
Altán KlAmovKA
park Klamovka, P 5 [F1]

open so a ne 14–18 h
www aug.cz/altan-klamovka-praha

Tř i tematické výstavy zaměřené na 
představení různých tvůrčích pohledů na 
fotografické médium.

Barbora Kuklíková: v pohybu
1.–27. 5. 

Jolana Havelková: Pravidelná dávka 
emocí
29. 5.–17. 6. 
→ vernisáž / opening: 29. 5.,18 h.

matěj Adámek
19. 6.–1. 7. 
→ vernisáž / opening: 19. 6., 18 h.

A.m.180
v prostorách klubu Utopia,

Bělehradská 45, P 2 [F5] open po–čt 
14–19 h, ostatní dny po telefonické 

domluvě na tel. 731 177 641
www am180.org

AP gAlerie
AP Ateliér, ing. arch Josef Pleskot

Komunardů 1529/5, P 7 [B7]
open po–pá 9–18 h

vladimír Škoda: negAtiv–Positiv
12. 4.–31. 7.

ArtinBox
Perlova 370/3, P 1 [B2]

open út, čt 14–16 h (nebo na vyžádání / 
or by request) www artinbox.cz

Pavel Baňka, vladimír Birgus, 
František Drtikol, eva Fuka, Jolana 
Havelková, milota Havránková, Dana 
Kyndrová, Jan lauschmann, Zdeněk 
lhoták, Pavel mára, suzanne Pastor, 
Jaroslav rössler, nadia rovderová, 
Jan svoboda, Jindřich Štreit, Jindra 
viková, Peter Župník a další: něžný 
fotoerotikon / tender Photoeroticon
28. 3.–10. 5.
Něha, nevinnost, touha a erotika ve 
fotografiích 20. a 21. století. / Tenderness, 
innocence, desire and eroticism in 
photography of 20th and 21st century.
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová

suzanne Pastor, Daniel Pešta: na jiné 
planetě (ve jménu lásky)
15. 5.–14. 6.
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová

ArtBAnKA mUseUm oF YoUng Art
Karlova 2, P 1 [D4] open po–ne 10–19 h 
/ Mon–Sun, 10am–7pm www amoya.cz

Jiří David, milena Dopitová, Kurt 
gebauer, ivan Kafka, Krištof Kintera, 
Kristýna lutzová, Jan Padyšák, 
tereza severová, vladimír skrepl, 
Štěpánka Šimlová, Diana Winklerová, 
ondřej Brody a Kristofer Paetau: 
second season
16. 4.–30. 10.
Kurátor / Curator: Milan Salák

výstava uměleckých vysokých škol / 
and exhibition of art schools
16. 4.–30. 10.

Ateliér JoseFA sUDKA
Újezd 30, P 1 [D3] open út–ne 12–18 h

wwwatelierjosefasudka.cz

Štěpánka stein a salim issa: národní 
obrození
4. 4.–10. 5.

ČesKé centrUm PrAHA
Rytířská 31, P 1 [D4] open út–pá 10–18 

h, so 12–18 h www czechcentres.cz

ion Bârlădeanu: Umění navzdory 
všemu / Art Against all odds
4.–26. 5. 
→ vernisáž / opening: 3. 5., 18 h
Výstava originálních koláží rumunského 
umělce. / Art Against all Odds Exhibition of 
original collages of a Romanian artist.
Kurátor / Curator: Dan Popescu.

citY sUrFer oFFice
Bořivojova 67, P 3 [D7] open st–ne 

14–19 h www citysurfer.cz

Pavla malinová: vírar
4.–27. 5.
→ vernisáž / opening: 3. 5. 18 h
(...) Kreslím a maluji buclaté polotvary, 
hrobky, architektura, záda bolí mám ráda 
dvojobojí (...) / (...) I draw and paint chubby 
half-shapes, tombs, architecture, my back 
aches, I adore the both-kind (...).

Barbora Fastrová
1.–27. 6.
→ vernisáž / opening: 31. 5. 18 h
Autorka se věnuje práci s fotografií 
kombinovanou s prostorovými instalacemi. / 
Barbora Fastrová combines photography with 
spatial instalation.
Kurátor / Curated by: City Surfer

De–sign
Sládkova 7, P 7 [B4] open po–út čt–pá 

11–18 h www de-sign.cz

Dox
Centrum současného umění, 

architektury a designu / Centre for 
Contemporary Art, Architecture and 

Design, Poupětova 1, P 7 – 
Holešovice [A7] open po / mon 10–18 h, 

út / tue zavřeno / closed, st–pá / 
wed–fri 11–19 h, so–ne / sat–sun 

10–18 h www dox.cz,
www facebook.com/DOXPrague.cz

Čestmír suška: outside / inside
13. 4.–31. 8. (Outside)
13. 4.–3. 6. (Inside)
Výstava představuje ve dvou částech, 
v exteriéru a interiéru, tvorbu českého 
sochaře a uzavírá tak úspěšný projekt Rezavé 
květy. / The exhibition presents in two parts, 
exterior and interior, the work of the Czech 
sculptor, thus concluding the successful 
project Rusty Flowers.
Kurátorka / Curator: Magdaléna Juříková

superstudio
13. 4.–7. 5.
69 studentů architektury – 23 týmů – 
1 zadání – 24 hodin. / 69 students of 
architecture – 23 teams – 1 task – 24 hours.

Demokracie v akci / Democracy in 
Action
18. 4.–16. 5.
Výstava, diskuse, dílny, ankety. / Exhibition, 
discussions, workshops, surveys.
Kurátor / Curator: Jaroslav Anděl

Jan Kaplan: 10:35
23. 4.–21. 5.
V prostoru auditoria pokračuje promítání 
dokumentárního filmu SS-3: Atentát na 
Reinharda Heydricha, který byl původně 
představen v rámci výstavy The Silent Village.
/ The projection of the documentary film 
SS-3: The Assassination of Reinhard 
Heydrich, which was originally presented 
within the framework of the exhibition The 
Silent Village, continues in the premises of 
the auditorium.

První salon umění – malba / First Art 
salon – Painting
4.–25. 5.
Na 1000 m2 výstavní plochy představí 
centrum DOX díla přihlášená prostřednictvím 
dubnové otevřené výzvy adresované 
umělcům a široké veřejnosti. / On an 
exhibition surface of 1000 m2, DOX 
presents works entered via April’s Open Call 
addressed to artists and the wider public.

membra Disjecta pro Johna cage / 
membra Disjecta for John cage
25. 5.–20. 8.
Výstavy, která je pojata jako pocta Johnu 
Cageovi u příležitosti stého výročí jeho 
narození a dvacátého výročí úmrtí, se účastní 
kromě několika Cageových spolupracovníků 
a přátel, i umělci mladší generace, které jeho 
dílo inspirovalo. Jde o ambiciózní počin, jenž 
vedle sebe staví nejrůznější média, malbu, 
kresbu, tisky, koláže, partitury, fotografie, 
instruktáže, sochařské objekty, instalace, videa 
a audioinstalace. / The exhibition, which is 
conceived as a homage to John Cage on the 
occasion of the one hundredth anniversary 
of his birth and the twentieth anniversary 
of his death, shall feature works not only by 
a number of Cage’s collaborators and friends, 
but also artists from the younger generation 
who have been inspired by his work. The 
show is an ambitious undertaking juxtaposing 
a variety of media, with paintings, drawings, 
prints, collages, musical scores, photographs, 
instructive pieces, sculptural objects, 
installations, videos, and sound installations.
Kurátoři / Curated by: Jozef Cseres & Georg 
Weckwerth

Karel nepraš: retrospektiva / 
retrospective
8. 6.–1. 10.
Rozsáhlá retrospektiva významného českého 
sochaře, která mapuje jeho sochařskou 
i kresebnou tvorbu v dobových souvislostech 
a poskytne poprvé celkový pohled na dílo, bez 
něhož si dnes české sochařství 2. poloviny 
20. století nedovedeme představit. / An 
extensive retrospective of the distinguished 
Czech sculptor, mapping his sculptural and 
graphic art placed in its historical contexts and 
for the first time providing an overall view of his 
work, without which it would be impossible to 
imagine Czech sculpture of the 2nd half of the 
20th century from today’s perspective.
Kurátoři / Curated by: Jaroslav Anděl & Leoš 
Válka

DvorAK sec contemPorArY
Dlouhá 5, open po–pá 10–18 h

www dvoraksec.com

Jakub matuška aka masker: voni mu 
rostly z uší stromy!
23. 2.–7. 6.
Jakub Matuška aka Masker je v současné 
době považován za jednoho z nejzajímavějších 
malířů mladé generace. Jeho figurativně 
expresivní tvorba je obohacena o výrazové 
prvky street artu, ale je podmíněna také 
tvorbou malířských mistrů, jako byl například 
Picasso nebo surrealismem. / Jakub Matuska 
aka Masker is currently considered one of 
the most interesting painters of the younger 
generation. His figuratively expressive work is 
enriched with expressive elements of street 
art, but is also conditional on the creation 
of painting masters such as Picasso, for 
instance, or surrealism.

entrAnce gAllerY
Křižíkova 34, P 8 – Karlín [C7]

open st–ne, 12–18 h
www entrancegallery.com

václav magid: 28 dnů a pár večerů
3. 5.–27. 5.
Výstava bude uvedena autorem přednáškou ze 
série Entrance Talks.
Projekt Entrance Talks upozorňuje novým 
způsobem na současné mladé autory. Série 
prezentací současného umění pro veřejnost 
proběhne zhruba každý měsíc v galerii 

Entrance. Vybraný autor představí sebe a svou 
tvorbu, v přímé konfrontaci se svojí aktuální 
autorskou výstavou. Na závěr každé akce mají 
účastníci možnost klást otázky, vyjadřovat své 
názory, reagovat na prezentaci.

Jan brož, nikola Čulík, matěj 
smrkovský, Pavla malinová
14. 6.–1. 7.
→ vernisáž / opening: 13. 6. 

etc. gAlerie
Kateřinská 20, P 2 – Nové Město [E5]
open so–ne / Sat–Sun 13–18 h, ostatní 
dny po telefonické domluvě na tel. / 

other days by appointment tel.: 
602 682 788 www etcgalerie.cz

Fenester
Výloha pro současné umění / 

Window gallery, Jakubská 2, P 1 [C5]
open nonstop www fenester.cz

Kamila rýparová: linie
21. 4.–23. 5.
→ vernisáž / opening: 20. 4., 19 h

FrAncoUZKý institUt v PrAZe
Štěpánská 35, P 1 [D3]

open po–pá 10–19 h, so 10–14 h
www ifp.cz

skryté poklady michela ocelota
do 14. 5.
Výstava je ohlédnutím za dosavadním dílem 
tohoto vynikajícího autora animovaných filmů.

4. ročník Pražského festivalu, 
mezinárodního setkání umělců 
pracujících se sklem
22. 6.–15. 9.

FotogrAF gAllerY
Školská 28, P 1 (ve dvoře / in the 
courtyard – through passage) [E5]

open út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz

Jednotka: A.s.s.s. ABello, s.A.
25. 4.–25. 5.
Jednotka byla, a příležitostně stále ožívá 
v době festivalů 4+4 dny v pohybu, uskupení 
umělců spojující formy výtvarné, divadelní, 
pohybové, hudební – příznaková fúze 
devadesátých let. Jednotka zdůrazňovala 
nový vztah ke změněné realitě veřejného 
prostoru způsobem experimentálně divadelních 
vystoupení, veřejných performancí, které se 
také objevovaly na různých mezinárodních 
i místních festivalech a pár výstavách 
a privátních „rituálních“ akcí a činností, 
které sloužily jen pro vnitřní potřeby skupiny 
a nebyly určeny publiku. Počet jejích členů 
se proměňoval podle nároku připravovaných 
realizací. Jednotka se představí výběrem 
z archívu některých jejích členů. / Jednotka was 
– and sometimes it again comes alive during 
the period of the 4+4 dny v pohybu (4+4 days 
in motion) Festival – a group of artists who 
joined creative, theatrical, movement and 
music formats into the indicative fusion of 
the 1990s. Jednotka emphasised the new 
relationship to the altered reality of public 
space by means of experimental theatrical 
performances and public performances that 
often appeared at various international and 
public festivals and at a couple of exhibitions 
and private „ritual“ events and activities, which 
served solely for the group’s internal purposes 
and were not meant for the public. The number 
of its members changed based on the demands 
of the projects. Jednotka introduces itself 
through a selection from the archive of some of 
its members.
Kurátor / Curator: Jednotka + Edith Jeřábková

Aleksandra vajd and Hynek Alt
30. 5.–29. 6.
→ vernisáž / opening: 29. 5., 18 h
Projekt se zabývá popisem reálného 
a předpokládaného prostoru ve fotografii. 
Pracuje s myšlenkou abstrahování ve 
fotografiích, které využívají indexiálního 
vztahu reality a jejího obrazu, ale nemohou 
odhalit, co se za zobrazením skrývá. / The 
project is concerned with depiction of real 
and assumed space in photography. It works 
with an idea of abstraction in photographs 
that take advantage of the indexical 
relationship between reality and its image yet 
they cannot reveal what is behind the shown.
Kurátor / Curator: Edith Jeřábková

– room

Bára mrázková
30. 5.–29. 6.
→ vernisáž / opening: 29. 5., 18 h
Bára Mrázková připraví pro Fotograf Gallery 
specifickou instalaci uvádějící do vzájemného 
vztahu médium světla a fotografie. / Bára 
Mrázková will create for Fotograf Gallery 
specific installation bringing into relationship 
medium of light and photography.
Kurátor / Curator: Edith Jeřábková

FUtUrA
Holečkova 49, P 5 [E2] open st–ne 
11–18 h / wed–sun 11am–6pm 

www futuraproject.cz

larisa sittar, mau monleón, maría 
galindo, gabriela golder, Ursula 
Biemann, gülsün Karamustafa, 
elzbieta Jablonska, mieke Bal, 
Daniela ortiz, Andreja Kuluncic, 
Anetta mona chisa & lucia tkacova 
+ socioložka / sociologist: Zuzana 
Uhde: care crisis
do 27. 5.
Care Crisis je výzkumným projektem zabývajícím 
se krizí mateřské péče. Její kořeny můžeme 
hledat již na počátku procesu integrace žen 
do tradičně mužského pracovního provozu. 
Projevuje se nedostatkem péče potřebné 

pro osobní rozvoj dítěte, ale také změnami 
v systému, který má tuto péči nahrazovat. 
Výstava je multi-disciplinárním projektem, 
který se pohybuje mezi feminismem, sociologií, 
ekonomií a studiemi zabývajícími se dopady 
globalizace. / Care Crisis is a research project 
on the so-called Care Crisis. That is, the state 
of precariousness brought in the wake of the 
integration of women in the – traditionally 
male – labor realm, and which lays manifest 
either a deficit in the care needed for personal 
life development, or a transformation in the 
system which supplies it. This exhibition is 
a multidisciplinary project which oscillates 
between feminism, sociology, economics and 
globalization studies.

guy Ben-ner, lilibeth cuenca 
rasmussen, ettore Favini, Petra 
Feriancová, Aaron gilbert, Kristyna 
milde, marek milde, moira ricci, 
eva seufert, irgin sen, Jiří skála, 
Jiří thýn, Patrick tuttofuoco, nico 
vascellari, Bryan Zanisnik: rodinné 
promluvy / Family talk
6. 6.–26. 8.
→ vernisáž / opening: 5. 6., 18 h
Spisovatel Italo Calvino charakterizuje Rodinu 
jako něco co se skládá z „hlasů, které se 
prolínají u stolu během večeře nebo oběda, 
z pokárání, z vtipů, nesmyslných legrácek 
nebo vět, které slyšíme znovu a znovu, ať 
jde o jakoukoliv událost.“ Výstava Rodinné 
promluvy představuje díla 15 umělců, 
kteří prostřednictvím svých děl rozkládají 
a problematizují osobní prožitky v rodinném 
kontextu. / The artists presented in Family 
Talk alternatively represent family as a safe 
harbor, a quasi-sacred hyperreality or an 
informal, affinity-based community. The family 
(or elements culled from the familiar context) 
become artistic material, a set of variables for 
the artists to work with.
Kurátor / Curator: Marco Antonini

Bryan Zanisnik: název: víkendový 
válečník / Weekend warrior
6. 6.–15. 7.
→ vernisáž / opening: 5. 6., 18 h
Mini retrospektiva amerického umělce, jehož 
práce rozpracovává téma Americké kultury 
a společnosti, avšak se surrealistickým, 
autobiografickým přístupem. Zanisnik vytváří 
svérázné scénáře plné černého humoru, 
kaleidoskop jak skutečných, tak imaginárních 
událostí v jeho životě. / This mini-retrospective 
will present a selection of recent and not-so 
recent works, photography, video, sculpture 
and performance. Zanisnik's work elaborates 
on American culture and society, with a surreal 
autobiographical approach. Creating quirky 
and darkly humorous scenarios, kaleidoscopic 
refractions of both actual and imagined events 
in his personal history.
Kurátor / Curator: Marco Antonini

FUtUrA: KArlin stUDios
Križíkova 34, P 8 – Karlín [C7]

open st–ne 12–18 h, wed–sun 12–6 pm
www futuraproject.cz

Datum:

Daniela Baráčková, Pavla gajdošíková, 
Petra Herotová, Katarína Hládeková, 
eva Jiřička, Barbora Klímová, 
eva Koťátková, Jan Pfeiffer, iveta 
Pilařová, tereza severová, veronika 
vlková, ladislav vondrák a monika 
vondráková: Poslední prostor pro 
člověka / last space for a man
3. 5.–3. 6.
→ vernisáž / opening: 2. 5., 18 h
Volně pojatý kurátorský koncept, jehož 
výchozím bodem je prostor. Téma však není 
uchopeno jen skrze atributy, které jej vymezují 
(architektura apod.), ale také skrze faktory, 
které jej „vyplňují“, jako jsou události, prožívání 
nebo citová hnutí. Participující umělci prostor 
nenahlížejí jako objektivní spekulanti, nýbrž 
jako tvůrci a spolunositelé jeho obsahu. / 
Open curatorial project based on a space as 
a starting point. Space however is here not only 
thematised upon atributes that demarcate it 
(architecture etc.), but also through factors, 
which “fills” it, as events, experiences or 
feelings. Participating artist are not considering 
space in an objective, speculative way, rather 
present themselves as its co-creators and co-
holders of its meaning.

omaya salman: jednoho dne to brouci 
sežerou / one Day insects Will eat it
→ Special event: 2. 5., 18–21 h
Rezidentka Futury v rámci programu A.I.R. 
Futura představí během večera instalaci 
propojující sen s realitou. Tato práce je 
experimentem, během kterého Omaya pomocí 
cukru vyjadřuje svou představu o státních 
hranicích. / The Artist, who is currently taking 
part in A.I.R. Futura residency program will 
introduce installation between fantasy and 
reality. Presented work is an experimental 
sketch playing with sugar to express artists 
vision of national borders.

Janek simon, slavs and tatars: 
continuous conversations
14. 6.–8. 7.
→ vernisáž / opening: 13. 6. 18 h
Continuous Conversations je projekt s otevřenou 
výstavní strukturou, která se odehrává na 
několika místech (Polsko, Uruguay, Kirgistán, 
atp.) formou nekončícího dialogu. Cílem 
tohoto projektu je vytvořit vzájemný vztah 
s publikem prostřednictvím performativních 
procesů identifikace / analýzy ideologických, 
ekonomických a politických dimenzí daného 
místa a jeho historie. / Continuous Conversation 
is an alterable set of open and decentralized 
exhibition structures that happens in multiple 
positions (Poland, Uruguay, Kyrgyzstan ) in 
the form of an on-going dialogue. The project 
aims to build the interrelations with the 
audience through the performative process 
of identifying / unpacking the ideological, 
economic and political dimensions of the recent 
histories and geographies.
Kurátorka / Curator: Patrycja Rylko

gAlerie 207
Palachovo nám. 80, P 1

Atelier Intermediální konfrontace,
open 2. patro/207 [C4]

www galerie207.blogspot.com

Každé pondělí prezentace a diskuze s umělcem 
a kurátorem od 18 h v posluchárně č. 215 
a vernisáž výstavy od 19 do 21 h / Every 
Monday presentation and discussion with artist 
and curator from 5 p.m. in the lecture room # 
215 and opening of exhibition from 6–9 p.m.

KW
7. 5.–11. 5.

Petr Písařík
14. 5.–18. 5.

Petr lysáček
21. 5.–25. 5.

gAlerie 1. PAtro
Myslíkova 9, P 1 [E4] čt–so / Thu–Sat, 
12–18 h nebo po telefonické domluvě 

/ or by appointment: 222 210 860,
608 238 402 www artkunst.cz

gAlerie 35m2
Víta Nejedlého 23, P 3 [D7] open po–pá 
10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz

Zavřeno 2. 7.–8. 7.

Kateřina Burgetová: enfant sauvage
11. 5.–3. 6.
→ vernisáž / opening: 10. 5.

václav Kopecký: Hotel Zenit
8. 6.–1. 7.
→ vernisáž / opening: 7. 6.

gAlerie AvU
U Akademie 4, P 7 [B5] Hlavní budova 

AVU, č. dveří 13 open po–pá 10–18 h
www avu.cz

Daniela Baráčková, Šárka telecká, 
markéta Kubačáková: sóstrast
24. 4.–3. 5.

lenka Kerdová, veronika Dobešová: 
veronika Dobešová, lenka Kerdová: 
(s)nové (i)reality / Dreamlike 
unrealities
9.–17. 5.
Výstava je konfrontací aktuální tvorby dvou 
studentek AVU. / The exhibition compares the 
recent works of two students of the Academy of 
Fine Arts in Prague.
Kurátor / Curator: Tereza Jindrová

matouš marek, tomáš vavříček, Jan 
Plesl: naivní víra v oživení mrtvého 
stromu
22.–31.5.

Autor tomoko Hayama, Yuchi Hsiao: 
Jsem tady
13.–26. 6. 

gAlerie / cZD
Vojtěšská 3, P 1 [B4] open út–pá 

11–18 h www czechdesign.cz
www facebook.com/czechdesign.cz

Workshop equal design
→ 18. 5., 10 h
Workshop zaměřený na způsoby správného 
navrhování bez ohledu na váhu, výšku, věk 
a různá omezení je určen pro designéry 
a studenty designu. Přednášku povede 
zkušená finská pedagožka a specialistka 
na teorii equal designu Päivi Tahkokallio. 
Vstup volný. Rezervace nutná. / Workshop 
invitation for designers and students of 
design. The workshop will be focused on 
the philosophy of equal design- no matter 
chat individualś  age, size or handicaps 
are. The host speaker will be a Finnish 
educator and specialist on universal design 
Päivi Tahkokallio. Free entrance. Booking 
necessary.

výstava mladý obal 2012
4.–22. 6.
→ vernisáž / opening: 3. 6., 18 h
Výstava představí vítězné práce 17. ročníku 
mezinárodní soutěže pro designéry do 
30 let, zaměřené v letošním roce na obal 
na čaj. Autory originální čajové výstavní 
instalace jsou ústečtí designéři Mančaft. 
/ The exhibition will present winning 
works of the 17th issue of Young Package 
competition for young designers up to 30 
years of age. Theme for this year was the 
tea. The authors of original tea installation 
for this exhibiton are designers Mančaft 
from Ústí nad Labem.

tea Party
→ 31. 5., 19 h, NoD
Noc plná designu, hudby a tance. Mezinárod-
ní soutěž Mladý obal 2012 odhalí své vítěze. 
Dress code: green tea! / We have prepared 
a night full of design, music and dance, a one-
night exhibiton and many other surprises in 
tea style! Come dressed in green too!
Více na / More at www young-package.com

gAlerie ČesKé PoJiŠŤovnY
Spálená 14, P 1 [B2] open po–ne 

10–18 h www galerieceskepojistovny.cz

David Hanvald: Der echte Hanvald
26. 4.–24. 6.

gAlerie FerDinADA BAUmAnnA
Štěpánská 36, P 1 [C4] (vitríny 

Štěpánské pasáže) open po–ne 7–22 h
www g-f-b.tumblr.com

radim langer: Hromada a jiné molitany
27. 4.–24. 5.

květen:
semeno dobra
Festival na podporu lipicánů.
Jiří surůvka
Výstava v rámci festivalu. Více informací na 
webových stránkách galerie a artmap.cz.

gAlerie FotogrAFic
Stříbrná 2, P 1 [D4] open po–ne 13–19 h 

/ mon–sun 13–19 h www fotografic.cz

Štěpánka ročková: Za půlnocí / 
Beyond midnight
4. 4.–15. 5.
„Velmi mě přitahuje noc. Vábí mě a láká. 
Děsí. Prodírám se lesem až za půlnoc. 
Sníh začíná světélkovat, stíny se rýsují 
ostřeji, známá místa odhalují netušené 
aspekty.“ Štěpánka Ročková temnými 
makro fotografiemi a krajinami zachycuje 
své bezprostřední okolí a odhaluje v nich 
svébytný imaginární svět. / “Night attracts 
me strongly. It lures and entices me. It 
frightens me. I make my way through 
a forest beyond midnight. Snow begins to 
glitter, shadows are sharper, places reveal 
unforeseen aspects. Štěpánka Ročková tries 
to depict by her dark macro-photographs and 
landscapes surrounding natural environment 
and reveal its unique imaginary world.

img_src collective: image_source
18. 5.–20. 6.
→ vernisáž / opening: 18. 5. 
Skupina IMG_SRC byla založena v roce 
2009 několika umělci, jež navzájem spojuje 
okouzlení technickými novinkami z minulosti, 
současnosti i budoucnosti. Vystavují např. 
různé mechanismy, kombinují robotické prvky 
s lidskými torzy, odkazují na digitální média. 
V průběhu času se skupina stala přitažlivou 
laboratoří pro tvorbu a diskuse s jinými umělci 
a vědci a má i svou vlastní galerii v Utrechtu. / 
The IMG_SRC collective was founded in 2009 
as a core of artists sharing a same fascination 
for technological developments from the 
past, present and future. E.g. exposing 
mechanisms, hiding robotics under a human 
skin, referring to digital media...Through the 
years, IMG_SRC has developped into an 
attractive Lab for creation and discussion with 
fellow artists & scientists. It has got its own 
gallery in Utrecht since 2011.

gAlerie HAvelKA
Martinská 4, P 1 [D4] open po–so
11–18 h www galeriehavelka.cz

Jakub Špaňhel: Had na sněhu (pocta 
Bohuslavu reynkovi) / snake on the 
snow (Hommage to Bohuslav reynek)
2. 5.–12. 5.
Kurátor / Curator: Miroslav Pesch
otevřeno po–so 11–18 h, během státních 
svátků zavřeno / open Mo–Sat 11 am.–6 pm, 
during public holidays closed

eva a Petr vlčkovi: obrazy a sklo / 
Paintings and glass
15. 5.–7. 6.
Kurátor / Curator: Jiř í Machalický
otevřeno denně po–ne 11–18 h / open daily 
11 am–6 pm

Jan Hísek: Želvokruh / turtlesphere
8. 6.–30. 6. 
Kurátor / Curator: Radek Wohlmuth
otevřeno po-so 11–18 h /
open Mo-Sat 11 am–6 pm

gAlerie HlAvníHo 
městA PrAHY

www ghmp.cz, citygalleryprague.cz

– Dům U ZlAtéHo PrstenU ( 1

Týnská 6, P 1 [C5]
open út–ne 10–18 h

Po sametu / současné české umění 
s přesahy do minulosti / After velvet 
/ contemporary czech Art with Past 
connotations

tereza Damcová: Frída Kakao a vyvr– 
helové / Frída Kakao and the outcasts
17. 5. – 17. 6.

Johana Pošová: Podtlak / negative 
Pressure
28. 6. – 12. 8.

– stAroměstsKá rADnice ( 2

2. patro, Staroměstské nám. 1, P 1 [D4]
open út–ne 10–18 h

Jaromír novotný: viditelné formáty / 
visible Formats
16. 5. – 19. 8.
Reduktivně abstraktní obrazy Jaromíra 
Novotného pracují s povrchem a hloubkou, 
vymezením tmavých a světlých ploch vůči 
formátu plátna a uvnitř něj. Obrazy velkých 
formátů poukazují na důležitost fyzické 
zkušenosti a také malba samotná akcentuje 
základní vlastnosti média. Kromě obrazů jsou 
vystaveny také práce na fotopapíře, které 
vznikají paralelně a s obrazovými cykly úzce 
souvisí. / The reductively abstract paintings 
of Jaromír Novotný deal with surface and 
depth, involving the correlation between dark 
and light surfaces and the canvas format, as 
well as their interaction within it. Apart from 
paintings, the show features the artist́ s works 
on photographic paper, produced in a parallel 
process along with the former, and closely 
related to the series of paintings.

– Dům U KAmennéHo ZvonU ( 3

Staroměstské nám. 13, P 1 [D4]
open út–ne 10–20 h

Adolf Wölfli: stvořitel universa / 
creator of the Universe
do 27. 5.

london twelve
29. 6.–23. 9.
Cílem výstavy London Twelve není snaha 
reprezentovat londýnskou „uměleckou scénu“ 
jako celek, ani zmapovat její špičku, její autor, 
britský kurátor Toby Clarke, se zaměřil na 
subjektivní úhel pohledu. Výstava tak zahrnuje 
představitele mladé nastupující generace, 
avšak také starší uznávané autory, jejichž práce 
se vztahují k tématům prolínajícím se celou 
výstavou (abstrakce, identita, technologie, 
historie a příroda). / The aim of the exhibition 
London Twelve is therefore neither to present 
the scene in its completeness, nor to chart its 
apex. Rather than that, the person behind the 
show ś concept, British curator Toby Clarke, 
has decided to focus on a subjective point 
of view. The exhibition thus brings together 
representatives of both the young up-and-
coming generation of artists, and several older, 
already established names, whose works relate 
to the show ś keynote themes: namely, those 
of abstraction, identity, technology, history, 
and nature.

– městsKá KniHovnA, 2. PAtro ( 4

Mariánské nám. 1, P 1 [D4] open út–ne 
10–18 h

Krištof Kintera: výsledky analýzy / 
Analysis results
do 13. 5.

lubomír typlt: tikající muž / ticking 
man
6. 6. – 9. 9.
První pražská soubornější výstava Lubomíra 
Typlta představuje polaritu a zároveň 
komplexnost autorova spletitého díla. 
Obě polohy – metafyzická i f igurální, 
které jsou v jeho obrazech př ítomné, 
se spojují ve výrazný celek odhalující 
hloubku existenciálního projevu. / This 
f irst larger-scale Prague exhibition of 
Lubomír Typlt makes visible the polarity and 
comprehensiveness of the ar tist´s intricate 
output. The two basic elements of his painting 
– metaphysical and figural – combine in 
a distinctly individual whole revealing the 
depth of Typlt´s existential idiom.

Jakub Špaňhel: slepice jdou do pekla 
/ Hens go to Hell
6. 6. –9. 9.
Jakub Špaňhel se věnuje gestické 
velkoformátové malbě. Z prostředí sakrálních 
interiérů vystoupil postupem několika let 
do exteriérů měst s náměty krematorií, 
„benzínek“ a velkých centrálních bank. 
Nedílnou součást Špaňhelovy tvorby tvoří 
kontinuálně rozpracovávané série „lustrů“, či 
soubor takzvaných „válečků“ s ornamentálními 
náměty. / Jakub Špaňhel has concentrated on 
gestural large-scale painting. Over the last few 
years, he has shifted his interest there from 
interiors of sacral places to urban exteriors, 
with central themes of crematoriums, petrol 
stations, and large central banks. An integral 
part of Špaňheĺ s output are his continuously 
evolving series of “chandeliers” and “paint 
rollers” with ornamental designs.

– ZámeK troJA
U Trojského zámku 1, P 7 [mimo 

mapu / out of map],
open út–ne 10–18 h, pá 13–18 h

emil Filla (1882–1953): Ze sbírek 
gHmP / From cgP collections
4. 4.–4. 11.
Výstava představuje jednu z nejvýznačnějších 
uměleckých osobností české moderny, malíře, 
sochaře, grafika a teoretika umění, Emila 
Fillu. Výběr prezentovaný na výstavě zastupuje 
autorovu rozmanitou tvorbu, jež prošla celou 
řadou proměn. / The exhibition presents one 
of the foremost representatives of Czech 
modernist art, painter, sculptor, printmaker and 
art theoretician Emil Filla. The present display 
brings a balanced survey of the artist́ s varied 
output, charting his development which 
involved several major transformations.

vincenc vingler (1911–1981): sochy 
zvířat / Animal sculptures
4. 4.–4. 11.
Výstava představuje výběr z autorova 
úctyhodného sochařského díla, jež vznikalo 
od druhé poloviny čtyřicátých let 20. století 
až do posledních dnů umělcova života roku 
1981. Diváci mohou zhlédnout práce umělce, 
jehož projev orientovaný na svět zvířat, stál 
programově mimo vývojové proudy a procházel 
jen zdrženlivými proměnami. / The exhibition 
offers a survey of the production of an artist 
whose style in capturing his key area of 
interest, namely, the animal kingdom, set him 
programmatically apart from the mainstream 
contemporary trends in art, onto a road of his 
own involving only moderate changes.

– BílKovA vilA
Mickiewiczova 1 [D4] open út–ne 10–18 h 

/ Tue – Sun, 10:00 a.m.–6:00 p.m.

František Bílek A Portrét / František 
Bílek´s Portraits

– veletrŽní PAlác
Dukelských hrdinů 47, P 7 [B5]

Alfons mucha: slovanská epopej / 
the slav epic

gAlerie cHoDovsKá tvrZ
Ledvinova 9, P 4 [mimo mapu / out of 

map] open út–ne, 13–19 h
www chodovskatvrz.cz

Alice nikitinová, Jan turner: Dvojdřez
15. 4.–13. 5.
→ Dernisáž 11. 5. s koncertem DJ 
Ventolina, od 19 h
Alice Nikitinová si za náměty svých obrazů 
vybírá věci každodenní potřeby, koště, 

žebřík, banánové bedny, tepláky... Jan 
Turner pro výrobu svých objektů používá 
prefabrikáty a všední předměty obdobně 
nicotné hodnoty. Rukopis Nikitinové 
charakterizuje jednoduchá barevnost 
a výrazná zkratka. Turnerovy ar tefakty 
s bravurou rozpouštějí zažité významy do 
světa paradoxů. Kurátor: Jiř í Ptáček

veronika vlková, Jan Šrámek: 
Ztracená perspektiva
20. 5.–24. 6.
→ Vernisáž: 19. 5., 18 h → Poločas 
výstavy + koncert Floex, 8. 6. → 
Koment. prohlídka a dernisáž, 23. 6.
Zatímco Šrámkův technický a geometrický 
svět počítačové grafiky a animace je jak 
dělaný pro příběhy z města, poetické a křehké 
akvarely Vlkové jsou šité na míru historkám 
z lesa a kapradí. Jde o zdánlivě rozdílné 
světy, které ale mají v práci obou autorů (pro 
tentokrát) jedno společné – tušený začátek 
apokalypsy... Kurátor: Helena Blašková

gAlerie JAroslAvA FrAgnerA
Betlémské náměstí 5a, P 1 [D4]

open út–ne 11–19 h www g jf.cz

michael reynolds – s.A.F.e.:
Udržitelná samostatnost pro každého
5. 5.–10. 6.
Michael Reynolds, staví již přes 35 let levné 
domy ze starých pneumatik, plechovek 
a plastových lahví. Jeho domy jsou 
energeticky soběstačné, mají vlastní zdroj 
vody, tepla i kanalizaci. Reynolds zpočátku 
při své netradiční architektonické tvorbě 
narážel v Americe na mnohé byrokratické 
překážky, dokonce mu byla na několik 
let odňata licence architekta. Výstava se 
pořádá v rámci květnové stavitelské dílny ve 
spolupráci s o.s. Zeměloď.

gAlerie Jelení
Drtinova 15, P 5 [E4] open út–čt 15–18 h, 

731 823 670 www galeriejeleni.cz

Jiří surůvka: německá myš
18. 4.–3. 5.

rudolf samohejl: Jako voda v koši
16. 5.–7. 6.

miroslav Hašek: Hranice možností
13. 6.–4. 7.

gAlerie Jiří ŠvestKA
Biskupský dvůr 6, P 1 [C6] open út–so 

11–18 h www jirisvestka.com

Jiří Franta / David Böhm: echolog
30. 3.–12. 5.

gAlerie JoseFA sUDKA
Úvoz 24, P 1 [C2] open st–ne 11–17 h

www upm.cz

Josef sudek: Z ostrovů / the islands
24. 5– 9. 9.
Opuštěná místa v samotném srdci Prahy, na 
nichž ve večerním přítmí vznikly melancholické 
snímky jako parafráze vnitřního exilu. / Photos 
of abandoned places in the heart of Prague, 
where were created melancholy images as 
a paraphrase of spirit exile.
Kurátor / Curator: Jan Mlčoch

gAlerie K4
Celetná 20, P 1 [D5] open po–pá 10–24, 

so–ne 16–24 h www galeriek4.cz

sylva Březnová, Petr gruber, Petra 
Haplová, Jan chlup, lenka Janušková, 
lenka Kerdová, Barbora Krnínská, 
rudolf matějček, tomáš Prchal, 
magdaléna staňková: Agrese – 
Deprese / Agression – Depression
10.–25. 5.
→ vernisáž / opening: 9. 5., 19 h
Výstava studentů vysokých uměleckých 
škol, kteří používají jako své hlavní výrazové 
prostředky klasickou malbu a sochu. Sjedno-
cujícím tématem jejich prací se stala reflexe 
současného člověka žijícího ve městě. / 
Curatorial selection of works by art schools‘ 
students who express themselves by using 
classical painting or sculpture. The main 
unifying subject is reflection of contemporary 
man living in the city.
Kurátorky / Curated by: Tereza Hrušková, 
Marianna Placáková

iveta schovancová a matěj Pavlík: 
Dáváme vám / We give to you
2.–30. 6.
→ vernisáž / opening: 1. 6., 19 h
Kurátorka / Curated by: Hana Buddeus

gAlerie KritiKů
Palác Adria, Jungmannova 31, P 1 [D4]
open út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz

Petra Doležalová troyn: code gigas
3. 5.–26. 5.

míla Doležalová: Plátna pro velké 
černé oči
31. 5–26. 6

gAlerie lABorAtorio
Bubenská 1, P 7 (2. patro, č. dveří 

212 / 2nd floor, No.212) [B6] open út–pá 
15–18 h nebo po domluvě / 

Tue–Fri, 15–18 h or on appointment 
www galerielaboratorio.com

Jan merta: U sousedek (Pod lípou) / At 
the neighbours' (Under the linden tree)
26. 4.–15. 6.
Výstavu lze chápat jako pandán k oficiálnější 
autorově výstavě Mým Pražanům 
k šedesátinám ve Špálově galerii. Zatímco 
tam se Jan Merta obrací ke svým Pražanům, 

nebude možné rozeznat od původního. / Kit 
Reisch in his installation combines specific and 
general architectural elements found in Prague. 
The installation changes the objects’ shadows, 
prolonging them until they then decrease again 
just before we store them in our memory.

gAlerie velrYBA
Opatovická 24, P 1 [B6] open po–so 

12–22 h www kavarnavelryba.cz

Adéla vosičková, Jan maštera: 

výstava studentů 3. ročníku katedry 
fotografie FAmU / exhibition of 
3rd year students of the FAmU 
Department of Photography
17. 4.–11. 5.

společná výstava katedry fotografie 
FAmU: Knihovna
15. 5.–8. 6.
→ vernisáž / opening: 14. 5.

nina schacht
12. 6.–6. 7.
→ vernisáž / opening: 11. 6.
Výstava studentky 1. ročníku magistra 
katedry fotografie FAMU / Exhibition of 
1st year student of master at the FAMU 
Department of Photography

gAlerie viA Art
Resslova 6, P 2 [E4] open po–pá 13–18 h

www galerieviaart.com

marie larroa, Jiří Bouma: nApůl
3. 4.–10. 5.
Každoroční galerijní projekt. Vždy jsou 
představeni dva studenti AVU v Praze 
z malí řského ateliéru Michaela Rittsteina.

vladan Kolář a Jan vlček: resistance
28. 5.–29. 6.
Pocta Československému domácímu 
a zahraničnímu odboji za 2. světové války. 
Důležitá je vyjímečná poloha galerie naproti 
pravoslavnému chrámu Cyrila a Metoděje, 
v kterém před sedmdesáti lety svedli 
příslušníci ČS zahraniční armády svůj poslední 
boj, po vykonání atentátu na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 
V posledních letech se teprve úloze odboje, 
podporovaného západními spojenci, 
dostává uznání. Mladí umělci se tak připojují 
k obnovení národní paměti.

gAlerie vŠUP
nám. Jana Palacha 80, P 1 [C4]

open po–so 10–18 h www vsup.cz

teritorium: instalace jako konstrukt 
bytosti
11. 5.–31. 5.
→ vernisáž / opening: 10. 5., 18 h
Výstava videoinstalací založených na pokusu 
zkonstruovat bytost.

Artsemestr' 12 léto
3.–13. 6.
→ vernisáž / opening: 7. 6., 18 h
Výstava klauzurních prací studentů VŠUP, 
které vznikly během letního semestru.

Diplomky '12
20.–27. 6.
→ vernisáž / opening: 19. 6., 18 h
Výstava diplomových prací studentů VŠUP.

gAmU
Galerie Akademie múzických 

umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, P 1 [D3]

open út–ne 10–12 h, 13–18 h www gamu.cz

Klára Doležálková, michal Kindernay, 
Kryštof Pešek: the show
2. 5.–3. 6.
→ vernisáž / opening: 2. 5. v 18 h
Výstava multimediálních projektů diplomantů 
Centra audiovizuálních studií FAMU / 
Intermedia works of CAS (Center for Audio-
Visual Studies) FAMU graduating MFA students

Pražská muzejní noc / Prague 
museum night
→ 9. 6.
Program: Klauzurní výstava FAMU 2012 – 
závěrečné práce studentů KF FAMU; Prague 
Cello Project: studenti HAMU; Záletníci 
– Commedia dell‘arte: studenti HAMU. / 
Programme: Exhibition series FAMU 2012: 
Final works of FAMU Photography Department 
students; Prague Cello Project: students of 
HAMU; Womanizers – Commedia dell‘arte – 
students of HAMU.

Klauzurní výstava FAmU 2012 / 
exhibition series FAmU 2012
13. 6.–24. 6.
→ vernisáž / opening: 13. 6. v 18 h
Závěrečné práce studentů Katedry fotografie 
FAMU / Final works of FAMU Photography 
Department students

Klára Doležálková, michal Kindernay, 
Kryštof Pešek: Diplomants cAs 
(místo the show)
2. 5.–3. 6.

Závěrečné práce studentů CAS FAMU / 
Intermedia works of CAS (Center for Audio-
Visual Studies) FAMU graduating MFA students

gAte gAlerie
Husova 21 [D4] open po–so 10–18 h,

ne 11–18 h / Mon–Sat 10 am.–6 pm, 
Sun 11 am–6 pm, www galeriegate.cz

Francis Bacon & Bohumil Hrabal
Dva géniové / two geniuses
18. 5.–22. 7.
Výstava netradičně propojí dílo Francise 
Bacona s texty spisovatele Bohumila 
Hrabala a odkryje, že přestože se oba umělci 
nikdy nepotkali, mnohé je spojovalo. / The 
exhibition links the work of Francis Bacon to 
the writings of Bohumil Hrabal and reveals 
that, although the two artists never met, they 
have much in common.

geoFYZiKální ústAv Av Čr
Boční II, P 4-Spořilov [mimo mapu / out 

of map], open po–pá 8–16 h
www ig.cas.cz, artarchiv.cz

václav malina: Krajinou (barva, 
světlo, řád)
26. 4–15. 6.
V rámci výstavního cyklu Setkávání pořádá 
Archiv výtvarného umění, o.s.

HUnt KAstner ArtWorKs
Kamenická 22, P 7 [B6]

open út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
www huntkastner.com

Dominik lang: Dokumentace / 
Documentation
28. 3.–20. 5.
Nová site-specific instalace, vytvořená pro 
prostor galerie. / A new site specific project 
made specifically for the gallery space that 
presents an archive of the author’s previous 
exhibitions.

Daniel Pitín: Kunstwerke
5. 6.–28. 7.
→ vernisáž / opening: 4. 6., 18 h
Daniel Pitín představuje ve spolupráci s ku-
rátorem Martinem Mazancem serii obrazů, 
koláží a videa, ktéré ojedinělým způsobem 
reflektují některé socialně politické události 
20. století prožité samotným autorem jako 
temný sen, který se neustále vrací do naší 
doby. / A new series of work that includes 
painting, collage and video that reflects upon 
several social-political events from the 20th 
century, perceived by the artist as through 
a faint, murky and ever recurring dream.

leicA gAllerY PrAgUe
Školská 28, P 1 [E5] open po–pá 11–21 h, 

so–ne 14–21 h www lgp.cz

Jan lukas: newyorský deník 1966–
1990 / new York Diary 1966–1990
4. 5.–17. 6.
Český fotograf Jan Lukas odešel v roce 1966 
do USA. Na další desetiletí se ulice a obyvatelé 
New Yorku stali nevyčerpatelným cílem jeho 
fotografických putování. Černobílé portréty 
jeho českých přátel, žijících v americkém exilu, 
doplňují pestrou směs barevných fotografií 
stále se proměňujícího amerického velkoměsta. 
/ Czech photographer Jan Lukas moved from 
Europe to USA in 1966. For the following 
decades, streets and people of New York 
became an inexhaustible source and object of 
his photographic travels. The motley mixture of 
races and cultures, the unrepeatable and ever 
changing atmosphere of the American city, was 
captured by him in colours. In New York he met 
and photographed also many Czech friends, 
who had gone into exile in the past.
Kurátor / Curator: Jan Mlčoch

meetFActorY gAllerY
Ke Sklárně 15, P 5 – Smíchov [H3]

open po–ne 15–20 h www meetfactory.cz

Antoinette nausikaa + hosté / 
guests: marika Asatiani, nikola 
Čulík, Zsolt tibor: 1+(1+1)+1
8. 3.–18. 5.
Antoinette Nausikaa přestavuje v kontextu 
tvorby třech mezinárodních umělců projekty, 
které vznikly během jejího pobytu v Praze v zimě 
2011. Ústředním motivem výstavy je kresba 
mapující dráhu myšlenky, která se propracovává 
z umělcova mozku do okolního světa.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

Anna Hulačová, iede reckman, Pavla 
sceranková, Derk thijs, erwin Wurm: 
opak je pravdou / on the contrary
7. 6.–26. 8.
→ vernisáž / opening: 7. 6., 19 h

v Laboratoriu má méně abstraktní publikum. 
Posun od Pražanů k sousedům naznačuje 
komornější rozměr vystavených prací i méně 
formální prostředí. / The exhibition can be seen 
as an accompanying event to the artist’s more 
official exhibition “To My Praguers for the 
Sixtieth Birthday,” at the Špála Gallery. There 
Merta addresses his Praguers, at Laboratorio 
he has a less abstract audience. The shift from 
Praguers to neighbours reflects the smaller 
scale of the exhibited works and the less formal 
atmosphere.

Philip topolovac
27. 6.–31. 7.

gAlerie literA
Karlínské náměstí 13, P 8 [C6]

open po–pá 12–18 h www literanavratil.cz

günter Wolfsberger: raum-spiele
2. 4.–25. 5.

Joan Hernández Pijuan: obra gráfica
30. 5.–29. 6.

gAlerie nAvrátil
Vítkova 15, P 8 [C6] open po–pá 12–18 h

www literanavratil.cz

Absolventi – 4. výstava z cyklu rok 
Berana
21. 5.–29. 6.

gAlerie noD
Dlouhá 33, P 1 [C5] www nod.roxy.cz

Dalibor chatrný, svatopluk Klimeš 
Jiří, Kornatovský, martin mainer, 
margita titlová Petr Písařík, irena 
Jůzová, luděk rathouský, Jitka 
mikulicová, Petra valentová, 
Jakub nepraš, Darina Alster, Klára 
vystrčilová: ornament
19. 4.–20. 5.
Na této výstavě se propojí tvorba umělců 
různých generací, kteří se každý z jiné strany 
k tématu ornamentu přibližují. Ornament 
se v některých obdobích rozvíjí, ale v jiných 
je zase úplně zavrhován. Připomenutí jeho 
významu je čas od času aktuální a zdá se, že 
právě teď stojí zato zhodnotit jeho přínos pro 
současné umění.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický

ron van der Bosch: the triumph of 
Dreams
24. 5.–12. 6.
Nizozemský vizuální umělec žijící 
v Amsterdamu, který má už léta vztah 
k českému prostředí. V jeho obrazech se 
objevují pestré barevné kombinace, jeho 
tvorba je impulzivní, expresivní a přitom 
formálně rafinovaná.

Adam stanko a Helena sequensová: 
Adam stanko a Helena sequensová
19. 6.–1. 7.

Kurátor galerie / Curated by: Jiří Machalický

gAlerie nová síň
Voršilská 3, P 1 [D4] open út–ne 11–18 h 

www galerienovasin.cz

Jan měřička: mechanika davu
25. 4.–20. 5.
Člověk vytváří mračna – i tak by mohla znít 
ústřední metafora, kterou ve svých grafikách 
rozvíjí Jan Měřička. Nejnovější výstava ovšem 
přichází s pozměněnou metodou: autor nám už 
nepředkládá dokumentaci konkrétních míst se 
zvýšenou hustotou lidského pohybu, ale vytváří 
abstraktní model davu.

martin Pawera: obrazy
29. 5.–10. 6.
Autor se představí obrazy inspirovanými 
všedními každodenními situacemi a vztahy 
mezi lidmi. Čas na jeho obrazech jakoby se 
zastavil a my můžeme pozorovat bodré muže 
při rozhovoru se sklenkou vína, sousedky „na 
táčkách“ přes plot nebo děti radující se ze hry.

Juraj meliš
13. 6.–8. 7.
Sochařská tvorba

gAlerie ntK
Národní technická knihovna

Technická 6, P 6 [A2] open po–pá 8–20 
h, so 10–17 h www techlib.cz

Jana Babincová, nikola Brabcová, 
veronika Drahotová, Patricie Fexová, 
Pavla gajdošíková, ladislava gažiová, 
vanesa Hardi, Anežka Hošková, 
veronika landa, Johana merta, Jitka 
mikulicová, Anna neborová, Alice 
nikitinová, iveta Plná, Alžběta říhová, 
veronika slámová, ludmila smejkalová, 
Štěpánka Šimlová, Kateřina Štenclová, 
margita titlová, lenka vítková, Klára 
vystrčilová, Dragana Živanović: 
současná česká malba
24. 4.–9. 5.

gAlerie PAvilon
Mostecká 3, P 1 [D3] open po–pá 10–18 

h, so 11–14 h www 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 pohybovat kdekoli v linii site specific 
instalace až performance.

situace 24: Dušan Záhoranský
1. 5.

situace 25: robert Šalanda
12. 6.

gAlerie roBertA gUttmAnnA
U Staré školy 3, P 1, (zadní trakt 

Španělské synagogy / rear wing of the 
Spanish Synagogue) [C4] open Denně 
kromě so a žid. svátků / Every day 
except for Sat and Jewish holidays

www jewishmuseum.cz

malíř georges Kars (1880–1945) – 
raná tvorba / the Painter georges 
Kars (1880–1945) – early Work
23. 2.–17. 6.
Výstava vrstevníka a př ítele mnoha 
členů první generace našich modernistů 
ze skupiny Osma představuje malí řovu 
málo známou ranou tvorbu z první 
čtvr tiny 20. století. / Georges Kars was 
a contemporary and friend of many 
members of the first generation of Czech 
modern ar tists from the group Osma 
(The Eight). The exhibition will feature 
Kars’s lit tle known early work from the first 
quar ter of the twentieth century.

Židovská magie v díle marka Podwala 
/ Jewish magic: the Art of mark Podwal
28. 6.–11. 11.

gAlerie rUDolFinUm
Alšovo nábřeží 12, P 1 [C4] open út–st, 

pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h 
/ Opening time: Tue–Wed, Fri–Sun, 
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm

www galerierudolfinum.cz

– velKá gAlerie

Bernd a Hilla Becherovi: Doly. Hutě. / 
coal mines. steel mills.
21. 3.–3. 6.
Fotografie industriálních krajin. /
Photographies of industrial landscapes. 
Kurátor / Curator: Petr Nedoma

tváře / the Faces
21. 6.–16. 9.
Fenomén tváře ve videoartu / The face as the 
phenomenon in videoart.
Kurátor / Curator: Ladislav Kesner

– mAlá gAlerie

shirana shahbazi: takže znova /
then Again
21. 3.–3. 6.
Od hyperrealistického napodobení 
skutečnosti ke geometrické abstrakci 
a nepředmětnosti. / From hyper-realistic 
imitation of reality to a geometric abstraction 
and non-topicality.
Kurátor / Curator: David Korecký

gAlerie smeČKY
Ve Smečkách 24, P 1 [E5] open út–so 

11–18.30 h www galeriesmecky.cz

František skála: Hlavy a Headlands
18. 4.–14. 7.

gAlerie sPZ
Pštrossova 8, P 1 [E4] open so 14–18 

(další dny je výstava ke shlédnutí přes 
výlohu) www galeriespz.com

tomáš souček a jeho host Petra 
Hudcová
17. 5.–29. 6.

gAlerie václAvA ŠPálY
Národní 30, P 1 [D4] open po–ne, 11–19 h

www galerievaclavaspaly.cz

rudo Prekop: Dva v jednom
4. 5.–24. 6.

gAlerie ve sKlePě
Pohořelec 25, P 1 [D1] open út 9–12 h 
čt 13–18; po telefonické domluvě / 
or by appointment: 602 111 500

libor novotný: Poloprostor
1. 5.

Jakub Jurásek: Promodeos
24. 5.

Barbora tichá: stará struktura
14. 6.

gAlerie vernon
U Průhonu 22, P 7 [B6] open st–so 

13–18.30 h www galerievernon.com

Jana Farmanová: váha beztíže / 
Weightlessness
18. 4.–26. 5.
Jana Farmanová se ve své autorské výtvarné 
tvorbě věnuje výlučně malbě, díky čemuž si 
postupně získala osobité publikum. Malbě 
zůstala věrná i v období, kdy tato technika 
nestála právě v centru dění pozornosti odborné 
veřejnosti, a věnuje se jí až dodnes. / In her art 
Jana Farmanová focuses solely on painting and 
as a result she has gradually acquired her own 
unique public. She remained faithful to painting 
even when this medium was not at the centre of 
interest of the professional community, and she 
continues to work in it today.

– vernon ProJeKt
Heřmanova 12, P 7 [E4] open nonstop / 

nonstop www galerievernon.com

Kit reisch: očistné světlo / 
cleansing light
8. 3.–30. 6.
Kit Reisch kombinuje skutečné objekty, které 
umisťuje do uměle vytvořených kontextů. 
Mísením objektů a digitálních médií vytváří 
díla, která existují ve fiktivní realitě. Ve své 
tvorbě experimentuje s tím, nakolik lze objekt 
pozměnit, aniž by se změnil natolik, že ho již VYDÁVÁ ARTMAP, O.S. / TEXTY POCHÁZEJí ZE ZDROJů GALERIí A INSTITUCí / GRAFICKÉ ŘEŠENí PETR HRůZA

ArtMap kontakt: info@artmap.cz, www.artmap.cz

ArtMap vyšla díky podpoře: Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o.,
Naskové 1, 150 00 Praha 5

Tiskárna Helbich, a.s. 
podporuje projekt ArtMap

www.artmap.cz
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Výstava tematizující časovost či nestabilitu 
(nejen) v uměleckém díle představuje projekt 
One Minute Sculptures významného současného 
umělce Erwina Wurma, v kontextu přístupů 
mladých autorů z Čech, Slovenska a Nizozemí.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

– gAlerie KostKA

sláva sobotovičová a Jan turner: 
vzdálená sestřenice, bílý bratranec / 
Distant cousin, White cousin
12. 4.–11. 5.
Výstava prozkoumává průsečíky mentálních 
prostorů dvou umělců. Jejím přirozeným 
tématem se proto stává sebereflexe 
„myšlením na toho druhého“, tlumočení 
individuálních metaforických soustav tomu 
druhému, možnost komunikace v „uzavřeném 
systému“ dvou, posun od Sebe k Němu.
Kurátor / Curator: Jiř í Ptáček

matěj smetana A Pavel sterec: 
co objekty chtějí? / What do objects 
Want?
17. 5.–3. 6.
→ vernisáž / opening: 17. 5., 18 h
→  komentovaná prohlídka / viewing 

with commentary 24. 5., 18 h
Mají objekty vlastní vůli? Mohou odpovídat na 
naše otázky, být zúčastněným zrcadlem našeho 
přemýšlení? Společný projekt Matěje Smetany 
a Pavla Sterece se zamýšlí nad možnostmi 
„čtení“ objektů a vírou v jejich moc či vůli, jíž 
odpovídá antropologický význam slova fetiš.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

miroslav Hašek
7. 6.–24. 6.
→ vernisáž / opening: 7. 6. v 18 h

Pola sieverding
28. 6.–15. 7.
→ vernisáž / opening: 28. 6., 18

m.oDlA
Antonínská 6, P 7 [B6] Vitrína v chodbě 

přízemí bytového domu, otevřená na 
požádání kohokoliv z obyvatel, open 

každý den 9–20 h / Showcase in a hall 
of the ground floor of the appartement 
building, opened after asking anybody 
of the residents. open Every day between 
9 a.m. to 8 p.m. www photo5.cz/m.odla

Klára Doležálková: Až budu mít loď 
pojmenuju jí po tobě
Budeme žít tam, kam až dohlédneme. 
Poplujeme na obzor, za konkrétní čárou 
a místem. To je jedno, že už neexistují. Je to 
jako poprvé uvidět moře, znovu. Utopie, a(le) 
umřeme v ní. Loď s tvým jménem a já. Loď 
s tvým jménem, já a on. Pocta Bas Jan Aderovi.
Kurátorka: Daniela Deutelbaum

mUseUm KAmPA
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3]

open po–ne, 10–18 h
www museumkampa.cz

Aleš Hnízdil: ticho v prostoru.
Výstava Aleše Hnízdila založená na 
meditativním vnímání prostoru.
Obrazy a film v malé galerii do 27. 5.
Objekty na malé terase do 9. 9.

eva Kmentová
22. 6.–2. 9.
Výstava významné české autorky zahrnuje 
práce na papíře a objekty ze sádry 
z šedesátých až sedmdesátých let.

Francisco de goya
13. 6.–září
Výstava zakladatele moderní grafiky i malby 
představí výběr ze čtyř umělcových grafických 
cyklů (Caprichos, Proverbios, Hrůzy války, 
Tauromachie), do nichž se promítají jeho 
pozoruhodné vize a jeho mimořádná 
představivost, reagující na tehdejší realitu.

mUZeUm montAnelli, mUmo
Nerudova 13 P 1 [C3]

open út–so 12–18 h, ne 12–16 h
www muzeummontanelli.com

else lasker-schüler, conrad 
Felixmüller, george grosz, otto 
Pankok, Horst strempel, Josef 
Albers, Hans nathan Feibusch, Arnold 
Fiedler, Franz Frank, teo gebürsch, 
Alfred Hanf, otto Herman, georg 
Paul Heyduck, eric isenburger, Hella 
Jacobs, césar Klein, ludwig meidner, 
georg meistermann, otto nagel, 
valentin nagel, georg netzband, carl 
rabus, Hubert rüther, erna schmidt-
caroll, Wilhelm schnarrenberger, 
oskar Zügel, robert liebknecht, 
scharf edwin: Dreams and nightmares
1. 3.–22. 5.
Výstava je výsledkem spolupráce s Muzeem 
výtvarných umění Solingen, a představí 
výtvarná díla umělců, kteří se vzepřeli 
režimům nacismu a komunismu. / The 
exhibition is a collaboration with the 
Museum of Fine Arts Solingen. Dreams and 
Nightmares presents works of art of those 
who opposed Nazism and Communism.

xu Zhen: Zakázaný hrad / Forbidden 
castle
6. 6.–22. 7.
Výstava představuje výběr z díla jednoho 
z nejradikálnějších a nejhumorističtějších 
umělců dnešní Číny. / The exhibition presents 
a selection of work by Xu Zhen, one of the 
most radical and humorous artists working in 
China today.

nároDní gAlerie v PrAZe
open út–ne 10–18 h, www ngprague.cz

– scHWArZenBersKý PAlác
Hradčanské nám. 2 [C2]

Pieter stevens na dvoře rudolfa ii.
10. 2.–6. 5.

Baroko v Čechách (stálá expozice)

– ŠternBersKý PAlác
Hradčanské náměstí 15 [C2]

rembrandt & co.: Příběhy umění ve 
století blahobytu
10. 2.–27. 5.

evropské umění od antiky do závěru 
baroka (stálá expozice)

– KláŠter sv. AneŽKY ČesKé
U Milosrdných 17 [C5]

Dva neznámé pozdně gotické reliéfy 
ze sbírek národní galerie v Praze
6. 12.–13. 5.

středověké umění v Čechách a střední 
evropě (stálá expozice)

– PAlác KinsKýcH
Staroměstské náměstí 12 [C4]

František Kaván: symbolistní, 
dekadentní
16. 2.–13. 5.

symbolika draka v asijském umění
15. 3.–16. 9.

Umění Asie a starověkého středomoří
(stálá expozice)

– Dům U Černé mAtKY BoŽí
Ovocný trh 19,

muzeum českého kubismu (stálá expozice)

– vAlDŠteJnsKá JíZDárnA
Valdštejnská 3 [C3]

Jakub schikaneder (1855-1924)
20. 4.–21. 10.

– veletrŽní PAlác
Sbírka moderního a současného 

umění, Dukelských hrdinů 47, P 7 [B5]

ostrovy odporu
8. 3.–1. 7.
Výstava už svým názvem odkazuje 
k základnímu rámci neo-modernizace 
v různých podobách, které provázejí umění 
a architekturu od počátku postmoderního 
obratu dodnes. Autoři projektu: Jiří Ševčík, 
Edith Jeřábková a Jana Ševčíková

oskar Kokoschka: Žhavá grafika 
pozdního věku
6. 4.–8. 7.

Šest obrazů francouzských umělců 
19. století ze sbírek národní galerie 
v Praze
13. 12.–27. 5.

Umění 20. a 21. století (stálá expozice)

mexická grafika
4. 5.–10. 6.

grand Prix Architektů 2012 (národní 
cena za architekturu)
4. 5.–10. 6.

Diplomanti Akademie výtvarných 
umění v Praze 2012
21. 6.–1. 8.
Výstava 56 absolventů všech oborů Akademie 
výtvarných umění v prostorách malé dvorany 
a 5. patra Veletržního paláce v Praze.

nová scénA nD
Národní 4, P 1 [D4] www novascena.cz

– PoDestA nové scénY

Filip cenek a magdalena Hrubá, 
lukáš Hájek, vilém novák, Kryštof 
Pešek, Jiří rouš, Jan Šrámek, vojta 
vaněk, Jiří thýn: Když zavřu oči vidím 
tvary. videa na hranici abstrakce
2. 5.–31. 5.
Výběr převážně abstraktních videí, pro 
které je spojujícím prvkem hledání tvarové 
identity. Směřování k čisté artikulaci tvaru 
a jeho vztahu k prostoru a vnímání se v nich 
objevuje jak z pozice čistě algoritmické 
u softwarově generovaných obrazů, nebo 
naopak nacházejí zjednodušenou tvarovost 
prostřednictvím abstrakce reality. Jsou 
hrou na pomezí vidění skrz a vidění na 
povrchu, studií o povaze médií, ale zároveň 
nás nenápadně vedou k uvědomění našich 
vlastních procesů vidění.
Kurátoři: tým Mediabaze.cz

– PiAZZetA nD

Diana Zehetner, Pavel Hejný, roman 
sejkot, Hana smejkalová: Petr Zuska 
– gala x.
11. 5.–1. 7.
Retrospektiva choreografické tvorby uměleckého 
šéfa Baletu Národního divadla v desetiletí 
2002–12 / A retrospective of the choreographies 
created by the Artistic Director of the National 
Theatre Ballet between 2002 and 2012.
→ 30. 6. Zakončení výstavy happeningem na 
piazzetě ND od 21.30 h.

PráDelnA BoHnice
Psychiatrická léčebna Bohnice, 

Ústavní 91, P 8 [mimo mapu / out of 
map] open st, so, ne 14–19 h

www pradelnabohnice.cz

→ Klapka / opona
Pusťte mladé lidi na scénu!
23. 5.–červen
Projekt sedmi studentů středních uměleckých 
škol různých oborů od scénografie po 
fotografii stírá hranice mezi žánry divadla, 
filmu i výtvarného umění. Surreálné 
sitespecific environment vytvořené na míru 
pro prostor Prádelny Bohnice. Nadhled 
a dekadentní atmosféra potkávající se 
s hravostí a originalitou. Kurátor: Zuzana Tichá

PrAger KABArett
Bubenská 1, P 7 [B6] open po–so 11–21 h 

www pragerkabarett.cz

PrinZ PrAger gAllerY
Osadní 35 (Areál M factory) P 7 [A7]

open st–so 13–18 h www prinzprager.com

Jiří matějů: souhvězdí vlka
10. 5–30. 6. 
→ vernisáž / opening: 9. 5., 18 h

rAKoUsKé KUltUrní FórUm
Jungmannovo nám. 18, P 1 [D4]

open po–pá 10–17 h www oekfprag.at

sPeJs
Záhřebská 23, P 2 [F6] open po–pá 

8–20 h, so–ne 11–19 h www spejs.cz

markéta Jáchimová: les
16. 4.–17. 6.
Instalace vypovídá o organice rostlinného 
systému lesa, který znázorňuje pomocí 
technologických systémů neonového 
osvětlení. Bílé zářivky, jako piktogramy 
stromů, na jedné straně kontrastují 
s technologickým charakterem atria, na 
straně druhé s ním úzce korespondují. / The 
narrative of the installation attests to the 
organic nature of a forest’s vegetative system, 
represented with the aid of technological 
systems composed of neon lighting.
Kurátor / Curator: Pavel Liška

svit
Štefánikova 43a, P 5 [E3] open st–so 
14–19 h nebo po domluvě, zavřeno 
o státních svátcích / or by appoint-

ment, closed holidays www svitpraha.org

mateusz sadowski: i´ve seen too much
→ vernisáž / opening: 8. 5, 19 h

Ajit chauhan & coracle nestjob: inner 
sleeves
→ vernisáž / opening: 8. 6, 19 h
Kurátor / Curated by Larry Rinder

Ajit Chauhan, H O U R S, 2011

DisKUZe / DiscUssion: charlotta Kotíková 
and larry rinder @ tranzitdisplay, 
6. 6., 19 h / 7 pm

ŠKolsKá 28
Školská 28, P 1 [E5] (in the courtyard 

– through passage) open út 13–19 h,
st–pá 13–17 h www skolska28.cz
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Jennifer Protas and Karni Dorel: 
the expanding mall, cont‘d.
13. 4.–11. 5.
Site-specific verze multimediální instalace, 
připravené v roce 2007 pro Nieuwe Vide 
Gallery v nizozemském Haarlemu. / 
A site-specific version of the multi-media 
collaboration project, first shown at Nieuwe 
Vide Gallery in Haarlem, the Netherlands.
Kurátorka / Curator: Charlotta Kotík

gertrude moser Wagner, claudia 
mongini, linda Čihařová, marica 
radojčič, sher Doruff: trace the tweet
19. 5.–15. 6.
→ vernisáž / opening: 18. 5.
Výstavní projekt kurátorek Gertrudy 
Moser-Wagner a Claudie Mongini naznačuje 
prostřednictvím několika instalací možné 
vzorce souběžnosti mezi uměleckým výzkumem 
a metodami, které nalezneme spíš v dnešní 
přírodovědě. Jako inspiraci a východisko 
si zvolily obě kurátorky témata týkající se 
převážně etologie ptáků, jejich migrační dráhy, 
zpěv jako způsob orientace a komunikace. / 
The exhibition project „Trace the Tweet“ draws 
patterns of interference between scientific 
and artistic practices by following the 
vectorial traces of bird paths, both in terms of 
straightforward content and as an introductory 
idea for epistemic translation.

terrYHo PonoŽKY
Kino Světozor, Vodičkova 41 [D5]

open 12.30–23 h, so-ne 10–23 h
www terryhoponozky.cz

Zlatá éra československého 
plakátu xv.: Jiří Hilmar
3. 4.–15. 6.

Patnácté pokračování cyklu Zlatá éra 
československého plakátu. Jiř í Hilmar 
roku 1969 emigroval do Německa, kde se 
věnuje volné tvorbě. Pražská expozice vůbec 
poprvé představuje úplnou kolekci jeho 55 
filmových plakátů, například Bláznivého 
Petř íčka či U konce s dechem. / 15th 
exhibition of The Golden Era of Czechoslovak 
Film poster series is dedicated to work of 
Jiř í Hilmar who emigrated to Germany in 
1969. This exhibition is the first one that 
introduce all 55 movie posters, which Jiř í 
Hilmar created.
Kurátor / Curator: Pavel Rajčan

toPiČův sAlon
Národní 9 (1. patro), P 1 [D4]

open po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www topicuvsalon.cz

Jindřich Zeithamml: metafyzická 
plastika
22. 5.–22. 6.

– toPiČův KlUB
Národní 9 (1. patro), P 1 [D4]

open po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www topicuvsalon.cz

Jiří Hilmar: Jedna + jedna = jedna
3. 4.–11. 5.

trAFAČKA
Kurta Konráda 1, P 9 [A10]

open út–ne 15–19 h www trafacka.net

ePos 257: nemůžu jinak
4. 5.–25. 5.

Projekt Urban Shoot Painting vznikl v roce 
2009. Epos se v něm snaží demonstrovat 
svůj názor na reklamu ve veřejném prostoru. 
Výstava představí, jak se projekt vyvinul 
a umožní nahlédnout do zákulisí.

michal cimala: explosive 
(made in trafačka)
1.–27. 6.
Obrazy, koláže, instalace.

název výstavy girl Power
30. 6.–22. 7.
Mezinárodní výstava ženského fenoménu 
v mužské světě graffiti.

trAnZitDisPlAY
Dittrichova 9/337 P 2 [E4] open út–ne 

12–18 h www tranzitdisplay.cz

mobilní archiv / the mobile Archive
24. 2.–3. 6.
Tř íměsíční hostování Mobilního archivu 
z Holonu, obsahující stovky audiovizuálních 
svědectví ze zemí blízkého východu. 
/ Three-months hosting of extensive 
multimedia archive, which involves most of 
the impor tant Israeli media ar tworks.

Wendelien van oldenborgh: Horizontal
30. 3.–3. 6.
První výstava W. van Oldenborgh v Praze. 
Nizozemí jako jedna z bývalých koloniálních 
mocností je zde podrobeno umělecké 
analýze. / Van Oldenborgh’s first exhibition in 
Prague. As one of the former colonial powers, 
the Netherlands is subjected here to an 
artistic analysis.
Kurátor / Curator Zbyněk Baladrán

emily roysdon
15. 6.–19. 8.
→ vernisáž / opening: 14. 6.
Švédská umělkyně a spisovatelka pomocí 
textu a jazyka zkoumá problematiku lidské 
angažovanosti, veřejných projevů, politiky 
a historie. Zabývá se konceptem„estetické 
resistence“, jímž otevírá diskusi o nemožném 
a imaginárním v politice. / First Czech solo 
exhibition of Swedish artist and writer. 
Roysdon recently developed the concept 
"ecstatic resistance" to talk about the 
impossible and imaginary in politics.
Kurátor / Curator: Zbyněk Baladrán

Práce / Work
průběžně probíhající diskuse, debaty, kino, 
residence, výzkum, výstavy, umělecké 
projekty, publikace, archiv, knihovna, 
workshopy, dialogy, jeviště, pracovna / 
ongoing series of discussions, screenings, 
research, exhibitions, ar tist ’s projects, 
publications, archive, library, workshops, 
stage, workplace. Aktuální program na / see 
more about at wwwtranzitdisplay.cz.

UmělecKoPrůmYslové mUseUm
17. listopadu 2, P 1 [C4] open út 10–19 h, 

st–ne 10–18 h www upm.cz

Pražské módní salony 1900–1948 / 
Prague Fashion Houses, 1900–1948
15. 12.–13. 5.

Z nového světa do celého světa / 
300 let harrachovské sklárny / From 
neuwelt to the Whole World / 300 
Years of the Harrach glass
31. 5.–16. 9.

AKCE

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, Praha 7 [B5]

Alexander Kluge in Prague
17.–19. 5.
Pásmo projekcí filmů významného německého 
spisovatele, režiséra a producenta Alexandera 
Klugeho. V České republice bude část 
autorovy filmografie promítána vůbec poprvé. 
/ Series of film screenings by the prominent 
writer, director and producer Alexander Kluge.
Kurátor / Curator: František Zachoval

Stanice metra Opatov, Jižní Město, 
Praha [mimo mapu / out of map]

street For Art
18.–26. 5.
www streetforart.cz
Pátý ročník festivalu umění ve veřejném 
prostoru. Veřejný život ve veřejném prostoru. 
Lokální kultura Jižního Města feat. umění 
z centra. Přednášky, diskuze, vernisáže, 
koncerty. DOXagora poprvé ve veřejném 
prostoru (18. 5.). Kulturní politika jako téma. 
Nová divadelní scéna na Jižním Městě.

NA VýLETě

gAlerie nA sHleDAnoU
vrch Malsička, areál 

hřbitovave Volyni
www galerienashledanou.blogspot.com

marie Blabolilová: Pomněnky
29. 4.–24. 6.

gAlerie Dům
Klášterní 1, Broumov

open denně 8–18 www galeriedum.cz

ivana Pinkava: indexace
29. 4.–10. 6.

Dům Umění městA BrnA
Malinovského nám. 2

open st–ne 10–18 h www dum-umeni.cz

rafani
28. 6.–5. 8.

Petra Feriancová
28. 6.–5. 8.

KrAJsKá gAlerie výtvArnéHo 
Umění ve Zlíně

náměstí T. G. M. 2570, Zlín
www galeriezlin.cz

otevřeno út–ne 9–17 h, čt 9–18 h

vi. Zlínský salon mladých
15. 5.–30. 9.
→ vernisáž / opening: 5. 5., 17 h.

Dům Umění ČesKé BUDěJovice
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, 

České Budějovice
www mkdcb.cz

gast Bouschet, nadine Hilbert
17. 5.–17. 6.

martin creed
17. 5.–17. 6. 

FotoFestivAl UniČov
www facebook/Fotofestival Uničov

Malá galerie, Bří Čapků 690 
(otevřeno na zazvonění)

Galerie Dobrý den, Gymnázium Uničov 
(po-pá 7.30–15 h)

Teta gallery, Šternberská 492 
(pá–ne podle programu)

Okno, Ztracená 432 
(výstava vyditelná z ulice po setmění)

4.–20. 5.
Festival jako víkendová chata. Příjezd 
v pátek 4. 5., 17 h na vernisáž výstavy 
Ondřeje Hrušky – Terror Paříž Uničov 
(Galerie Dobrý den); 5. 5. od 14 h 
vernisáž výstavy Fotbal – Filip Beránek, 
Milan Bureš, Pavla Byrtusová, Daniela 
Deutelbaum, Pavel Havrda, Tomáš Hrůza, 
Alice Nikitinová, Robert Palkovič, Lenka 
Vítková, Katarína Uhlí řová (Malá galerie) 
a přátelské odpoledne místních a hostů na 
hř išti za domem. V 19 h vernisáž výstavy 
Tis – Filip Cenek, Václav Kopecký, Antonín 
Mikšík, Markéta Othová, Matěj Pavlík, 
Lucia Sceránková, Iveta Schovancová, 
Sláva Sobotovičová, Jiří Šigut (Teta 
gallery) a v 21 h koncer t kapel Křečový 
žíly revival, Ostrý zub, 2149226193 Bit 
Band, FXŠ (Restaurace Na Střelnici). 
Odjezd 6. 5. přes Bohuňovice a turistickou 
přednášku Pavla Vančáta Fotograf Jan 
Svoboda. Další dva víkendy v Uničově 
budou patř it spíše místním, s čímž 
souvisí také promítání filmu Rafanů 31 
konců/31 začátků (18. 5.), detektivní 
výstava nalezených anonymních 
fotografií uničovských amatérů (19. 5.) 
a závěrečná přednáška Martina Strakoše 
o architektuře socialistického realismu 
a procházka městem (20. 5.).

Bernd & Hilla 
Becher:
Doly. Hutě . /
Coal Mines . Steel Mills .

22/03—03/06/2012
Galerie Rudolfi num
Alšovo nábřeží 12, Praha 1
www.galerierudolfi num.cz

9. 3. — 1. 7. 2012 
Veletržní palác Dukelských hrDinů 47, Praha 7

ostroVy odporu
mezi prVní a druhou moderností 1985 —2012

the islands of resistance
between the first and second 
modernity 1985 —2012  w
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TEREZA DAMCOVÁ / TEREZA DAMCOVÁ / 
FRÍDA KAKAO 
A VYVRHELOVÉ
17. 5.   —    17. 6. 2012

DŮM U ZLATÉHO DŮM U ZLATÉHO 
PRSTENU, 
TÝNSKÁ 6, PRAHA 1 – TÝNSKÁ 6, PRAHA 1 – 
UNGELT
ÚT–NE 10–18 H
WWW.GHMP.CZ
WWW.STARTUP-GHMP.CZWWW.STARTUP-GHMP.CZ
VSTUP ZDARMAVSTUP ZDARMA

start up
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