Altán Klamovka
park Klamovka [mimo mapu / out of
map], open so a ne 14–18 h
www
aug.cz/altan-klamovka-praha
Karel Míšek: Čáry, máry, fuk
14. 5.–9. 6.
→ vernisáž / opening: 13. 5., 18 h
Natalie Perkof, site-specific instalace
12. 6.–30. 6.
→ vernisáž / opening: 11. 6., 18 h
Kateřina Olivová
→ jednodenní performance 22. 6., 16 h
Kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
GALERIE A.M.180
Bělehradská 45
Milan Mikuláštík: Blind spot
11. 6.–24. 6.
→ vernisáž / opening: 10. 6., 18 h
ARTinbox
Perlova 370/3 [B2] open út, čt 14–18 h
(nebo na vyžádání / or by request)
www
artinbox.cz
Kdo lže, krade...? aneb: Lež má
krátké nohy, lidé krátkou paměť.
26. 3.–9. 5.
Jak zvítězit nad lží a nenávistí? Aktuální
reakce 26 výtvarníků na současné dění na
české politické scéně.
Karel Bartáček, David Cajthaml, Roman
Franta, Kurt Gebauer, Jan Gemrot, Patrik
Hábl, Jolana Havelková, Lukáš Houdek, Jirka
Houska, Kryštof Hošek, Markéta Jáchymů, Jiří
Janda, Jana B. Kroftová, Milan Kunc, Suzanne
Pastor, Daniel Pešta, Luboš Plný, George
Radojčič, Nadia Rovderová, Jiří Surůvka,
Martin Šárovec, Ali Tareen, Shlomi Yaffe,
Jindra Viková, Jan Vlček, Karel Matouš Zavadil
Kurátorka: Nadia Rovderová
Dana Kyndrová & Líba Taylor: Matky
/ Mothers
15. 5.–14. 6.
Fotografka Dana Kyndrová mapuje téma
žena – matka desítky let v Česku (bývalém
Československu), v Evropě, Africe i v zemích
bývalého Sovětského svazu. Líba Taylor
v 18 letech emigrovala do Anglie kde jako
fotografka pracovala m.j. pro neziskové
organizace v rozvojových zemích /
Photographer Dana Kyndrova has been
focused for decades on the Woman/Mother
theme in Czechia (former Czechoslovakia),
Europe, Africa as well in the countries of
the former Soviet Union. Liba Taylor at
the age of 18 found a political asylum in
England where she aside other jobs worked
as a photographer for NGOs in developing
countries.
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová
Artmap office &
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard – through passage) [E5]
open
st 12–19 h www artmap.cz,
bookstore.artmap.cz
ARTWALL
opěrná zeď pražských Letenských
sadů, Nábřeží kapitána Jaroše
a Edvarda Beneše [B5]
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30 [D3] open út–ne 12–18 h
www
atelierjosefasudka.cz
Jan Jindra: Vnitřní krajiny. Rainer
Maria Rilke a jeho svět ve fotografii.
Do 19. 5.
Michal Šeba
21. 5.–23. 6.
city surfer office
Bořivojova 67 [D7] open st–ne 14–19 h
www
citysurfer.cz
Ladislav Babuščák: Holy War
Květen / May
→ vernisáž / opening: 2. 5., 18 h
Výstava je meditací nad životem, vírou a smrtí
inspirovaná francouzkým raně barokním
básníkem jménem Jean de Sponde. / The
exhibition is a meditation on life, faith and
death inspired by Jean de Sponde, an earlybaroque french poet.
Kurátor: City Surfer
Mariana Dvořáková: ÖST. / Haneke,
Seidl, Schleinzer
→ vernisáž / opening: 6. 6., 18 h
Druhá ze série výstav transformujících
médium autorského filmového
plakátu do galerijní expozice. Tentokrát je
tématem tvorba tří současných
rakouských režisérů – Michael Haneke,
Ulrich Seidl a Markus Schleinzer. / Second
exhibition from the serie which transforms
the medium of author‘s film poster into the
gallery exposition. This time it explores the
work of three contemporary austrian directors
– Michael Haneke, Ulrich Seidl and Markus
Schleinzer.
Kurátor: City Surfer
De–sign
Sládkova 7 [B4]
open
po–út čt–pá 11–18 h
www
de-sign.cz
Ondřej Batoušek: Hodinový hotel /
Love Hotel
26. 4.–28. 6.
Když firma podnikatele Tetsura Muraki
zkrachuje a jeho manželka Ryoko je

znásilněna gangstery, kteří používají její tělo
jako splátky svých dluhů, podlehne zoufalství.
Najme prostitutku jménem Nami, aby šli do
Hodinového hotelu za sexem a sebevraždou
v mysli... / When businessman Tetsuro Muraki
has his company go bankrupt and his wife
Ryoko is raped by gangsters who use her body
to pay off his debts, he succumbs to despair.
He hires a prostitute, Nami, to go with him to
a love hotel with sex and suicide in mind...
DOx
Centrum současného umění,
architektury a designu /
Centre for Contemporary Art,
Architecture and Design
Poupětova 1 [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
Signály z neznáma. Český komiks
1922–2012 / Signals from the
Unknown. Czech comics 1922-2012
8. 3.–20. 5.
Výstava mapuje 90 let vývoje českého
komiksu jako svébytného narativního
žánru. Kromě komiksových originálů
a souvisejících materiálů zpřístupní expozice
i mnohé unikátní objekty spojené s českými
komiksovými světy. / The exhibition features
the 90 years of development of the Czech
comic as a distinctive narrative genre.
Apart from the comics originals and related
materials, the exhibiton presents many
unique objects connected with the Czech
comics world.
Autor výstavy / Author of the exhibition: Dům
umění města Brna. Kurátoři / Curators: Pavel
Kořínek, Tomáš Prokůpek
Kamila Ženatá: Ženský dvůr /
Women’s Yard
1. 5.–26. 8. Terezín
7. 6.–26. 8. DOX
„Advokátka snů a emocí“ pracuje s pojmy
jako transgenerační přenos traumatu,
vytěsňování bolesti nebo vláda totality.
Tématem instalace je žena a její svázání se
společenskými a rodinnými podmínkami. /
The “Advocate of Dreams and Emotions“
works with terms like trans-generational
trauma transmission, displacement of pain
or the rule of totalitarianism. The theme of
the installation is woman and her bonds to
societal and familial conditions.
Patrik Hábl: Transformace krajiny /
Transformations of Landscape
3. 5.–1. 7.
Jedna z nejvýraznějších tváří současného
domácího malířství ukazuje skrze své
obrazy, které vytváří bez použití štětce,
sílu a krásu tradičních uměleckých forem
i v dnešní multimediální době. / One of the
most prominent artists on the contemporary
domestic painting scene, fully shows, through
his paintings made without using a brush, the
strength and beauty possessed by traditional
art forms even in the current multimedia era.
Postiženi normalitou / Disabled by
Normality
23. 5.–29. 8.
Výstava, která vznikla ve spolupráci
s Jedličkovým ústavem, se snaží rozkrývat
a problematizovat pojmy „normality“
a „postižení“ a způsob, kterým představy
o nich ovlivňují život každého z nás. / The
exhibition, created in cooperation with
the Jedlička Institute, attempts to reveal
and problematize the terms "normality"
and "disability" in the manner in which our
notions of them affect the lives of all of us.
Kurátoři / Curators: Jaroslav Anděl a Kateřina
Kolářová
drdova gallery
Křižíkovského 10 [D7]
open
út–pá 13–18 h so 14–18 h
www
drdovagallery.com
Jan Nálevka: Jak jsem již dříve
podotkla / As I Added Before
19. 4.–1. 6.
Jan Nálevka je známý esteticky strohými
konceptuálními pracemi operujícími s vizuálním
jazykem geometrického umění a minimalismu.
Jeho program však není založen na obdivu
k elegantní geometrické kombinatorice či
k obrazové krajnosti monochromu, ale na
možnosti evokovat užitím geometrických
a minimalistických forem problematiku
prázdnoty, systému a systematizace. / Jan
Nálevka is known for his aesthetically sober
conceptual works operating with the visual
language of geometric art and minimalism.
His programme, however, is not based on his
admiration for elegant geometric combinatorics
or visual extremism of the monochrome but
rather on the possibility of evoking the problem
of emptiness, system and systemization by
means of geometric and minimalist forms.
Kurátor: Jiří Ptáček
Igor Korpaczewski
polovina června / middle of June
ENTRANCE Gallery
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1 [C1] open čt–ne, 12–18 h
www
entrancegallery.com
Pavla Malinová: Panáček počmáraný
24. 4.–19. 5.
Petr Cabalka
29. 5.–16. 6.
David Krňanský
26. 6.–21. 7.
Etc. galerie
Kateřinská 20 [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
Magda Stanová: S vědci o umění /
With The Scientists About The Art
14. 5.–16. 6.
Magda Stanová představí své dosavadní
výsledky výzkumu, kde se zabývá vztahem
exaktních věd a výtvarného umění. / Magda
Stanová presents her current research
concerning the relation between art and science.
Kurátorka / Curator: Markéta Vinglerová
Fenester
Výloha pro současné umění /
Window gallery, Jakubská 2 [C5]
open
nonstop www fenester.cz
Ondřej Maleček
30. 5.–26. 6.
Fotograf GALLERY
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard – through passage) [E5]
open
út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz
Kateřina Držková
15. 5.–7. 6.
→ vernisáž / opening: 14. 5., 19 h
Fotografka Kateřina Držková se v posledních
letech věnovala interpretacím nalezených
fotografií a analýzám masově tištěných
pohlednic z turistických destinací. V novém
souboru pro Fotograf Gallery se pouští do
oblasti nezajištěné konceptuálním rámcem
„práce s archivem“ a své komparativní
postupy rozvolňuje až na úroveň asociativních
a estetických řetězení. Výsledkem jsou
soustavy křehkých vazeb mezi vzájemně se
reflektujícími dvojicemi a trojicemi snímků.
Lucia Sceranková (host: Pavla
Sceranková): Slunce ve vitríně
11. 6. – 12. 7.
→ vernisáž / opening: 10. 6., 18 h
Síla fotografií slovenské umělkyně Lucie
Scerankové spočívá v kombinaci imaginativní
obraznosti a hry s obrazovou reprezentací.
Pro poetiku jejích prací je příznačná domácká
inscenace a svépomocné vytváření modelů.
Její práce se připomínají snahu kuchařky
vytvořit vesmír v misce s listovým těstem.
Hostem výstavy se stala její starší sestra,
sochařka Pavla Sceranková. Slunce ve vitríně
bude jejich první výstavní spoluprací.
FUTURA
Holečkova 49 [E2] open st–ne 11–18 h /
wed–sun 11am–6pm www futuraproject.cz
Stanislav Abrahám, Magdaléna
Bažantová, Yael Ben-Horin, Klára
Doležálková, Max Dvořák, Jan
Kalivoda, Akile Nazli Kaya, Michal
Kindernay, Dalibor Knapp, Kateřina
Krejčová, Dana Machajová, Marek
Matvija, Alexandra Moralesová, Anna
Ouřadová, Petr Parkan Janda, Kryštof
Pešek, Lea Petříková, Jiří Rouš, David
Šmitmajer, Matěj Strnad, Barbora
Švarcová, Vladimír Turner, František
Týmal, Ondřej Vavrečka:
CAS. Co je to? / CAS. What is it?
16. 4.–19. 5.
Výstava představuje díla studentů
a absolventů Centra audiovizuálních studií
FAMU. V rámci CAS mohou studenti rozvíjet
tvorbu v oblasti umění pohyblivého obrazu za
hranicemi klasického filmu. / This exhibition
presents works by students and graduates of
the Centre for Audiovisual Studies at FAMU.
CAS is a place for art students to develop
a practice in making moving image works
beyond cinema.
Kurátoři / Curators: Tomáš Pospiszyl,
Eric Rosenzveig
Boris Dornbusch: Jezdit svým autem
rychlostí koně / Driving your Car at
the Speed of a Horse
16. 4.–19. 5.
Berlínský umělec Boris Dornbusch nepojímá
fotografii tradičně jako digitální či analogové
zachycení světla, ale spíše jako digitální obraz.
Komentuje fakt, že se snímky již dnes nesnímají
jako otisky prstů, nezachycují, ale dělají se. /
Berlin based artist Boris Dornbusch doesn’t
consider photography traditionally as a digital
or analogue capture of light, but rather as
a digital image. Therefore with his work he
comments on the fact that photography is not
anymore being “taken”, but “made”.
Kurátor / Curator: Michal Novotný
Karíma Al-Mukhtarova, Jan Brož,
Jakub Geltner, Blanka Kirchner,
Terezie Foldynová, Eliška Perglerová,
Rudolf Samohejl, Matěj Al Ali, Viktor
Takáč, Tomáš Werner: ESSL Art Award
1. 6.–30. 6.
→ vernisáž / opening: 31. 5., 18 h
Cena ESSL pro mladé výtvarníky je udělována
každé dva roky vybraným umělcům ze sedmi
států východní Evropy. Je určena studujícím
umělcům a uměkyním a nabízí jim možnost
prezentovat své práce v mezinárodním
muzejním prostředí. V galerii FUTURA se
tak představí 10 finalistů studentů z České
republiky. / ESSL Art Award for young artists
is awarded every two years to selected
artists from seven states in Eastern Europe.
The price is intended for students of art and
artists and offers them the opportunity to
present their work in an international museum
context. Ten finalists from the Czech Republic
will present their works at FUTURA gallery.
Kurátor / Curator: Jiří Švestka
Alevtina Kavkhidze
1. 6.–30. 6.
→ vernisáž / opening: 31. 5., 18 h
Aniž by se vymezovala do opozice či přímo
intervenovala narušuje ukrajinská autorka
systémy na kterých stojí naše pojetí hodnoty
a moci. Maluje kresby luxusního i laciného
zboží a prodává je za cenu původní věci,
přesvědčuje oligarchu aby jí pro kresbu

země z okénka soukromého letadla zapůjčil
svůj soukromý tryskáč, píše lépe než umění
se prodávající knihu nebo se stává dívkou
s modrýma očima. / Ukrainian artist Alevtina
Kavkhidze disturb our perception of value
and power without standing in oposition or
making a direct intervention. Alevtina draws
luxury products or cheap goods and sells
them for the price of the original object,
manage to convince oligarch to borrow her his
private jet to be able to draw landscape from
the private jet window, writes better then art
selling book, becomes a girl with a blue eyes.
Kurátor / Curátor: Michal Novotný
Futura: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 [C7], open st–ne 12–18 h
wed–sun 12–6 pm, www futuraproject.cz
Ivars Gravlejs: Všechny tadý jsou
čuráci! / All here are Dickheads!,
2013
3. 4.–2. 6.
Když jsem bydlel na kolejích na Chodově,
často, před tím než jsem šel spát (kolem třetí
hodiny v noci), křičel toto venku nějaký opilý
student na ostatní spící studenty. / When
I stayed at the Chodov campus, very often
before going to sleep (around 3 a.m.), some
drunk student outside yelled this message for
all the sleeping students.
Luis Artemio De Los Santos Garza,
Gosha Rubcinsky Fakehead,
Isabel Castro, Hektor Oknoltus:
Acculturated
8. 5.–2. 6.
→ vernisáž / opening: 7. 5., 18 h
Skupinová výstava se svým pohledem
zaměřuje na stále existující a pro New
York aktuální trend akulturace. / A group
exhibition focus on international point of view
on a slow yet steadily increasing trend called
acculturation.
Kurátor / Curator: Petr Hošek
Hynek Alt & Aleksandra Vajd, Eva
Jiřička, Tereza Sochorová & Filip
Cenek, Ondřej Brody, Marek Ther:
Akropolis
13. 6.–7. 7.
→ vernisáž / opening: 12. 6., 18 h
„Akropolis“ je společný název pro práce
umělců, jejichž díla spojuje konkrétní
místo. V otevřené krajině stojí zbytky
stavby, která s velkou nadsázkou může
připomínat athenskou Akropolis. / Akropolis
is a common name for the works of artists
linked together by a specific place. The ruins
of a building in an open landscape which
may, with a lot of imagination, evoke the
Acropolis of Athens.
Autor projektu: Ondřej Horák
That.Was.Not.Us: Memento projekt /
The Memento project
13. 6.–16. 6.
→ vernisáž / opening: 12. 6., 18 h
János Brückner a Ottó Szabó jsou multimediální
umělci spolupracující, společně s dalšími
maďarskými autory, v rámci kolektivu That.Was.
Not.Us (Nemmivoltunk). Skupina v posledních
několika letech pracuje formou fiktivních
a kritických příběhů a to prostřednictvím
soch, vizualizací informací, instalací a dalších
médií. / János Brückner and Ottó Szabó are
multimedia artists, collaborating as That.Was.
Not.Us (Nemmivoltunk) Crew with other young
Hungarian artists. The crew has been working
on fictional and critical stories over the past
few years mixing sculpture, data vizualisation,
installation and more.
Galerie 1
Štěpánská 47 [D3] open út–pá 9–18 h,
so–ne 12–19 h
Ondřej Kotrč, Adéla Korbičková,
Štěpán Křížek, Jan Martinec, Lukáš
Novák, Anna Ročnová, Rudolf
Samohejl, Rudolf Skopec, Michaela
Vrbková: Jednotné vstupní parametry
14. 3.–14. 5.
Galerie 1. patro
Myslíkova 9 [E4] open čt–so 12–18 h,
www
artkunst.cz
Pavel Baňka: Jejich fotografie
26. 4.–8. 6.
Pavel Baňka a hosté: Štěpán Grygar,
Tomáš Hrůza, Lukáš Jasanský & Martin
Polák, Michal Kalhous, Tereza Kabůrková,
Markéta Kinterová, Václav Kopecký, Alena
Kotzmannová, Jiří Kovanda, Silvie Milková,
Markéta Othová, Ivan Pinkava, Michaela
Thelenová, Jiří Thýn, Jindra Viková.
Kurátor: Jiří Ptáček
Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23 [D7] open po–pá
10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz
Patrik Kriššák: Dary / Gifts
26. 4.–26. 5.
Stanislava Karbušická: Kůže / Skin
31. 5.–27. 6.
→ vernisáž / opening: 30. 5., 19 h
Galerie AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12 [D3]
open
út–ne 10–12 h, 13–18 h www gamu.cz
Jakub Skokan, Nikola Tláskalová,
Tereza Trautmannová, Martin Tůma,
Robin Závodný: Někdo se dívá
25. 4.–19. 5.
Výstava studentů Ateliéru reklamní fotografie
Fakulty multimediální komunikace Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně.
Kurátor: Lucia L. Fišerová

Queer Deer
22. 5.–14. 6.
Studenti a absolventi Katedry fotografie
FAMU v Praze. Michal Adamovský, Michaela
Čejková, Rune Egenes, Dan Friedlaender,
Albert Grondahl, Dominik Hejtmánek, Adéla
Kašparová, Lenka Komínková, Petr Krejčí,
Linda Páleníková, Tereza Příhodová, Ondřej
Štěpánek, Viktor Tuček, Tadej Vindiš, Martin
Vosáhlo, Kateřina Zahradníčková
Kurátor: Robert Silverio a Helena Musilová
Katedra fotografie FAMU: Klauzury
2013
19. 6.–23. 6.
Výstava klauzurních prací studentů katedry
fotografie FAMU. Své práce vystavují první
a druhý ročník bakalářského studia a první
ročník magisterského studia.
Galerie AVU
U Akademie 4 [B5], č. dveří 13
open
po–pá, 10–18 h, www avu.cz
Eugenio Percossi, Michaela
Mildorfová: Druhá jakost
7. 5.–16. 5.
Dva odlišné způsoby práce, inspirované
podobnými prožitky vlastních životů
a slabostí. Druhá jakost neboli plevel v zrní
zaznamenává stereotypy kolem nás převážně
v gendrových a existencionálních otázkách ve
formě malby a videa.
Adéla Lustigová, Lea Petříková:
Be side
21. 5.–30. 5.
Malířka a autorka videí a fotografií spolu
konfrontují svůj pohled na každodenní
realitu. Výstava je jakýmsi deníkem záznamů,
zachycující prožitky, nálady, situace a zároveň
řeší otázku denodenního bytí.
Kurátor: Pavel Froněk
Denisa Švachová, Peter ValiskaTimečko: Závislosti
11. 6.–28. 6.
Výstavní koncept reaguje na sběratelskou
vášeň shromažďovat předměty denní
potřeby a představuje z nich vytvořene
ready-made objekty. Druhá část výstavy
se zaměřuje na instalace z produktů
farmaceutického průmyslu ve snaze
poukázat na marketingové praktiky
a ekonomické motivace v tomto odvětví.
Kurátor Kateřina Vincourová
70 absolventů AVU: Diplomanti AVU
2013
20. 6.–31. 7.
Přehlídka čerstvých absolventů Akademie
v neobvyklém počtu ve dvou patrech a Malé
dvorany Veletržního paláce Národní galerie
v Praze.
Kurátor Jiří Petrbok, Petr Vaňous
galerie budoart
Perunova 15 [E7] open st 13–18 h
www
budoart.cz
Michaela Černická, Jiří Černický:
Velké prádlo / Big Laundry
24. 4.–28. 6.
Další výstava z cyklu představení tvorby
uměleckých partnerských dvojic. Z obrazů
Jirky Černického barva jakoby vystřeluje
z klaustrofobního prostoru plátna. Michaela
Černická oproti tomu barvu koncentruje právě
na malých formátech, poskládaných do cyklu
Velké prádlo. Jak budou fungovat tyto odlišné
principy ve společném díle vytvořeném in
situ? / Another project from the serie of
exhibitions presenting Czech artist couples.
Kurátor: Barbora Klímová
Galerie Ferdinada
Baumanna
Štěpánská 36 [C4] (vitríny
Štěpánské pasáže), open po–ne 7–22 h
www
g-f-b.tumblr.com
Morgan O'Hara
26. 4.–25. 5.
GALERIE FOTOGRafic
Stříbrná 2 [D4] open po–ne 13–19 h /
mon–sun 13–19 h, www fotografic.cz
Barbora Bálková: Babičky /
Grandmothers
30. 4.–9. 6.
Autorka představí svou sérii fotografií
Babičky. Formou stylizovaných autoportrétů
zachycuje autentické rodinné osudy a tak
symbolicky reflektuje obecnější historické
události 20. století. Vystaveno bude 10
velkoformátových barevných fotografií
a jedna překvapivá instalace. / Barbora
Bálková will present her Grandmothers
series of photographs. In the form of stylized
self–portraits she captures the authentic
family stories reflecting symbollically broader
historical events of the 20th century. Ten
large format colour photographs and one very
unexpected installation.
Michal Adamovský: Krátký Příběh
o Ostrově / Short Story About An
Island
18. 6.–17. 7.
→ vernisáž / opening: 18. 6., 19 h
Michal Adamovský se ve svém souboru
fotografií snaží metaforicky přiblížit
atmosféru a jednotlivé postavy zvláštního
a zakázaného místa kdesi uprostřed pouště.
/ Michal Adamovský presents his new series
of photographs. In a very metaphoric way
one encounters the characters and gets the
feeling of one strange and forbidden place
somewhere in the middle of the desert.
GALERIE gambit
Řětězová 7 [D4] open út–pá 14–18 h /
thue–fri 14–18 h, www galeriegambit.cz

Galerie Hlavního
města Prahy
ghmp.cz, citygalleryprague.cz

Galerie Jiří Švestka
Biskupský dvůr 6 [C6] open út–so 11–18 h
www
jirisvestka.com

Galerie Malostranská beseda
Malostranské nám. 21 [C3]
open
út–ne, 10–18 h, www vikyreplay.cz

– Dům U Zlatého prstenu (1
Týnská 6 [C5], open út–ne 10–18 h

Jan van der Pol: Pluriform &
Simultaneous
24. 4.–15. 6.
Významný holandský malíř Jan van der
Pol vychází ve svých obrazech z tradice
holandského umění 17. století po De Stijl.
Vyjmenovávání, pozorování, vnímání používá
jako nástroj estetické zkušenosti zcela ve
smyslu surrealného vytváření nové reality. /
The painting of important Dutch painter Jan van
der Pol are based on the tradition from Dutch
landscape painting of 17th century to De Stijl.
He uses the enumeration, observation and
perception as a toll of aesthetic experience in
the sense of surreal creation of new reality.

Vikýře PLAY
od 28. 3.
Výstava je umělecky koncipována Petrem
Niklem. Interaktivní expozice sestavená
ze zvukových, optických a kinetických
nástrojů rozvíjí imaginaci, fantazii a tvořivost
každého návštěvníka bez rozdílu věku. / The
exhibition is artistically conceived by Petr
Nikl. An interactive exhibition composed
of audio, visual and kinetic tools develops
imagination and creativity of every visitor
regardless of age.

www

Jakub Petr: Toroid
16. 5.–16. 6.
Autor představuje monumentální kinetický
objekt inspirován elektromagnetickým
zářením, teorií strun a de Broiglieho modelem
atomu. / In his exhibition Jakub Petr displays
a monumental kinetic object inspired by the
principle of electromagnetic rays, the string
theory, and the de Broglie model of atom.
– Staroměstská radnice (2
2. patro, Staroměstské nám. 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h
Evžen Šimera: Duch látky / The Spirit
of Matter,
22. 5.–7. 7.
Autor si již během studia na pražské Akademii
výtvarných umění vymyslel vlastní malířskou
technologii New Dripping. Na samostatné
výstavě Duch látky ukazuje nová díla, která
jsou výsledkem jeho dalšího výzkumu
možností konceptuálního přístupu k médiu
malby. / Evžen Šimera is showing his new
works, the outcome of his continued study of
the possibilities of the conceptual approach
to the medium of painting.
– Dům U kamenného zvonu (3
Staroměstské nám. 13 [D4]
open
út–ne 10–20 h
Radek Kratina (1928–1999)
6. 3.–19. 5.
První souborná výstava představuje
umělce, jehož tvorba osobitým způsobem
reflektovala neokonstruktivistické
a kinetické tendence v českém umění druhé
poloviny 60. let. / This first retrospective
exhibition of Radoslav Kratina presents
an artist whose work reflected in a highly
individual style the Neoconstructivist and
Kinetic tendencies in Czech art of the
second half of the 1960s.
– Městská knihovna, 2. patro (4
Mariánské nám. 1, P 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h
Vnitřní okruh v současné české
fotografii / The Intimate Circle In
Contemporary Czech Photography
15. 5.–18. 8.
Dosud nejrozsáhlejší výstava aktuálních
tendencí české fotografie a výtvarné tvorby
exploatující fotografické médium z období
po roce 2000 je zaměřena na širokou škálu
děl s motivy „vnitřního okruhu“ – autorské
sebereflexe, rodiny, nejbližších lidí a věcí.
/ So far the largest exhibition of current
trends in Czech photography and other art
forms exploiting the photographic medium
charting the period after 2000, this show
encompasses a wide scale of works tackling
the motifs of “the intimate circle”: the
artist´s introspection, the family, friends and
loved ones, and intimate objects.
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 189/2, open út–ne 10–18 h
JIŘÍ DAVID: Křik paviánů… / Baboon
Shriek...
25. 5.–8. 9.
Galerie jaroslava frAgnera
Betlémské náměstí 5a [D4]
open
út–ne 11–19 h www g jf.cz
Bienále experimentální architektury
# 1 / Experimental Architecture
Biennale # 1
26. 4.–26. 5.
75 modelů a animací z ateliérů Zahy Hadid,
Patrika Schumachera, Imricha Vaška, Miloše
Floriána ad. → EA sympozium (22. 5.). /
75 models and animations designed in
studios of Zaha Hadid, Patrik Schumacher,
Imrich Vašek, Miloš Florián and others.
→ EA Symposium (22nd May).
Active House Award
30. 5.–12. 6.
Druhý ročník studentské soutěže zaměřené
na udržitelné stavění. / The second year of
the student competition with the theme of
sustainable building.
Evropská cena za městský veřejný
prostor 2012 / European Prize for
Urban Public Space 2012
20. 6.–1. 9.
Oceněné projekty citlivé vůči veřejnému
prostoru. / Awarded projects sensitive to
public space.
Madrid Rio Project
20. 6.–1. 9.
Revitalizace veřejného prostoru podél řeky
Manzanares v Madridu. / Revitalization of
public space along the Manzanares river in
Madrid.
Galerie Jelení
Drtinova 15 [E4] open út–pá 15–18 h
www
galeriejeleni.cz

David Böhm: 100 týdnů
19. 6.–31. 7.
→ vernisáž / opening: 18. 6., 17 h
Galerie Josipa Plečnika
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,
nám. Jiřího z Poděbrad
open
st–ne 15–18 h
www
artium-os.cz, srdcepane.cz
Martina Špinková: Prchavá setkání
15. 5.–16. 6.
Výstava s podtitulem „O andělech a lidech“.
Cyklus vychází z příběhů ve Starém a Novém
zákoně. / An exhibition with the subtitle “About
angels and humans”. The cycle is based on the
stories in the Old and New Testament.
GALERIE K4
Celetná 20 [D5] open po–pá 10–24,
so–ne 16–24 h, www galeriek4.cz
Vojtěch Berka, Jana Hradecká, Lucie
Illésová, Alexandra Karpoukhina,
Tadeáš Kotrba, Martin Prudil, Pavel
Skrott, Tomáš Tichý, Kamil Tupý:
Žádná podívaná / No Show
17. 4.–10. 5.
Hledaly jsme umělce s jemnějším vnímáním,
díla nepodléhající zábavné kultuře, stavící se
proti okázalosti a současnému uměleckému
spektáklu, který je záměrně nepochopitelný.
/ We looked for artists with a more delicate
perception, for artworks not succumbing to
the culture of entertainment, standing against
the pomposity and against the current artistic
misleading spectacle.
Kurátorky: Magdalena Jadwiga Härtelová,
Klára Jarolímková
Kateřina Kolouchová, Denisa
Zemanová, Toni Hvala, Dominika
Cíchová, Denisa Poršová: Dream
Books UnLtd.
15. 5.–7. 6.
Může kniha obstát v dnešní době čteček
a digitálního obsahu? Knižní obal a knižní
vazba jsou dva důvody, proč by měla. Tento
svébytný projev uměleckého designu může
nabýt mnoha rozličných podob, jejichž
rozmanitost přibližuje výstava.
22. 5. a 5. 6. od 18 h proběhnou workshopy
tvorby japonské vazby s vystavujícími autory.
Kurátorka: Monika Eretová
Filip Dvořák, Markéta Jáchimová,
Martin Kolarov, Kateřina Kučerová,
Michaela Mertlová, Iveta
Schovancová, Miroslava Večeřová:
Metamorfeliéry
13. 6.–30. 6.
Výstava se snaží zachytit aktuální trend
rozvíjející se na půdě vysokých uměleckých
škol. Nahlížíme do ateliérů, jež si zachovaly
tradiční název, jejich studenti však svým
zaměřením překračují původní specifickou
orientaci média. / The Metamorfeliéry
Exhibition tries to depict actual trend
blossoming on the grounds of Fine Arts
academies. Ateliers have preserved their
original designations, students, however,
come with novelties in the former specific
inclinations of the medium.
Kurátorky: Markéta Donátová, Nikola Tora
Zolotarová
galerie kritiků
Palác Adria, Jungmannova 31 [D4]
open
út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz
Galerie laboratorio
Bubenská 1 (2. patro, č. dveří 212 /
nd
2 floor, No.212) [B6] open út–pá 15–18
h nebo po domluvě /
Tue–Fri, 15–18 h or on appointment
www
galerielaboratorio.com
Richard Loskot: Neskutečnost /
Unreality
26. 4.–7. 6.
Platón nás učí, že všechny jevy v přírodě jsou
jen stínovým obrazem věčných tvarů či idejí.
Většina lidí je však se svým životem uprostřed
stínů spokojená a nepátrá po tom, jak se
ideje zhmotňují, natož aby zkoumali princip
věcí, kterými se denně obklopujeme. Ne tak
Richard Loskot. / Plato says, that all natural
phenomena are merely shadows of eternal
forms and ideas. Most people, however, are
happy living in the shadow world, and do not
try to find out how ideas become tangible, nor
do they explore the essence of the things that
surround us on a daily basis. Richard Loskot
is not such a person.

Matouš Lipus: Možný půvab
8. 5.–23. 5.
→ vernisáž / opening: 7. 5., 18 h
Kurátorka: Barbora Ševčíková

GALERIE mainerová
Balbínova 28 [E6] open 10–18 h, nebo
kdykoli po domluvě na tel 608 231 209
www
mainerova.cz

Oldřich Bystrický
29. 5.–13. 6.
→ vernisáž / opening: 28. 5., 18 h
Kurátor: Martin Fišr

Tomáš Prchal: Střed/t
17. 5.–20. 6.
→ vernisáž / opening: 17. 5., 19 h
Kde obraz začíná a kde obraz končí?

galerie nod
Dlouhá 33 [C5] www nod.roxy.cz
Daniela Baráčková, Noam Darom,
Marek Bureš, Petr Krátký, Martin
Hrubý, Václav Kokeš, Martin Prudil,
Conrad Armstrong, Vasil Artamonov
a Alexej Klyuykov a další absolventi
a studenti Ateliéru intermediální
konfrontace: Obrazová příloha (10 let
Ateliéru intermediální konfrontace)
6. 5.–21. 5.
Ateliér intermediální konfrontace na VŠUP
vedený Jiřím Davidem a Milanem Salákem
existuje již deset let. Při této příležitosti je
připravována publikace s texty bývalých
i současných studentů, stážistů, pedagogů
a kurátorů Galerie 207. Protože v knize
není uvedena obrazová příloha, stala se
tato výstava jejím převedením do reálného
prostoru galerie.
Kurátorka: Lucie Šmardová
Kateřina Štenclová
27. 5.–11. 6.
Kateřina Štenclová patří k umělkyním, které
došly k čistě abstraktnímu projevu. Koncepce
výstavy vychází z kontrastu, napětí i harmonie
mezi několika okruhy obrazů, v nichž vždy
dominuje určitá barva a v nichž se opět víc
prosazuje gesto s barevným pohybem.
Kurátor: Jiří Machalický
– video NoD & NoD MINI
Prezentace studentů Ateliéru
Intermédia ZČU Plzeň
23. 4.–5. 5.
Video NoD a NoD Mini představuje tvorbu
studentů ateliéru Intermédií pod vedením
Mileny Dopitové.
Kurátor Veronika Zajačiková
Prezentace studentů ateliéru
Interaktivních médií FUD UJEP v Ústí
nad Labem – Pavla Kopřivy
27. 5.–15. 6.
Kurátor Veronika Zajačiková
Prezentace studentů ateliéru
Performance FAVU VUT v Brně –
Tomáše Rullera
17. 6.–7. 7.
Kurátorka: Veronika Zajačiková
galerie NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 [A2] open po–pá 8–20 h,
so 10–17 h www techlib.cz
Glogan Jeremy, Gruber Robert,
Gumhold Michael, Hofbauer Anna,
Kittinger Ludwig, Lemsalu Kris, Levy
Alastair, Müller Ute, Part Michael,
Proschek Markus, Puškin Alexandr,
Rolfe Nigel, Ronacher Anja, Weiser
Herwig: Ephemeral self – finite
projections
10. 5.–31. 5.
→ vernisáž / opening: 9. 5., 18 h
Autoři projektu Alexandr Puškin a Robert
Gruber. Kurátor Robert Gruber
Blind spot
7. 6.–6. 7.
→ vernisáž / opening: 6. 6., 18 h
Skupinová výstava, kurátor Milan Mikuláštík
Noc v knihovně
→ 8. 6. večer
Koncert Zuby nehty, Ježíš táhne na Berlín,
Miki DJ v Galerii NTK. Další atrakce v celé
budově knihovny do pozdních nočních hodin.
galerie pavilon
Mostecká 3 [D3] www galeriepavilon.cz
Situace 36: Filip Smetana
7. 5., 18 h
Situace 37: Radek Brousil
21. 5., 18 h
Situace 38: Šárka Telecká
4. 6., 18 h
Situace 39: Tomáš Uhnák
12. 6., 18 h

Nightfall. Nové tendence ve
figurativní malbě
28. 3.–24. 5.
Výstava představuje v díle více než dvaceti
autorů z devíti zemí reprezentativní průřez
současnou figurativní malbou. / The
exhibition presents representative survey of
contemporary figurative painting in the works
of over twenty artists from nine countries.
Raqib Shaw
7. 6.–15. 9.
Dílo Raqiba Shawa je představeno v České
republice vůbec poprvé. Pro výstavu byly
vybrány práce z posledních let, které tvoří
vrchol jeho dosavadní tvorby. Některá díla
vznikla přímo pro tuto výstavu. / This will be
the first time that a representative selection
of the works of Raqib Shaw will be shown
in the Czech Republic. Works from previous
years, which form the pinnacle of his work
thus far, have been chosen for the Prague
exhibition. Some of the exhibited works were
created specifically for this exhibition.

8.3.–2.6. 2013 – Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7

Středočeši v GATE galerii
5. 6.–25. 8.
Druhá výstava středočeských výtvarníků
v GATE představuje opět pestrý výběr desíti
umělců různých generací.

– malá galerie
Carlos Relvas: Objekty věčnosti
23. 5.–15. 9.
Reprezentativní průřez tvorbou Carlose
Relvase (1838-1894), jež je zakladatelskou
osobností portugalské fotografie. /
A representative profile of the works of Carlos
Relvas (1838-1894), a founding figure of
Portuguese photography.

GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
open
po–pá, 9–18 h, so 11–17 h
www
goethe.de/praha

út–ne 11–19h
tu–su 11 am – 7pm

eabiennial.com

June 6 – September 15
www.praguebiennale.org
Nákladové nádraží Žižkov, ul Želivského 2, Praha 3 Czech Republic
opening days June 6/7/8
Metro: Želivského
Tram 9, 10, 16, 26

Václav Sivko: Pootevřené dveře
24. 4.–29. 6.
GALERIE SPZ
Pštrossova 8 [E4] open so 14–18 (další
dny je výstava ke shlédnutí přes
výlohu) www galeriespz.com
Aleš Čermák a jeho host
12. 4.–17. 5.
Kurátor: Viktor Čech
Azar Alssharif a její host
25. 6.–26. 7.
Kurátor: Markéta Stará
Galerie Václava Špály
Národní 30 [D4] open po–ne, 11–19 h
www
galerievaclavaspaly.cz

gjf.cz
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Rub a líc. Umělecká proměna
Goethe-Institutu v Praze / Inside Out.
Artistic Iterventions at the GoetheInstitut in Prague.

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 [E5] open út–so
11–18.30 h www galeriesmecky.cz

© Sascha Weidner
art map.indd 1
HUNT KASTNER Artworks
Kamenická 22 [B6]
open
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
www
huntkastner.com

Jaromír Novotný: Guiding Lines
27. 3.–11. 5.
Nová série monochromních obrazů a prací na
fotopapíře. / A new series of monochrome
paintings and works on photopaper.

Štěpánka Stein a Salim Issa:
Šampióni / Champions
3. 5.–23. 6.

Česká centra Vás zvou
na další setkání s literaturou.

European Literature Nights
2012–2014

NOC
LITERATURY

29/04/13 13:

www.czechcentres.cz
www.nocliteratury.cz

15. května 2013
18.00 – 23.00
Letná

Tento projekt byl
realizován za finanční
podpory Evropské unie.

Inzerat ArtMap.indd 1

12.02.13 15:25

galerie VELRYBA
Opatovická 24 [B6] open po–so 12–22 h
www
kavarnavelryba.cz
María Elínardottir
6. 5.–31. 5.
Sólová výstava studentky třetího ročníku
bakalářského studia na katedře fotografie
FAMU. / Solo exhibition of a student of the
third year of the Bachelor studies at the
Department of Photography FAMU.
Katedra fotografie FAMU
3. 6.–28. 6.
Společná výstava studentů 2. ročníku
bakalářského studia katedry fotografie FAMU
/ Group exhibition of 2nd year students of
Bachelor studies at the FAMU Department of
Photography
Galerie Via Art
Resslova 6 [E4] open po–pá, 13–18 h
www
galerieviaart.com
Lenka Kerdová a Dominik Běhal: NApůl
9. 4.–16. 5.
Malířská tvorba dvou studentů AVU
Kurátor: Michael Rittstein
Adéla Součková: Atlas
4. 6.–27.6.
Malířský projekt letošní diplomantky AVU
malířského ateliéru Vladimíra Skrepla
Galerie VŠUP
nám. Jana Palacha 80 [C4]
po–so, 10–18 h (vánoční a novoroční
svátky zavřeno), www vsup.cz
Mezi kontrolou a laissez-faire
17. 5.–8. 6.
→ vernisáž / opening: 16. 5., 18 h
Výstava tematicky navazuje na knihu Mezi
kontrolou a laissez-faire, která vyjde na
VŠUP (přelom 2012, 2013) a magisterskou
práci, vzniklou na VŠUP v rámci oboru Teorie
designu a nových médií. K výstavě bude
uspořádána přednáška/y a diskuze týkající se
jednotlivých měst/ strategií.

Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12 [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

Artsemestr 2013 léto
13.–17. 6.
→ vernisáž / opening: 12. 6., 18 h
Výstava klauzurních prací studentů VŠUP,
které vznikly během letního semestru
akademického roku 2012/2013.

– velKá galerie

Diplomky 2013
21.–28. 6.
→ vernisáž / opening: 20. 6.
Výstava diplomových prací studentů
VŠUP, kteří absolvují v akademickém roce
2012/2013.

Karin Mamma Andersson, Hernan
Bas, Marius Bercea, Zsolt Bodoni,
Martin Eder, Tim Eitel, Adrian
Ghenie, Cantemir Hausi, Chantal
Joffe, Victor Man, Justin Mortimer,
Daniel Pitín, Vitaly Pushnitsky,
Neo Rauch, Daniel Richter, Serban
Savu, David Schnell, Mircea Suciu,
Attila Szűcs, Alexander Tinei,
Caroline Walker, Matthias Weischer:

Vojtěch Horálek: M 33
13. 3.–26. 5.
Námětem děl autora se stala všudypřítomná
esence orientální kultury na našich ulicích. Jeho
výjevy postihují stav této cizokrajné minority,
která složitě odolává vlivu zdejší postindustriální
společnosti. / The theme of many works of
the author lies in the omnipresent essence
of oriental culture in our streets. His scenes
capture the condition of this exotic minority,
which finds it difficult to withstand the influence
of our post-industrial society.
Kurátorka: Linda Sedláková

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

... a měl rád ženy
... and he liked women

hunt kastner @ LISTE 18
11. 6.–18. 6., Basel, CH
Basim Magdy (solo)
www.liste.ch

www.ngprague.cz
www.hugodemartini.cz

Od 1. června se budeme stěhovat na novou
adresu: Bořivojova 85, Praha 3 – Žižkov. /
From June 1st we will be moving to a new
address: Bořivojova 85, in Prague 3 – Žižkov
ini gallery / prostor
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114
[B6] www inigallery.cz
Studio V. J. (instalace Robert Šalanda)
25. 4.–2. 6.
U příležitosti vyhlášení prvního ročníku Ceny
Věry Jirousové otevírá INI Gallery / PROSTOR
studio Věry Jirousové, které umožní nahlédnout
do archivu této výjimečné kritičky, básnířky
a historičky umění a přinese řadu zajímavých
setkání. Ztvárnění studia se ujal Robert
Šalanda se svou site-specific instalací. / At
the occasion of launching the Věra Jirousová
Award, INI Gallery / SPACE opens a studio of
Věra Jirousová, which will allow the visitors
to explore the archive of this outstanding art
critic, poet and art historian, animated by
several accompanying events. The artist Robert
Šalanda created a site-specific installation to
honor this occasion.

Staroměstská radnice (2. patro) Staroměstské nám. 1 (Praha 1)

Setkání II. – Umělecká kritika očima
kritiků / Encounter II. – Art criticism
from the critic's point of view
→ 13. 5., 18 h

Linda Arts: Aditi
Dům umění České Budějovice
10. 5.–9. 6. 2013

Setkání III. – Umělecká kritika
očima umělců / Encounter III. – Art
criticism from the artist's point of
view
→ 20. 5., 18 h

Knihkupectví
ArtMap

Anežka Hošková: Gothic Kitchen
11. 6.–4. 8.
Forgotten Pizza Feelings

bookstore.artmap.cz

kvalitář
Senovážné náměstí 17 [D5]
open
út–pá 13–17 h (nebo po domluvě /
or by request) www kvalitar.cz

katalogy / periodika / teorie / artist's books ...

Petr Dub: Rehabilitace
v podmínkách mimosoudního
vyrovnání spotřebitelských sporů
/ Rehabilitation in terms of-court
settlement of consumer disputes
14. 2.–12. 5.
Jana Bernartová: Turingův test
v podmínkách imitační hry / Turing
test in terms of imitative play
21. 5.–21. 6.
Digitální umělkyně Jana Bernartová se ve svém
projektu pokouší zodpovědět otázky autorství,

ArtMap vyšla díky podpoře:
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Jacob Aue Sobol: Příjezdy a odjezdy /
Arrivals and Departures
21. 6.–1. 9.
Leica Gallery Prague představí černobílé
fotografie dánského fotografa, člena agentury
Magnum Photos. / Leica Gallery Prague will
present the black-and-white photography of
a Danish Magnum photographer.
m.odla
Antonínská 6 [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
Ondřej Petrlík: Sochy, které jste
neviděli
25. 4.–16. 6.
Isabela Grosseová
→ vernisáž / opening: 16. 6., 18 h
vernisáž proběhne v rámci sousedské
slavnosti B.AZAR (15–22 hod)
Druhý ročník úspěšného garáž sejlu!
Přijďte prodat své už nepotřebné věci nebo
naopak koupit něco do vaší domácnosti.
Celým odpolednem bude provázet Rádio
Antonínská, vysílání na krátkých vlnách
s relacemi Dana Vlčka, Lenky Vítkové, Viktorie
Valocké, Michala Kindernaye, Markéty Lisé
a dalších.
MeetFactory gallery
Ke Sklárně 15 [H3] open po–ne 13–20
+ dle programu / according to the
evening programme
www
meetfactory.cz
Martin Andersson, Jana Babincová,
Milan Guštar, Morgan O'Hara, Tom
Kotik, Jan Krtička, Hanne Lippard,
Radio Lemurie, Matěj Smrkovský, Jiří
Valoch, Tomáš Vaněk, Lenka Vítková,
Zimoun: 16–20 000 Hz
11. 4.–24. 5.
Mezinárodní výstavní projekt ukazuje
spektrum možností a rozdílných generačních
přístupů ke vztahům vizuálního obrazu, hudby,
zvuku a času. / This international exhibition
shows a spectrum of possibilities and intergenerational approaches to the crossovers of
visuality, music, sound and time.
Kurátoři / Curators: Daniel Vlček,
Miloš Vojtěchovský

Rasmus Johannsen, Young Yoo Lee,
Lisa Mexiner: Lummerland
27. 6.–14. 7.
→ vernisáž / opening: 27. 6., 19 h
Instalace, performance, videa a sochy
trojice mladých umělců adresují fiktivní
ostrov Lummerland jako místo pro projekci
mýtů, utopií a snů, případně jako metaforu
samotného pojmu umění. / Combining
installation, performance, moving image and
sculpture, Lummerland addresses the Island
as a site for projection of myths, utopias and
dreams, and as a metaphor for art itself.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová
– GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY
Jiří Valoch: Bez názvu
11. 4.–30. 5.
Jiří Valoch je významným českým umělcem
a teoretikem výtvarného umění, tvůrcem
specifických konceptuálních podob
vizuální poezie. Jeho text na Galerii Zeď je
součástí mezinárodního výstavního projektu
16–20 000 Hz.
Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3]
open
po–ne, 10–18 h
www
museumkampa.cz
Obrázky z historie skautského oddílu
Vodní pětka
24. 4.–2. 6.
MuZeum MONTANELli, Mumo
Nerudova 13 [C3]
open
út–so 14–18 h
www
muzeummontanelli.com
M. Bláhová, V. Bláha, K. Heilmayer,
K. G. Oehlert, D. Pešta, P. Roučka,
P. Skavová, A. Šimotová, J. Zrzavý:
Venice… Venice!
18. 4.–30. 6.
Výstava ze sbírky Nadace DrAK / Exhibition
from the DrAK Foundation Collection
Národní galerie v Praze /
The National Gallery in Prague
open
út–ne 10–18 h / Daily except
Mondays from 10 a.m. till 6 p.m.
www
ngprague.cz
– Veletržní palác /
VELETRŽNÍ PALACE
Dukelských hrdinů 47 [B5]
Expozice Sbírky moderního
a současného umění / Collection of
Modern and Contemporary Art
Alfons Mucha: Slovanská epopej /
The Slav Epic
do 31. 12. 2013 / Until 12/31, 2013
Slavný soubor dvaceti monumentálních
pláten, symbolicky interpretujících
dějiny Slovanů. / A well-known set of
20 monumental canvases symbolically
interpreting the history of the Slavs.
Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej /
Go and Don’t Shoot
19. 2.–9. 6.
Výstava vychází z autorčiných zkušeností
z pobytu v Karenském státě v Barmě,
v oblasti trpící dlouholetým ozbrojeným
konfliktem a etnickými spory. / The exhibition
is based on artist‘s personal experience
during a sojourn in the Karen State in Burma

Masaru Iwai, Jan Nálevka, Pipilotti
Rist, Janek Rous, Lucia Sceranková:
Zbytečný úklid / Needless Cleanup
5. 6.–25. 8.
→ vernisáž / opening: 5. 6., 19 h
Úklid a destrukci lze vnímat jako dva
základní principy v dualitě apollinského
a dionýského, jinu a jangu. Záměrem
výstavy je zkoumat oblast přechodu mezi
těmito dvěma protiklady, mírný posun od
jednoho k druhému: od pořádku k chaosu,
od poklidnosti k nekontrolovatelné vášni.
/ Cleaning and destruction can be seen as
two basic principles within the duality of
Apollonian and Dionysian, yin and yang. The
key interest of this show is the transmission
from one to another: from order to chaos,
from serenity to uncontrolled passion.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová
– galerie kostka
Tracy Featherstone: Přidaná hloubka
/ Added Depth
6. 5.–31. 5.
→ vernisáž / opening: 6. 5., 19 h

Hugo Demartini: ...a měl rád ženy /
... and he liked women
1. 3.–28. 7.
Expozice poukazuje na Demartiniho originální
přínos českému sochařství druhé poloviny
20. století, který se zakládá především na
jeho odvaze k experimentu. / The exhibition
emphasizes Demartini‘s singular contribution
to Czech sculpture during the latter half of the
20th century, mainly based on his courage to
experiment.
Národní styl – kultura a politika
do 2. 6.
Výstava analyzuje specifickou část
československé vizuální kultury období
let 1918-1925 z historických, politických
a národních pozic. / The National Style Culture and Politics is an exhibition that
analyzes a specific part of Czechoslovak visual
culture in 1918-1925 from the historical,
political and national perspectives.
– Salmovský PALÁC
Hradčanské nám. 2 [C2]
Holandské a belgické malířství
19. století z Rademakersovy sbírky
3. 5.–1. 9.

znovu naplnit, rozvinout a aktualizovat. Z toho
vyplývá i následující výběr vystavujících
umělců. / Expression inside an abandoned
industrial structure, formerly an electrical
substation, suggests a existential perspective.
The original purpose of this space has
remained frozen in the contours, shapes and
forms now devoid of content. Thus, it offers an
array of options to fill, update and redevelop
the space again. Consequently, the following
selection of exhibiting artists.
Kurátor Diana Winklerová, Blanka Švédová,
Lucie Šmardová

Baroko v Čechách – Stálá expozice
Sbírky starého umění NG / The Baroque
in Bohemia – permanent exhibition of
the Collection of Old Masters of the
National Gallery in Prague
Evropské umění od antiky do závěru
baroka / European Art from the
Classical Era to the End of the Baroque
– KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ /
CONVENT OF SAINT AGNES
OF BOHEMIA
U Milosrdných 17 [C5]
Středověké umění v Čechách
a střední Evropě / Mediaeval Art in
Bohemia and Central Europe
KONÍRNA PALÁCE KINSKÝCH /
THE STABLE OF KINSKY PALACE
Staroměstské nám. 12 [C4]
Rudolf II. a mistři grafického umění
Rudolf II and Masters of Printmaking
do 26. 5.
ŠTERNBERSKÝ PALÁC /
STERNBERG PALACE
Hradčanské náměstí 57/15 [C2]
Evropské umění od antiky do závěru
baroka – stálá expozice / European
Art from the Classical Era to the End
of the Baroque – permanent exhibition
Výstava / Exhibition:
Mistrovská díla z kolowratské
obrazárny v Rychnově nad Kněžnou /
Masterpieces from the Kolowrat
Picture Gallery in Rychnov nad
Kněžnou
do 31. 12. 2014
Antonín Pelc: Balzakovy Ztracené iluze
4. 6.–4. 9.
Mistrovská díla rakouského
a německého malířství 19. století
/ Masterpieces of 19th- Century
Austrian and German Painting
do 31. 5.
valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3 [C4]
Jan Křížek (1919–1985) a umělecká
Paříž 50. let
31. 5.–29. 9.
Breton, Duvillier, Dubuffet, Degottex ,
Picasso...& Foyer de l‘Art brut.
Souhrnná výstava představí dílo sochaře
Jana Křížka, jednoho z nejvýznamnějších
a neoriginálnějších český umělců, kteří se
usadili ve Francii. Ačkoliv byl především
sochař, Křížek po sobě zanechal i rozsáhlé
kresebné, malířské a grafické dílo. Výstava
uvede přes 300 Křížkových prací a zařadí
umělce do mezinárodního kontextu
a společnosti.
Kurátorka: Anna Pravdová
NOVÁ SCÉNA ND
Národní 4 [D4] www novascena.cz
POLANSKY GALLERY
Štefánikova 43a [E3] (1. patro /
1st floor) openst–so 14–19 nebo po
domluvě / Wed–Sat 2–7 pm or by
appointment wwwpolanskygallery.com
Quirin Bäumler: Lost Form
3. 4.–18. 5.

Monika Zawadzki: Wiadro / Bucket
29. 5.–13. 7.
→ vernisáž / opening: 28. 5., 18 h
Školská 28
Školská 28 [E5] (in the courtyard –
through passage) open út 13–19 h,
st–pá 13–18 h, www skolska28.cz
Slávek Kwi / Artificial Memory Trace:
Propojenost / Entanglement
7. 5.–29. 5.
→ vernisáž / opening: 6. 5., 18 h
Audiovizuální site specific kinetická instalace
českého hudebníka a zvukového umělce
Slávka Kwi pojednává zvuk, obraz, pohyb
a prostor jako spojité aspekty vnímané
skutečnosti. / An audiovisual installation
exploring sounds and images as particles of
reality clustered to form meta-entity with an
attempt to provoke no meaning at all - only
pure potentiality.
Matěj Smetana, Tomáš Uhnák: Motýli
v břiše / Butterflies in the Belly
11. 6.–27. 6.
→ vernisáž / opening: 10. 6., 18 h
Společná ready-made událost, kterou autoři
představují svůj nepopsatelný objev. / Readymade event introducing authors' indefinable
discovery.
The Chemistry Gallery
Bubenská 1 [B6] open st-pá 12–19 h
so-ne 10–19 h www thechemistry.cz
Tomáš Jetela
10. 5.–26. 5.
Samostatná výstava letošního finalisty
Ceny kritiků. Figurální malby Tomáše Jetely,
jsou inspirovány autorovým nedávným
pobytem v Londýně. / Solo exhibition of this
year‘s finalist of the Critics Award. Figurative
paintings are inspired by author‘s recent stay
in London.
Kurátoři: Petr Hájek, Pavel Kubesa
Jan Kaláb: Point/Děravé plány /
Point/Other plan(e)s
6. 6.–7. 7.
Geometrická abstrakce s kořeny v estetice
streetartu a nová poloha Jana Kalába na jeho
malířské cestě. Sledujte náš web a facebook
pro bohatý doprovodný program k výstavě. /
Geometric abstraction with roots in esthetics
of streetart and new artworks from Jan Kalab
that pave his painting way. Watch out our web
page and facebook for rich accompanying
programme to the exhibition.
Topičův salon a klub
Národní 9 (1. patro) [D4] open po, čt,
pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www
topicuvsalon.cz
Vladimír Kokolia: No Problem
28. 5.–28. 6.
Vladimír Kokolia tvrdí, že nic neřeší, a že
jednoduše maluje co vidí. Co vlastně vidí,
jestli je to skutečně tak jednoduché, a jak to
souvisí s jedinečným světlem Topičova salonu
uvidíme na jeho výstavě. / Vladimír Kokolia
says he explores nothing, simply depicting
what he can see. What he really sees, whether
it is really so simple and what it has to do with
the unique world of the Topič Salon, that all
will be on display in the exhibition.
– topičův klub

Roman Štětina: STUDIO č. 2
28. 5.–13. 7.
Napětí ve filmu často vyvolá jen zvuková
stopa nebo to, co se odehraje mimo plátno.
Co nevidíme, zesiluje napětí toho, co je
vystaveno našemu pohledu.
studio kostelní
Kostelní 6 [B6]
open
st–pá, 13–18 h (nebo po domluvě)
www
studiohrdinu.cz
Petra Hermanová a Jiří Thýn: Zpětná
zrcadla
29. 5.–5. 7.
→ vernisáž / opening: 28. 5., 18 h
První výstava v prostoru Studia Kostelní
reaguje na inscenaci Černá zrcadla režisérky
Kathariny Schmitt. Jde o setkání mladé
umělkyně a hudebnice a již zkušeného autora
pracujícího převážně s fotografií.
svit
Štefánikova 43a [E3] open st–so
14–19 h nebo po domluvě, zavřeno
o státních svátcích / or by appointment, closed holidays, www svitpraha.org
Jiří Kovanda: Osm soch a jedna žena
3. 4.–18. 5.
Alice Nikitinová
29. 5.–13. 7.
→ vernisáž / opening: 28. 5., 18 h

Viktor Hulík: Variabily / Variables
4. 6.–4. 7.
Výstava v Topičově Klubu představí
retrospektivní průřez Hulíkovým dílem od
konce 70. let po současnost. / The exhibition
at the Topič Salon will showcase a crosssection retrospective of Hulík´s oeuvre from
the late 1970s to the present.
Trafačka
Kurta Konráda 1 [A10]
open
út–ne 15–19 h
www
trafacka.net
Martha Cooper: The Martha Cooper
Files
26. 4.–17. 5.
Ojedinělá ukázka prací americké fotografky
Marthy Cooper, která se proslavila soustavným
dokumentováním graffiti a hip hop subkultury
v době jejich vzniku, v období 70. a 80. let
v NYC. / Unique presentation of american
photographer Martha Cooper, famous for
her systematic documentation of graffiti
and streetart subculture in time of its origin,
70´s and 80´s in N.Y.C.
Alessandra Svatek, Arthur Magrot,
Karel Kunc, Julius Reichel, Michal
Kohút: Echofluxx
7. 5.–11. 5.
Výraz interiéru opuštěné průmyslové
architektury bývalé trafostanice předjímá do
značné míry existenciální vnímání. Původní
účel prostoru zůstal zachycen v obrysových
tvarech, vyprázdněné formy postrádající svou
náplň. Nabízí se řada možností, jak prostor

Pavel Sebek: M / C / U / B / MU /
DKV
16. 5.–2. 6.
Kořeny tvorby autora se vážou ke graffiti.
Charakteristické jsou pro něj tematika metra,
půdorysná schémata a až „inženýrský“
purismus. Plátna jsou v souladu s vizuální
strohostí označována často jen zkratkami,
jejichž výčet tvoří i název této výstavy. / For
the work of Petr Sebek is characteristic world
of underground, horizontal schemes and
almost purism of engineering. His canvases
are in harmony with visual briefness signed
often only with shortcuts which are making
the title of the exhibition as well.
Kurátor: Radek Wohlmuth
Robert Houzar: Anthropocene,
výstava manipulované fotografie,
zvuková instalace.
Romantika nové přírody, vrstvící se vizuální
sedimenty, výměšky lidské kreativity zahušťující
prostor, plochy betonu, kovu, skla a plastů
překrývající jedna druhou, bující porosty
lamp veřejného osvětlení, bobtnající hrozny
dopravního značení, jemné sítě trolejí a drátů
elektrického vedení prorůstající svět. / Romance
of the new nature, sandwiching with visual
sediments, excretions of human creativity boiling
down the space, layers of concrete, iron, glass
and plastic covering one each other, flourishing
bushes of public light lamps, plumping grapes of
traffic signs, gentle nets of trolleys and wires of
power line fibrillate through the world.
Tranzitdisplay
Dittrichova 9/337 [E4] open út–ne
12–18 h www tranzitdisplay.cz
Navzájem. Společenství 70. a 80. let.
/ Mutually Communities of the 1970s
and 1980
22. 3.–3. 6. tranzitdisplay Praha
27. 3.–19. 5. Dům umění města Brna
Vybrané fragmenty archivů moravských,
slovenských a maďarských autorů ve výstavě
odkazují na různá společenství v rámci
neinstitucionalizované kultury 70.–80. let
20. století. / The selected fragments in this
exhibition, borrowed from the archives of
Moravian, Slovak, and Hungarian artists,
reference different communities within the
framework of 1970s and ‚80s unofficial culture.
Kurátoři / Curators: Filip Cenek, Daniel Grúň,
Barbora Klímová
Ruti Sela
21. 6.–19. 8.
→ vernisáž / opening: 20. 6., 19 h
Ve své práci Ruti Sela metodou fiktivních
dokumentárních intervencí zpochybňuje způsoby
zakoušení mocenských struktur v kontextu
izraelské politické sféry. / Ruti Sela’s artwork
revolves around perceptual collapses generated
from a fusion between documentary idioms
and fictitious interventions attempting to
challenge the ways in which power structures
are experienced and performed.
Kurátor / Curator: Zbyněk Baladrán
Film a video morálního neklidu I /
Film and video of moral disquiet I
14. 6.–16. 6.
Tři evropští autoři s videokamerou se
konfrontují s rovníkovou Afrikou. Aktivně
vstupují do zdejších společenských vztahů
poznamenaných postkolonialismem a jejich
dokumentární filmy nabývají rozměrů osobní
performance nastolujících politické, ale i etické
otázky. / Three European video artists confront
Equatorial Africa. They actively enter into the
local social relationships affected by postcolonialism and their documentary films acquire
the dimensions of personal performances
raising political and ethical questions.
Sven Augustijnen, Spectres, 2011
Renzo Martens, Episode 3 – Enjoy
Poverty, 2008
Mads Brugger, The Ambassador, 2011
Kurátor / Curator: Tomáš Pospiszyl
Juan Pablo Macías: Tiempo Muerto II
(Mrtvý čas č. 2) / Tiempo Muerto II
(Dead Time No.2)
→ 11. 6.
Jednodenní performance a uvedení dalšího
pokračování publikace Tiempo Muerto. /
One-day performance and launch of the new
volume of the Tiempo Muerto publication.
Práce / Work
Průběžně probíhající diskuse, kino, výzkum,
výstavy, publikace, archiv / Ongoing series
of discussions, screenings, research,
exhibitions, publications, archive
Uměleckoprůmyslové museum
17. listopadu 2 [C4], open út 10–19 h,
st–ne 10–18 h, www upm.cz
VIP sklo. mezinárodní sklářské
sympozium IGS 2012 / VIP Glass.
International Glass Symposium 2012
16. 5.–18. 8.
Výstava děl 98 sklářských umělců, legend
světového a českého skla i začínajících
autorů – účastníků XI. mezinárodního
sklářského sympozia IGS v Novém Boru. /
An exhibition of works by 98 glass masters,
legendary figures of world and Bohemian
art glass, as well as beginning artists –
participants in the 11th International Glass
Symposium (IGS) in Nový Bor.
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ECHOFLUXX 13
Trafačka Aréna – Kurta Konráda 1
www
echofluxx.org
7. 5.–11. 5.
Echofluxx 13 je již třetím pokračováním
mezinárodního festivalu nových médií,
umění a experimentální hudby. Festival
navazuje na hnutí Fluxus a koná se v Trafačka
Aréně, bývalé trafostanici, která nyní slouží
současným umělcům. Představuje nová
média, umění a experimentální hudbu,
jež používají materiály a formy bez ohledu
na médium a vsazují je do alternativních
prostorů. Mezi letošní hosty patří řada umělců
z celého světa, včetně Austrálie, Spojených
států, Polska, Švýcarska a České republiky.
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NOC LITERATURY
Praha 7 – Letná, wwwnocliteratury.cz
15. 5., 18–23 h
Česká centra Vás zvou na další setkání
s literaturou Příběhy. Denně je prožíváme.
Nebo míjíme. Město. Denně jím procházíme,
a přesto ho nevnímáme. Noc literatury.
Setkání s příběhy a městem tak, jak
ho neznáme. Sedmý ročník literárního
happeningu představuje výběr ze současné
evropské literární scény a poodhaluje
kouzlo velkých i malých literatur v přednesu
hereckých osobností na atraktivních či běžně
nedostupných místech Prahy 7.
Místa konání: Alfred ve dvoře 1 /
ARCHIP 2 / Bio Oko 3 / Club Avion 4 /
Divus Prager Kabarett 5 / Havas Worldwide
Prague EXPO 58 6 / Husův sbor 7 / kostel
sv. Klimenta 8 / Lapidárium 9 / metro
Vltavská 10 / Moderní galerie AVU 11 /
Národní technické muzeum 12 / Ouky Douky
Cofee 13 / Pidivadlo 14 , Studio Alta 15 /
Studio Hrdinů 16 / Studio Kostelní 17 /
Veletržní palác 18
Prague Biennale 6
Prague Biennale photo 3
Nákladové nádraží Žižkov, ul.
Želivského 2, Praha 3
www
praguebiennale.org
6. 6.–15. 9.
Mezinárodní přehlídka současného umění, která
představí kolem 70ti umělců z 12 zemí světa.
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FUTURA: K arlín Studios

GALERIE JIŘÍ ŠVESTK A
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GALERIE VŠUP

MuZeum MONTANELli
MALOSTRANSKÁ BESEDA
GAMU
GALERIE pavilon

Palác Kinských

FENESTER
GALERIE K4

ghmp2
GATE Galerie

Galerie FOTOGRAFIC

D

ghmp1
ghmp3

ghmp4

colLOredo–mansf. palÁc

← ENTRANCE gallery

kvalitÁŘ

GALERIE J. FRAGNERA

GALERIE 35M2

MUSEUM K AMPA
ARTinbox
Galerie Václava Špály

SKRZ NA SKRZ
Festival AMU+VŠUP, www skrznaskrz.cz

cit y surfer office
Galerie KritikŮ

TOPIČŮV SALON
NOVÁ SCÉNA

GALERIE JELENÍ

galerie 1. patro
SVIT

E

drdova gallery
GALERIE F. BAUMANNA
ŠKOLSK Á 28
GALERIE
1
ART
MAP
GALERIE SMEČKY
OFF
ICE
FRANCOUZSKÝ INSTITUT

FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

GOETHE INSTITUT

GALERIE mainerová

galerie SPZ

galerie josipa plečnika
BUDOART

POLANSKY GALLERY

GALERIE VIA ART

Na výletě
Fotofestival Uničov
facebook/Fotofestival-Unicov
7. 6.–30. 6.
V programu třetího ročníku Fotofestivalu
Uničov v lokálním kontextu a s odkazem
k fotografii uvádíme: Václav Stratil
a Jiří Ptáček, Vladimír Havlík a Barbora
Klímová, Filip Turek, Pavel Sterec, Barbora
Kleinhamplová, workshopy, přednášky, výlety.
Místa konání: Galerie Dobrý den /
Gymnázium Uničov (po–pá 7.30–15) /
Malá galerie, Bří Čapků 690 (otevřeno na
zazvonění, zvonek Malá) / Byt, Opletalova
687 (zvonek Lev) / Fotografie, Školní
168 (výloha) / Restaurace Na Střelnici

29 / 3 – 24 / 5 / 2013

VELETRŽNÍ PALÁC
studio hrdinů

3

ATELIÉR J. SUDK A

31. 5.–1. 6.
Festival SKRZ NA SKRZ propojuje tento rok již
potřetí tvorbu studentů Akademie múzických
umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové.
Studentům poskytuje platform u pro setkávání,
navazování kontaktů, inspiraci a vznik nových
tvůrčích impulsů, široké veřejnosti nabízí
možnost seznámit se s projekty mladých tvůrců
uměleckými disciplínami.

Soumrak / Nové tendence
ve figurativní malbě
Nightfall / New Tendencies
in Figurative Painting

TRANZITDISPLAY
FUTURA

ETC. GALERIE

A. M. 180

F

Galerie Na shledanou
vrch Malsička, areál hřbitova ve Volyni
www
galerienashledanou.blogspot.com
Jan Turner: Mistrovství života
21. 4.–30. 6.
Městská galerie
Veselí nad Moravou
náměstí Míru 664
www
kultura-veseli.cz

G

Erwin Raupp: Moravská Hellas 1904
20. 4.–23. 6.
Výstava představuje výběr fotografií Erwina
Rauppa, německého fotografa, který
v roce 1904 navštívil jihovýchodní Moravu.
Galerie Benedikta Rejta
Pivovarská 34 Louny, wwwgbr.cz
Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě
6. 4.–1. 9.
Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně
Baťův Institut – bývalý tovární areál
firmy Baťa/Svit v nové působiště
galerie – domy 14/15, wwwkgvu.zlin.cz

H

Prostor Zlín 2013: Martin Kochan,
Randomroutines, Kama Sokolnicka,
Petr Stanický
30. 4.–25. 8.

MEET FACTORY

RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA
náměstí Svobody 263, Brtnice
www
moravska-galerie.cz
Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler
28. 5.–27. 10.

I

Praha 1. 5. – 30. 6. 2013

Tono Stano: Moje barvy / My colours
19. 4.–16. 6.
Dosud nejrozsáhlejší prezentace barevné
tvorby jednoho z nejuznávanějších fotografů
české scény. / One of the most respected
contemporary photographers of the Czech
Rep. will present an unknown collection of his
colour work.

Feiko Beckers: Pomalý a postupný /
Slow and Gradual
5. 6.–28. 6.
→ vernisáž / opening: 5. 6., 19 h
Nizozemský umělec Feiko Beckers pracuje
především v médiích videa a performance.
/ The Dutch visual artist Feiko Beckers is
primarly working in the fields of video and
performance.
Kurátorka / Curator: Alexandra Landré

– SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2 [C2]

Contemporary Art
in Prague Galleries

Leica Gallery Prague
Školská 28 [E5] open po–pá 9–21 h,
so–ne 14–20 h www lgp.cz

Americká umělkyně Tracy Featherstone
se ve své práci zajímá o tlumočení
obsahů napříč médii. Její dlouhodobý
zájem o sémiotiku se zrcadlí mimo jiné
v neustálém hledání nového tvarosloví
vlastního uměleckého jazyka. / Tracy
Featherstone is an american artist,
currently in residence at the MeetFactory.
Her longstanding interest in semiotics
is reflected in a constant search for new
vocabulary of her own artistic language.
Kurátorka / Curator: Zuzana Jakalová

Současné umění
v pražských galeriích

testuje možnosti produkce a sémantiky
ve vztahu k umělé inteligenci a zabývá se
i otázkami spojenými s remediací nových
médií. / An digital artist Jana Bernartová in
this project attempts to answer the question
of authorship, is testing the possibilities
of production and semantics in relation to
artificial intelligence and also deals with issues
related to the remediation of new media.

