gambit
Mikulandská 6, Praha 1
út–ne, 14–18 h
GAMBITPHOTO
Malé náměstí 12, Praha 1
po–ne, 10–20 h
gambitphoto.cz
26. 5.–10. 6.

EKOGLASS – photo & object
B2
GAMU
Galerie Akademie
múzických umění v Praze
Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, Praha 1
út–ne, 10–12 h, 13–18 h
gamu.cz
do 5. 5.

Tělopatie, vztah
k (svému tělu) /
Approach to your body
Projekt studentů FAMU a HAMU. / Multi media
project of FAMU and HAMU students.
12. 5.–5. 6.

→ vernisáž / opening: 12. 5., 18 h

B3

Langhans Galerie Praha
Vodičkova 37, Praha 1
út–ne, 13–19 h
langhansgalerie.cz
30. 3.–15. 5.

FOTO VIRUS / C Action /
C ACTION PHOTO VIRUS
Walter Keller, nový kurátor Langhans Galerie
Praha, představuje výstavu FOTO VIRUS / C
ACTION! Fotografie více než desítky současných
talentů na stěnách a tři tisíce tištěných stran
o celosvětové fotografické scéně v deseti
objemných knihách k prohlížení a čtení. C Photo,
vrcholná publikace o fotografii poprvé v Praze!
Vystavení autoři: Veru Iché, Sun Hongbin, Marie
Taillefer, Lovisa Ringborg, Kyungwoo Chun,
Julia Peirone, Giacomo Costa, Aniu, Alexander
Gronsky, Victor Albrow, Eustaquio Neves,
Julia Fullerton - Batten, Flore – Aël Surn, Rong
Rong + Inri. / Walter Keller, new curator of
Langhans Galerie Praha, represents exhibition C
ACTION PHOTO VIRUS! Photographs of a dozen
emerging international photographers on the
walls, and more than 3000 printed pages about
the worldwide photo scene in ten big books
to view and read. C Photo, the top of the top
publication on photography, is visiting Prague
for the first time! Photographers: Veru Iché,
Sun Hongbin, Marie Taillefer, Lovisa Ringborg,
Kyungwoo Chun, Julia Peirone, Giacomo
Costa, Aniu, Alexander Gronsky, Victor Albrow,
Eustaquio Neves, Julia Fullerton - Batten, Flore
- Aël Surn, Rong Rong + Inri.

Cyril Blažo &
Jürgen von Dückerhoff
Výstava prací na papíře dvou mladých umělců
(von Dückerhoff, nar. v r.1973 v Keekenu,
Niederrhein, Německo & Blažo nar. v r.1973
v Bratislavě, Slovensko), kteří upravují obrázky
nalezené v knihách a časopisech nebo fotografie
procesem vyjmutí a modifikace. Dükerhoff
používá unikátní mazací techniku a vytváří zcela
nové, složitě formované surealistické ilustrace.
Oproti tomu Cyril Blažo pomocí minimálního
zásahu kompletně transformuje kontext jím
nalezeného výchozího materiálu. Vystřihne
vybranou část obrazu a zakomponuje ji zpět
tak, aby zasahovala z druhé strany listu, a tím
vytváří zábavná a hluboká sdělení, která chytře
protiřečí původnímu smyslu. / An exhibition
of work on paper by two young artists, (von
Dückerhoff, born 1973 in Keeken, Niederrhein,
DE & Blažo born 1973, Bratislava, SK), who
alter illustrations found in books, magazines,
or photographs, through a process of removal
and modification. Dükerhoff employs a unique
erasure technique on the printed illustration
to create entirely new, intricately formed,
surrealistic images. Cyril Blažo, on the other
hand, uses a minimal amount of interference to
totally transform the context of his found source
material. By cutting out a selected part of
a picture and folding it back to intervene in the
picture on the other side of the page, he creates
witty and profound statements that cleverly
contradict the original intent.

k
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KARLIN STUDIOS
Križíkova 34, Praha 8 – Karlín
st–ne, 12–18 h
futuraproject.cz
27. 4.–22. 5.

Tamara Moyzes,
Shlomi Yaffe
Inte(g)race
V rámci projektu Inte(g)race tematizuje
umělecká dvojice Tamara Moyzes a Shlomi
Yaffe problém mezirasových kontaktů
a konfliktů ve společnosti. Nesnášenlivost
a strach z jiného, ale také pokusy jejich
překonání, zkoumají umělci na fenoménu
partnerských vztahů mezi příslušníky odlišných
národností, etnik a kultur. Skrze toto téma
projekt Inte(g)race poukazuje na provázanost
osobního a veřejného, intimního a politického.
/ As part of the Inte(g)race project, art duo
Tamara Moyzes and Shlomi Yaffe bring to the
fore inter-racial contacts and conflicts present
in the current society. Not only intolerance and
the fear from the other, but also attempts to
overcome difference, becomes the subject of
this exhibition. Artists explore this topic through
the phenomenon of partner relations, where
partners come from culturally, nationally or
ethnically different backgrounds. The project
points to the fragile borders dividing the
personal and the public, the intimate and the
political.
Kurátorka / Curator: Zuzana Štefková
2. 6.–26. 6.

→ vernisáž / opening: 1. 6., 18 h

Myšleno formou /
In the Name of Form
Výstava se zaměří na tendenci projevující se
v posledních letech v okruhu umělců, kteří prošli
„konceptuální lekcí“, která se stala nedílnou
součástí jejich pracovního procesu, avšak
v současnosti většinou pracují s výtvarným
materiálem a s mnoha formami výtvarné tradice
provázanými přístupy. / The exhibition will
focus on recent tendency of artists who have
in the past widely engaged with conceptualism
(that also became a fundamental factor in the
production process of their works), and who
currently predominantly work with artistic
material and a wide range of interconnected
forms and approaches.
Kurátoři / Curators: Viktor Čech
a Lenka Sýkorová

se přemístit důležité znaky exteriéru budovy do
vnitřku galerie. Objekty, které se během několika
let usadily kolem budovy bývalých skláren se
ocitnou v galerii a stanou se dočasnými exponáty.
28. 4.–22. 5.

Vikto Frešo, Milan Houser
ELE-MENTÁLNÍ GESTA
Výstavný projekt pod názvom „Ele-mentální
gesta“ predstavuje dvojicu autorov strednej
generácie, ktorí sa výrazným spôsobom
podieľali na českej a slovenskej výtvarnej scéne
posledného desaťročia. Ide o stretnutie Milana
Housera (1971) a Viktora Freša (1974), dvoch
absolventov pražskej AVU, ktorí zdieľajú spoločnú
platformu výtvarnej práce. Autori vychádzajú
z post-konceptuálnych postojov a vytvárajú
jednoduchý jazyk minimalistických foriem
a procesov. Preferujú koncentráciu na jeden
razantný vstup, jeden primárny zásah, či základný
tvar a ako naznačuje názov výstavy pôjde
zároveň o príbuzný maliarsko-sochársky dialóg
elementárnych giest a jednoznačných foriem.

A3

Kurátor / Curator: Walter Keller

m.odla
Antonínská 6, Praha 7
Vitrína v chodbě přízemí bytového
domu, otevřená na požádání kohokoliv
z obyvatel, každý den, 9–20 h / Showcase in a hall of the ground floor of the
appartement building, opened after asking anybody of the residents. Every day
between 9 a.m. to 8 p.m.
photo5.cz/m.odla

25. 5.–9. 7.

27. 4.–19. 6.

NOW AND WOW:
ZNOVUZROZENÍ MÓDNÍ
FOTOGRAFIE /
NOW AND WOW: THE
REBIRTH OF FASHION
PHOTOGRAPHY

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, Praha 1
út–so, 11–18.30 h, tel.: 222 210 268
galeriesmecky.cz
10. 5.–18. 6.

l

→ vernisáž / opening: 24. 5., 18 h

Kurátor / Curator: Pavel Brunclík

10. 5.–30. 6.

Rastislav Michal
Obrazy ze ŠáreckéHO údolí

→ vernisáž / opening: 16. 6., 18 h

Galerie Rudolfinum představuje v malé galerii
nejnovější tvorbu Adrieny Šimotové, konkrétně
díla z období posledních tří let. V cyklech
Schoulení, Nohy, Ruce nově rozvíjí svou originální
verzi práce s frotáží či prokresbou za použití
pastelů nebo čistých práškových pigmentů
nanášených na kaligrafický papír nízké gramáže
přímo dlaněmi či prsty. / Galerie Rudolfinum is
presenting in its small gallery the latest artwork
of Adriena Šimotová. In the cycles Huddling,
Feet and Hands she newly develops her original
version of frottages or drawings using pastels
or pure powder pigments applied to lightweight
calligraphy paper directly by palms or fingers.

Výstavu zahájí: RNDr. Peter Zamarovský, CSc

Konceptuální instalace malíře Vojtěcha Janyšky
(1985, Praha), žijícího a tvořícího v Paříži,
představuje cyklus 46 portrétů, kde každá
z podobizen, zobrazujících umělcovy blízké
a známé, má svůj předobraz v dějinách portrétu.
I přes intelektuální ráz projektu lze ke každému
z obrazů přistoupit jako k jedinečnému dílu,
portrétu v nejlepším slova smyslu, vystihujícímu
fyzické i duševní vlastnosti zobrazované osoby.
Malířsky dokonalé, kompozičně perfektně
promyšlené a zvládnuté obrazy, s vyhraněným
rukopisem a senzualitou, obstojí každý sám za
sebe.

16. 6.–26. 6.

30. 6.–10. 7.

Prostorová instalace. Těleso o objemu 21970000000
km³ snesené 363 104 km do výstavní síně.

Vojtěch Janyška
Vlny času: Potréty“

Výstava k 20. výročí založení Katedry fotografie
VŠVU v Bratislavě. / The current works from the
Department of Photography and New Media,
Academy of Fine Arts in Bratislava.

Adriena Šimotová
Vyjevování (2008–2010) /
Revelations (2008–2010)

Galerie Via Art
Resslova 6, Praha 2
po–pá, 13–18 h
galerieviaart.com

8. 6.–19. 6.

2x10 / 20 let katedry
fotografie a nových
médií / 2x10 / 20 years
of department of
Photography and New
Media

Po desítkách let, kdy módní fotografii tvořily
neustále se střídající generace profesionálních
fotografů, a kdy byly tyto fotografie následně
publikovány v uznávaných časopisech,
nyní nastává změna. Největším snem
nejprogresivnějších fotografů už není dostat
se na obálku Vogue. Raději chtějí oslovit co
největší počet diváků prostřednictvím svých
blogů zveřejňovaných na internetu. Obrazy
představované na těchto blozích jsou doslova
šílené, míchá se v nich pouliční, reportážní,
lifestylová i módní fotografie, vytvářejí mladý
pohled na moderní svět, ve kterém žijeme.
Výstava představí svěží díla z internetových
blogů spolu s fotografiemi mladých autorů, kteří
sice tvoří tradičním způsobem, ale vizuálně jsou
blízko nejnovějším trendům. / After decades
that fashion photography was created by
generations of professional photographers and
then published in well-respected magazines
like, things have changed and continue to
change. For the most innovative photographers
to be on the cover of Vogue is no more their
biggest dream. Rather they would like to reach
as many people as possible with their blogs,
published on the internet for their community.
The imagery of these blogs literally goes wild,
it merges street-, reportage-, lifestyle- and
fashion-photography and creates a young vision
of the stylish world we live in. The show will
present visually fresh work from blogs, together
with images from younger photographers
working in the traditional manner, but visually
close to the latest trends.

Karíma Al-Mukhtarová,
Libor Svoboda
And the winner is...
Kurátorka: Daniela Deutelbaum
21. 6.–30. 7.

→ vernisáž / opening: 21. 6., 19 h

Václav Kopecký
Neviditelna kostka /
Invisible cube
+

Aleksandra Vajd a Hynek Alt
Door No._
V rámci doprovodného programu Pražského
Quadriennale 2011

new location
new face

5

Kurátor / Curator: Walter Keller

C3
Leica Gallery Prague
Školská 28, Praha 1
po–pá, 11–21 h, so–ne, 14–21 h
lgp.cz
6. 5.–12. 6. (výstava v galeriích)
15. 5.–15. 7. (výstava ve veř. prostoru)

→

Kurátorka: Daniela Deutelbaum
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Jiří Turek
CityLAB

Leica Gallery Prague připravuje ojedinělý projekt
CityLAB. Výstavním prostorem pro fotografie
Jiřího Turka nebudou jen dvě kamenné galerie
(Leica Gallery ve Školské ulici a galerie Českých
center v Rytířské ul.), ale i veřejné prostory
hlavního města Prahy. V jednotlivých městské
částech budou nainstalovány velkoformátové
fotografie, zachycující atmosféru dvanácti
evropských měst. / The Leica Gallery Prague is
going to prepare an unusual presentation of
Jiří Turek photographs named CityLAB. The
European metropolises will be presented in big
enlargements on all sorts of areas right in the
streets of the capital of Prague. The exhibition
in the public space will be accompanied by 2
exhibitions in stone buildings – the first one in the
domiciliary Leica Gallery Prague in Školská ulice
28 and the second one on the exhibition premises
of the Czech Centres in Rytířská ulice.

m
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MeetFactory gallery
Ke Sklárně 15, Praha 5 – Smíchov
po–ne, 15–20 h
meetfactory.cz
18. 3.–15. 5.

→ vernisáž / opening: 17. 3., 18 h

Florian Slotawa (de)
NEW BALANCE
Německý autor patří ke generaci umělců, kteří
vstoupili do povědomí evropské veřejnosti těsně
po pádu Berlínské zdi. V devadesátých letech
pronikl do široké pozornosti díky fotoreportáži
„Hotel Series 1998-1999“, ve které procestoval
středoevropské města (Praha - Hotel Evropa 1999)
– přespal v levných hotelech a přes noc přestavěl
nábytek do jakýchsi pominutelných sochařských
kompozic.Pro MeetFactory připravuje autor
razantní intervenci do chodu instituce. Chystá

Antonín
Kratochvíl

Výstava fotografií / Mánes, 5. - 29. 5. 2011
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