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

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

Veronika Bromová, Isabela Grosseová, 
Adéla Matasová, Markéta Othová, 
Eugenio Percossi, Milan Salák, Jiří 
Surůvka, Luděk Rathouský: Bílá Psyché
7. 5.–31. 5.
� vernisáž + EntranceTalk / opening: 
6. 5., 19:00
k / c Tereza Jindrová a Jan Kratochvil
Pavel Příkaský
11. 6.–5. 7.
� vernisáž + EntranceTalk / opening: 
10. 6., 19:00
k / c Radek Wohlmuth

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

Jaroslav Bejvl ml.: REFORM
15. 5–19. 6.
Jaroslav Bejvl ml. se rozhodl podniknout 
cestu proti proudu času, když v kovových 
formách jasně definované lisofoukané 
tvary váz z 60.–70. let 20. století, navr-
žené Václavem Hanušem, nechává skláře 
rozfukovat. EN: Jaroslav Bejvl jr. decided 
to travel in time back. He takes clearly 
defined pressed and blown vases de-
signed by Václav Hanuš in the 1960´ and 
1970´ and has his team at the glasswork to 
blow them further.
k / c Petr Nový

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

Anastasia Stromkova, Pavel Sobotka: 
Zřetelné světy / Distinct Worlds
12. 5.–19. 6.
Výstava hledá průsečíky mezi zdánlivě 
odloučenými oblastmi, jakými jsou Ateliér 
ilustrace a grafiky na UMPRUM a artete-
rapeutický ateliér psychiatrické léčebny 
v Bohnicích. Oba tvůrci se vyrovnávají 
se vzpomínkami zakotvenými hluboko 
v paměti a předkládají nám příběhy 
osobních mytologií, domova, svátostí, 
přání a obav. EN: The exhibition looks 
for intersections between seemingly se-
parated areas, such as studio illustration 
and graphics on UMPRUM and art therapy 
studio psychiatric hospital in Bohnice. 
Both creators to cope with the memo-
ries anchored deep in the memory and 
presented us stories of mythology, home, 
sacraments, wishes and concerns.
k / c Edita Kubišová, Marie Taltynová
Tomáš Plesl
25. 6.–4. 9.

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

Generation Smart
13. 5.-13. 6.
� vernisáž / opening: 12. 5., 18:00
Jak současní mladí umělci ve své tvorbě 
reflektují každodenní samozřejmou 
přítomnost digitálních obrazů, chytrých 
technologií a sociálních sítí?
Vystavují: Kryštof Ambrůz, Filip Dvořák, 
Jakub Geltner, Katarína Hládeková, Ondřej 
Homola, Martin Kohout, Martin Kolarov, 
Adéla Korbičková, David Krčanský, Ladislav 
Kylar, Martin Lukáš, Kristýna Lutzová, 
Andrea Mikysková, Richard Nikl, Olbram 
Pavlíček, Julius Reichel, The Rodina, Lucie 
Rosenfeldová, Barbora Švehlíková, Ladi-
slav Tejml, Nik Timková
k / c David Kořínek a Milan Mikuláštík
FAMUGRAFIE / výběr studentských 
prací katedry fotografie FAMU
18. 6.–18. 7.
� vernisáž / opening: 17. 6, 18:00
Studovat dnes fotografii znamená nejen 
přilínat k dlouhé historické tradici, 
ale také rozvíjet praxi, které již dlouho 
není odvozena z prostého a jednotné-
ho paradigmatu, ale vyžaduje neustále 
vyvíjet svoje vlastní. Neměla by tedy být ve 
výsledku specificita média definována pří-
mo jménem svého autora či školy? EN: To 
study photography nowadays means to 

attach to a long historical tradition but also 
to develop a practice which is no longer 
derived from a single simple paradigm, but 
requires to constantly develop your very 
own one. Shouldn't the specificity of the 
medium be then defined directly from the 
name of its author or school?
k / c Pavel Vančát

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

MĚSTOSVĚT / THE CITY-WORLD
Město a jeho svět v ilustraci pro děti / 
City and its World in Children's Book 
Illustrations
10. 4.–19. 6.
Městu se jako primárnímu prostředí 
dětských zážitků věnuje řada ilustrátorů 
dětské literatury napříč generacemi. Vy-
tvářejí vlastní imaginární struktury, celky 
prorůstající v městosvěty. Ze současné 
české ilustrace vybíráme šestnáct tvůrců, 
kontrastujeme klasiky s autory na startu 
umělecké dráhy. EN: A number of chil-
dren's book illustrators are preoccupied 
with the city as a primary living environ-
ment of contemporary children. They 
create their own imaginary structures, 
complexes that grow into city-worlds. The 
exhibition presents 16 classic authors in 
contrast with those at the beginning of 
their career.
k / c Daniela Kramerová
Doprovodné programy – besedy, přednáš-
ky, kreslírny a jiné tvůrčí dílny 
EN: Accompanying programmes – 
discussions, lectures, workshops: 
www.villapelle.cz
Tvůrčí dílny pro školy / Workshops for 
schools: dilny@villapelle.cz, 725 537 142

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

Nikola Brabcová: Mezera
5. 5.–29. 5.
� vernisáž / opening: 4. 5., 18:00
Skupina Memorpha- Adam Trefil, 
Ondrej Boušek, Jindřich Traugot: 
Hrubost
4. 6.–3. 7.
� vernisáž / opening: 3. 6., 18:00

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

Všechno je jinak / Everything 
is Different
13. 3.–8. 6.
Lukáš Rittstein a Barbora Šlapetová více 
než 15 let zachycují prostřednictvím svých 
děl střety dvou světů - domorodé kultury 
z oblastí západní Papuy a Papuy Nové 
Guiney a současné civilizace. V letech 
2012 a 2013 zprostředkovali umělci setkání 
členů kmene s astronauty z NASA a jejich 
rozhovory o putování do vesmíru… EN: 
For over 15 years, Lukáš Rittstein and 
Barbora Šlapetová have been recording 
a clash of two civilizations – that of native 
culture from Papua and Papua New Guinea 
and contemporary civilization. In 2012 
and 2013, the artists arranged a meeting 
between members of this tribe and astro-
nauts from NASA, and their conversations 
about travelling into space…

Art Brut Live
Photography – Mario Del Curto
27. 3.–6. 7.
Abcd collection – Bruno Decharme
27. 3.–17. 8.
Výstava představí díla ze sbírky francouz-
ského sběratele Bruna Decharma, která je 
jednou z nejreprezentativnějších kolekcí 
současného art brut na světě. Spolu s pre-
zentací dokumentárních a portrétních 
snímků švýcarského fotografa Maria Del 
Curta výstava nabídne pohled do soukro-
mých světů tvůrců současného „umění 
v syrovém stavu“. EN: This exhibition pre-
sents works from French collector Bruno 
Decharme’s collection of contemporary 
art brut, one of the most representative 
in the world. Along with documentary and 
portrait photos by Swiss photographer 
Mario Del Curto, the exhibition offers 
a glimpse into the private worlds of the 
creators of contemporary “raw art”.
R200 NON-FICTION
16. 4.–11. 5.
Designér Petr Novague, držitel řady 
prestižních mezinárodních ocenění, 
a Marek Hoffmann, ředitel společnos-
ti Kovovýroba Hoffmann, se rozhodli 
spojit své síly a inspirováni legendárním 
československým vozem Škoda 130 RS 
stvořili „Erko 21. století“, které je v rámci 
instalace představeno. Příběh vzniku no-
vého „Erka“ zachytil na svých černobílých 
snímcích přední český fotograf Antonín 
Kratochvíl. EN: Designer Petr Novague, 
the winner of a number of prestigious in-
ternational awards, and Marek Hoffmann, 
CEO of Kovovýroba Hoffmann, decided to 
join forces, and inspired by a legendary 
Czechoslovak automobile, created the 
“Erko of the Twenty-First Century”. The 
installation presents the new automobile 
and the story of its creation via black and 
white photos by Antonín Kratochvíl.

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

Tomáš Pospěch – Zemědělské práce: 
Hvězdy tvého nebe
do / until 31. 5. 2015
Výstava není ani tak připomenutím to-
hoto fenoménu Slušovice, spíše sleduje 
různé strategie propagace a reklamní 
fotografie osmdesátých let. Zde recyklo-
vané fotografie vytvořil pro JZD Slušovice 
v průběhu osmdesátých let zlínský 
reklamní fotograf Jan Regal
k / c Tomáš Pospěch
Bedruna / Za-mlčení
(Nádraží Roztoky, vitrína na nástupišti)
30. 4.–30. 6.
� vernisáž / opening: 29. 4. v 18:00
Věnováno obětem a statečným lidem 
v Roztokách u Prahy při transportu smrti 
na roztockém nádraží dne 28. a 29. dubna 
1945 a odpovědné firmě roku 2014 IBM 
(a IKEA, VOLKSWAGEN…), Internetu, 
wikipedii, děrným štítkům, faktům a ne-
-milosrdenství informačního věku. 
k / c Bedruna
Mapping / Vědomí / Čekání na vlak
17. 6.–31. 8.
� vernisáž / opening: 17. 6. v 19:00
24 hodin na nádraží Holešovice. Darina 
Alster oslovila 12 umělců,
kteří mapují čas/stav konkrétní hodiny, 
obecné i osobní atmosféry. 
k / c Darina Alster

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

Kamila Ženatá: Horizont událostí /  
Event Horizon
21. 5–19. 7.
� vernisáž / opening: 20. 5., 18:00
V září 2014 sestavila Kamila Ženatá ve svém 
ateliéru experimentální skupinu osmi žen, 
které v průběhu několika měsíců podstou-
pily sebepoznávací proces, jenž odkrývá 
intimní, skrytá, nevědomá a tím významná 
území lidské psychiky. Z jejich výpovědí 
umělkyně vytvořila paměť pamětí, záznam 
proměny, autentické svědectví, které 
vyšlo z uzavřeného, „chráněného“ území 
do veřejného prostoru. EN: In September 
2014 Kamila Ženatá formed at her studio 
a group of eight women, who decided for 
several months to undergo a self-discove-
ry process, which uncovers the intimate, 
hidden, unconscious and hence significant 
areas of the human psyche. Based on this 
experience, the artist created a me-
mories' memorial, record of change, an 
authentic testimony which came out of 
the enclosed “protected” environment 
into the public space.
k / c Caroline Krzyszton
Katarzyna Przezwańska, Beatrix Szörényi
21. 5–28. 6
� vernisáž / opening: 20. 5., 18:00
Výstava vznikla spoluprací umělkyň 
v rezidenci A.I.R. Futura. Práce těchto 
dvou mladých autorek nejsou spojeny jen 
s časem, prostorem a jejich interakcí, ale 
i s určitou vizí lidského měřítka a ne-
ustálou přítomností historie. Výstava 
prozkoumáva ideologie prostřednictvím 
architektury a představuje určitou vizi 
současné utopie. EN: This exhibition is 
the result of a collaboration between 
two artists in residency at A.I.R. Futura. 
The work of the two young artists is not 
only connected to time and space and 
their interractions, but also to a certain 
vision of a human scale, and perpetuous 
reminder of history. The exhibition ques-
tions ideologies conveyed by architecture 
and presents a certain idea of contempo-
rary utopia.

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

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

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

BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 
berlinskejmodel.cz

6. 5., 18:00, Marie Hladíková
13. 5., 18:00, Tomáš Hrůza
20. 5., 18:00, Klára Jirková
28. 5., 18:00, Martin Kohout (v rámci  
akce Máme otevřeno)
3. 6., 18:00, book launch/  
presentation_kitchen dialogues
10. 6., 18:00, Jakub Nepraš
17. 6., 18:00, Kateřina Bílková

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

Twenty-four plus
Heeza Bahc, Alice Brown, Eva Herceg, 
Nina Huang, Michal Ben Jakob, Ugne 
Nagrockaite, Sára Zsófia Pollmann, 
Lz Chuan Rou, Justyna Szymańska, 
Ana Rita Senra, Daniela Takeva, David 
Fdez-Marcote Toribio, Chong Tsz Ying, 
Yu Yao Yao
28. 4.–14. 5.
Skupinový projekt současných zahranič-
ních stážistů pražské AVU, kteří zde za-
stupují deset různých států. EN: Collec-
tion of works created and curated by as 
group of the 2015 Akademie výtvarných 
umění Exchange students from over 10 
countries.
Klára Vystrčilová, Štěpánka 
Sigmundová: Kluci nepláčou
19. 5.–5. 6.
Diplomové práce studentek Malby II Doc. 
Vladimíra Skrepla. EN: Graduate works 
by students of Painting Studio II of Doc. 
Vladimír Skrepl.
k / c Klára Burianová
Adéla Täubelová: Nebezpečí viděného
9. 6.–30. 6.
Kresby, malby a videa z pozůstalosti A. T. 
EN: Drawings, paintings and video from 
the estate of A. T.
k / c M. Cáb, K. Täubelová, M. Smrkovský

STUDIO LETNÁ
6. 5. Denisa Švachová, Filip Kartousek
13. 5. Klaudie Hlavatá
20. 5. Petra Mikolášová + host
27. 5. Eliška Perglerová
3. 6. Tereza Brussmannová
10. 6. Janek Rous

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

Petr Pastrňák: Kosmický tanec
25. 3.–9. 5.
Krajiny, lesy, abstrakce, zátiší, portréty. 
Průřez tím nejlepším od 90. let do sou-
časnosti od malíře, žijícího nyní převážně 
v Indii.
Hana Puchová
13. 5.–27. 6.
� vernisáž / opening: 13. 5., 18:00
Nejnovější obrazy ostravské malířky, 
známé svými působivými zátišími. Místo 
lidských portrétů tentokrát portréty 
krav, ovcí, koček. Další porce syrového 
hořkosladkého ostravského blues.

INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 B5 
út+st / Tue+Wed, 17:00–20:00 a dle 
aktuálního programu / and according 
to the current program 
inigallery.cz

Monika a Ladislav Vondrákovi: 
Sborem / In Chorus
13. 5.–24. 6.
Všeobecné neurčité revoluční pře-
svědčení, že máme moc ve svých rukou 
(a hlavách) a jde o to jen nezpackat 
postup. Společně hýčkaná idea změny, 
sborem broukaná melodie shody. Von-
drákovi spolu se svými hosty připravili pro 
INI Gallery sérii setkání nad společným 
dílem. EN: A general, vague revolutionary 
belief, that the power is in our hands (and 
heads), while it is all about not making 
mistakes in the process itself. A collec-
tively pampered idea of change, a melody 
of agreement crooned by a chorus. For 
INI Gallery, Ladislav and Monika Vondrák 
together with their guests have prepared 
a series of meetings upon a mutual work.
k / c Karina Kottová

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

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

Quirin Bäumler: Rhymes and Couplets
11. 4.–23. 5.
Roman Štětina
30. 5.–11. 7.
� vernisáž / opening: 29. 5., 18:00

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

Martin Zet: Beze slov / Without words
19. 5.–26. 6.
� vernisáž / opening: 18. 5., 18:00
Výstava Studia Hrdinů s názvem Beze slov 
volně reaguje na uvedenou inscenaci 
Marbot režírovanou Janem Horákem 
a Michalem Pěchoučkem. Volně podle 
románu Wolfganga Hildesheimera Mar-
bot. EN: The exhibition in Studio 
Hrdinů called 'Without words' reacts 
freely to inscenation 'Marbot' directed 
by Jan Horák and Michal Pěchouček. 
Loosely based on the novel Wolfgang 
Hildesheimer 'Marbot'.
k / c Tereza Sochorová Horáková

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

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

Kokoschka a Praha / Kokoschka 
and Prague
20. 2.–28. 6.
Na výstavě je prezentován výběr děl 
Oskara Kokoschky z českých i zahranič-
ních institucí, která vytvořil především 
v letech 1934-1938 v Československu. 
Je doplněn o souvislosti zdůrazňující 
Kokoschkův vliv na české prostředí 
a inspiraci, kterou zde nalezl. EN: The 
exhibition presents a selection of works 
by Oskar Kokoschka, created, for the most 
part, in 1934–1938 in Czechoslovakia, on 
loan from Czech and foreign institutions 
and private collections.
Ateliér Sekal / Sekal Studio
20. 2.–31. 12.
Myšlenka přenesení posledního vídeň-
ského ateliéru Zbyňka Sekala do Prahy 
vznikla bezprostředně po umělcově smrti. 
Motivovala ji skutečnost, že ho Sekal 
v posledních měsících života dovedl do 
záměrné podoby Gesamtkunstwerku, 
prostoru koncipovaného jako završené 
umělecké dílo. EN: The idea of transport-
ing Sekal’s last studio in Vienna to Prague 
emerged shortly after the artist’s death. 
It was inspired by the fact that in the last 
months of his life he had deliberately 
transformed his studio into a Gesamt-
kunstwerk, a space conceived as the 
consummate work of art.
Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m²
20. 2.–17. 5.
Snad na žádném jiném bienále architek-
tury, nežli tom posledním, nedetermino-
valo tolik výslednou podobu národních 
expozic rozsáhlé bádání a teorie. Autoři, 
kteří přistoupili na koncepci hlavního 
kurátora architekta Rema Koolhaase, tak 
mnohdy dospěli k překvapivým závěrům, 
které by neměly upadnout v zapomně-
ní. EN: It is possible that no Architecture 
Biennale has used extensive research 
and theory to shape national exhibi-
tions to the same degree as the latest 
incarnation. Its authors, who applied 
the concept of chief curator/architect 
Rem Koolhaas, often arrived at surpris-
ing conclusions, which should not be 
forgotten.
Jak je důležité býti v (pohyblivém) 
obraze / The Importance of Being 
a (Moving) Image
20. 2.–24. 5.
Výstava představí práce českých umělců 
Daniela Pitína a Romana Štětiny, portu-
galských umělců Mariany Calo a Fran-
cisca Queimadela, americké umělkyně 
Rachel Rose, francouzského umělce 
Aureliena Fromenta a samotné Mieke 
Bal. EN: The show is presenting works 
by Czech artist Daniel Pitín and Roman 
Štětina, Portuguese artists Mariana Calo 
and Francisco Queimadela, American 
artist Rachel Rose, French artist Aurelien 
Froment and Mieke Bal.
Jan Kaplický: Výkresy
11. 4.–16. 6.
Výstava seznamuje diváka s Kaplického 
kresbami a kolážemi, široké veřejnos-
ti méně známou součástí jeho tvorby 
u příležitosti nedožitých 78. narozenin. 
Projekt se do Prahy přesouvá z londýnské 
Architectural Association Gallery. 
EN: This exhibition acquaints the visitor 
with Kaplický’s drawings and collages, 
a part of his work less known to members 
of the general public, on the occasion 
of his posthumous 78th birthday. The 
project has come to Prague fresh from the 
London Architectural Association Gallery.
k / c David Jenkins
Diplomanti AVU 2015
26. 6.–2. 8.
Výstava absolvujících studentů všech 
oborů Akademie v prostorách Veletržního 
paláce NG v Praze. EN: Graduates show 
of all studios of the Academy in Veletrzni 
Palace of the National Gallery in Prague.
k / c Tomáš Hříbek

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

<waanja> feat. Kovanda: Moje moje 
ne tvoje !
22. 4.–19. 6.

GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12 C3 
út–ne / Tue-Sun 10:00–12:00, 13:00–18:00 
g.amu.cz

Romana Drdová, Miroslava 
Večeřová: Too Soon
15. 4.–24. 5.
Autorky společně nalézají nová užití 
pro tvárné materiály, v nedokončenosti 
vlastních děl se dotýkají škály možností ve 
vnímání času a prostoru. Experimentují 
s křehkými procesy jako je emotivnost, 
prchavost či průhlednost a polemizují nad 
pojetím formy, barvy nebo světla. EN: The 
authors are together exploring new uses 
for malleable materials, through the 
incompleteness of their works, they touch 
upon a scale of possibilities in perceiv-
ing time and space. They experiment 
with tender processes such as emotivity, 
fleetingness, or transparency and ponder 
the use of form, color or light. 
k / c Eva Slunečková
Klauzury KF FAMU 2015
29. 5.–7. 6.
� vernisáž / opening: 28. 5., 18:00
Výstava klauzurních prací studentů Ka-
tedry fotografie FAMU. EN: An exhibition 

of semestral works by FAMU photography 
students. 
k / c Štěpánka Šimlová
Tunis / Tunisia
11. 6.–18. 6.
� vernisáž / opening: 10. 6., 18:00
Výstava fotografií studentů a pedagogů 
Katedry fotografie FAMU (Štěpánka Šimlová 
a Karel Cudlín) z jejich cesty po Tunisku. 
Výstava vznikla ve spolupráci s Tunisian 
Tourism Board of Prague a Tuniskou Am-
basádou v Praze. EN: Exhibition of pho-
tographs taken by students and teachers 
from FAMU Department of Photography 
during their trip in Tunisia. The exhibi-
tion takes place in cooperation with the 
Tunisian Tourism Board of Prague and the 
Tunisian Embassy in Prague.
Sudí a liší I./ Even & Uneven I.
25. 6.–30. 6.
� vernisáž / opening: 24. 6., 18:00
Sudí a liší II./ Even & Uneven II.
3. 7.–12. 7.
� vernisáž / opening: 2. 7., 18:00
Výstava prací studentů Centra audiovi-
zuálních studií FAMU je rozdělena na dvě 
části: první představuje diplomové práce 
studentů magisterského a bakalářského 
stupně. Druhá část je výběrem z volných 
a klauzurních prací ostatních studentů 
CASU. EN: The exhibition present-
ing the student works of the Center for 
Audiovisual Studies is divided in two parts: 
the first one displays the installations of 
graduating students of bachelor and mas-
ter studies. The second, a selection from 
the works of other CAS students. 
k / c Miloš Vojtěchovský, Ondřej Vavrečka

GALERIE PAVILON
Mostecká 3 
galeriepavilon.cz

5. 5., 18:00, Situace 60 – Jaroslava 
Kadlecová
2. 6., 18:00, Situace 61 – Viktor Fuček 
a Ján Valík

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

Jiří Hilmar: Adagio / Adagio
14. 2.–17. 5.
Výstava se zaměřuje na umělcovu tvorbu 
z období 60. a 80. let. Prezentovány budou 
zejména jeho kinetické objekty a optické 
papírové reliéfy. EN: Works of Jiří Hilmar 
from the 1960´s–1980´s.
k / c Ilona Víchová
Miroslava Nová: 80. narozeniny / 
80th Birthday
18. 4.–24. 5.
K 80. narozeninám autorky připravilo 
Museum Kampa prezentaci sochařské 
tvorby, která je založena na intuitivním 
hledání organických forem v přirozenosti 
nalezeného kamene.
Vladislav Mirvald
21. 4.–6. 7.
Retrospektivní výstava představí základní 
témata autorovy tvorby, vycházející z jeho 
znalostí principů deskriptivní geometrie 
a ze zkoumání prostorových vztahů.
k / c Jiří Machalický

MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 C2 
museummontanelli.com

Na film!
červen–říjen

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

Martin Horák: Jiří
24. 4.–23. 5.
Martin Horák po letech opět vystaví Skryté 
podoby Jiřího Davida, respektive dvacet 
let schovávané cáry z billboardu k výstavě 
tohoto známého fotografického cyklu. Do-
mýšlet význam takového gesta lze v rovině 
autorova osobního příběhu, podobně jako 
v souvislosti s potřebou opět zvážit odkaz 
výtvarného umění devadesátých let.

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

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

Martin Gerboc
29. 4.–30. 5.
k / c Jiří Ptáček

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

SCHOLASTIKA
2. 6.–15. 7.
� vernisáž / opening: 1. 6., 18:30
Prezentace průřezem ateliérů užitého 
umění nezávislé vzdělávací platformy 
Scholastika. Samostatné instalační ostro-
vy společně představí práce studentů 
z ateliérů Jana Čapka, Alice Klouzkové, 
Matěje Činčery a dalších. EN: Presenta-
tion of applied art studios from indepen-
dent educational platform Scholastika. 
Separate installations presents the works 
of students from the studios led by czech 
designers Jan Čapek, Alice Klouzková, 
Matěj Činčera and others. 
k / c Evžen Šimera, Ondřej Brody

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

Jan Turner / Rodičovský hlas v zádech
1. 4.–20. 5.

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

Řemeslo malba / Craft painting 
Magdalena Drebber, Margret Eicher, Da-
niela Mikulášková, Veronika Richterová, 
Petra Gupta Valentová
7. 5.–7. 6.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro
Ze života lidí a hmyzu 
Tito Etl, Václav Sika
9. 6–6. 7.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro

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

Matěj Lipavský a Pure Beauty
9. 4.–15. 6.
Malířům Matěji Lipavskému a Pure Beauty 
je vlastní figurativní malířské vyjádření. 
Ať už se jedná o postavy nebo o krajinu, 
není zobrazované zamýšleno k popisu 
konkrétních osob, míst nebo událostí, 
ale k zachycení prchavého okamžiku. 
Velkoformátovými plochami galerie 
Mimochodem se prolínají zdánlivě 
nesouvisející scény z běžného života. 
Společným jmenovatelem jim je pocit 
neokázalosti a civilnosti, jako by divák jen 
tak mimochodem nahlížel fiktivní výlohou 
do obyčejného života obyčejných lidí.

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

Milan Knížák: Příběhy
22. 4.–17. 5.
František Vobecký: Obrazy 1926–1966
20. 5.–30. 5.
Na připravované výstavě budou společně 
prezentována zásadní díla od dvacátých 
do šedesátých let 20. století. Význam 
těchto obrazů je také umocněn tím, že 
bezprostředně pocházejí ze „zlatého vý-
stavního fondu“, který nedávno poskytla 
umělcova rodina.
Předaukční výstava současného umění 
Prague Auctions
2. 6.–6. 6.
Pražské Quadriennale scénografie 
a divadelního prostoru. Předměty
18. 6.–28. 6.
Výstava zachycuje soubory předmětů 
a rekvizit, které si svým životem nesou 
silný osobní příběh, či příběh spojený 
s divadlem nebo veřejnou performancí.
k / c Tomáš Svoboda

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

Matěj Smetana a jeho host András 
Csefalvay: Závod s časem / Race 
Against Time
30. 4.–5. 6.
Tereza Severová a její host  
Tomáš Svoboda
17. 6.–24. 7.

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

Jan Bačkovský: Obrazy
1. 5.–21. 6.

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

Via Young Art
Jiří Baštýř, Ondřej Boušek, Josef Čižmár, 
Renata Cziroková, Štěpán Dlouhý, 
Veronika Gabrielová, Anna Krajčová, 
Kristina Láníková, Andrea Lédlová, 
Jiří Marek, Adriana Sarnová, Gabriela 
Slaninková, Hana Süssová, Miroslav Šeda, 
Pavla Škrletová
14. 4.–20. 5.
Studentská výstava Ateliéru kresby 
J. Petrboka na AVU řadící se mezi projekty 
ohledávající rozšířené pole kresby v rámci 
vizuální kultury. Kresebná východiska jsou 
nazírána jako prostředek schopný otevírat, 
strukturovat a formovat složitá témata 
současnosti i revidovat médium samotné. 
Nejde o "kreslení" jako takové, ale o to, 
nalézat jeho přirozené propojení s myšle-
ním a toto myšlení aktualizovat.
František Hodonský
2. 6.–2. 7.
Výstava se koná k životnímu jubileu 
sedmdesáti let autora a jde tak i o jistou 
poctu věrnosti malířské tvorbě, kterou už 
autor patří jednoznačně do českého sou-
časného umění. Aktuální tvorba autora 
dokazuje, že stále přináší nové podněty 
do současné malířské tvorby. 
k / c Zdeněk Freisleben

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

Martin Hofman a Petr Voříšek, 
Tomáš Pavlacký a Veronika Přikrylová: 
open call 2015
17. 4.–29. 5.
Dvě výstavy studentů, kteří byli vybrá-
ni v rámci letošního open call, galerie, 
zastoupí hned 3 významné umělecké 
školy; FUA TU v Liberci, FaVU VUT v Brně 
a UMPRUM v Praze. EN: Two exhibitions 
of students who were selected as part of 
annual open call substitute 3 important 
Czech art schools; FUA TU in Liberec, 
FaVU VUT in Brno and UMPRUM in Prague.
k / c Jana Bernartová

GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32 D3
po–pá / Mon–Fri, 09:00–18:00, 

so / Sat, 11:00–17:00
goethe.de/praha

Lasse Wandschneider
21. 4.–15. 5.
V rámci cyklu de.sign představuje Goethe-
-Institut mladého německého ilustrátora 
Lasse Wandschneidera, jehož práce 
vynikají jednoduchostí a expresivitou. 
Jeho kresby a ilustrace jsou velmi naivní 
a zároveň neuvěřitelně chytré. Autor 
kombinuje klasické ruční techniky a tisk 
s možnostmi počítačových aplikací. EN: In 
frame of the de.sign project introduces 
the Goethe-Institut young German il-
lustrator Lasse Wandscheider whose 
works excel in simplicity and expressivity. 
Wandscheider´s drawings are very naïve 
and surprisingly clever on the same way. 
The author combines classical hand-
techniques and print with possibilities of 
computer applications.
Sabine Richter: Silent secret script
26. 5.–19. 6.
Během pobytu Sabine Richter v Praze 
na podzim 2011 vzniklo několik fotosérií, 
které se zabývají architektonickými moti-
vy a situacemi. Při hledání fotografického 
písma, do něhož by bylo možné „zapsat“ 
charakteristické prvky města, byla 
centrem fotografčina zájmu architektura 
raného 20. století, především kubismus 
a funkcionalismus. EN: During her stay 
in Prague 2011 Sabine Richter developed 
series of photos dealing with architectu-
al motiffs and situations. In search of the 
propper photographic „writing“ which 
could capture typical featues of the 
city, she was focused on the early 20th 
century architecutre, especially cubism 
and funktionalism.
Mark Lammert: The Space at Play
25. 6.–10. 7.
V rámci pražského Quadriennale 15 před-
stavuje tato fotoinstalace nejdůležitější 
skicy a obrazy německého malíře, grafika 
a scénografa Marka Lammerta. Ten kromě 
čilé výstavní činnosti pracuje pro nejdů-
ležitější divadla v Německu a Evropě, mj. 
pro Berliner Ensemble, Volksbühne Berlin, 
Thalia Theater Hamburg und Théâtre de la 
Ville v Paříži. EN: As a part of the Prague 
Quadrienale 15 this photo-installation 
shows the most important drafts and 
paintings of German painter, graphic 
artist and scenographer Mark Lammert. 
Lammert does not only organize his 
exhibitions, he also cooperates with most 
important German as well as European 
Theaters, just like the Berliner Ensamble, 
Volksbühne Berlin, Theater Hamburg and 
Théâtre de la Ville in Paris.

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 D4 
po–pá / Mon–Fri, 10:00–21:00, 
so+ne / Sat+Sun, 14:00–20:00 
lgp.cz

Foto Oko / Photo Eye
10. 4.–14. 6.
Od mládí, kdy založily společný foto-
ateliér Oko, se Staša Fleischmannová 
a Olga Housková, někdejší žačky Jaromíra 
Funkeho řadily k předním osobnos-
tem české kultury. Společné ohlédnutí 
připomíná jedinečné dokumenty i volnou 
tvorbu. EN: Already in their youth, when 
they founded the Oko (Eye) photography 
studio together, Staša Fleischmannová 
and Olga Housková, these two former 
pupils of the great Jaromír Funke were 
soon among the leading figures on the 
Czech art scene. This joint retrospective 
commemorates their unique documen-
tary and non-commercial work.
k / c Josef Moucha
Amy Arbus: On the Street 1980–1990
19. 6.–6. 9.
Výstava představuje černobílé snímky 
světoznáme fotografky Amy Arbus. Mezi 
lety 1980 a 1990 uveřejnily newyorské 
noviny Voice v sekci “On the Street” přes 
pět set autorčiných módních portrétů, 
které jsou současně dokumentem atmo-
sféry a umělecké scény v newyorské čtvr-
ti Village. EN: Amy Arbus – worldwide 
known photographer - introduces her 
series of black-and-white pictures. From 
1980 to 1990 the Voice published over 
five hundred of Amy Arbus’ street fashion 
portraits for a monthly fashion section in 
the paper called ‘On the Street.’

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

Guy Goldstein: Absolutní sluch / 
Absolute Pitch
7. 5.–28. 5.
Samostatná výstava izraelského umělce 
s českým původem, Guye Goldsteina, 
představuje svébytný přístup k tématu 
vizualizace zvuku a sonifikace obrazu. 
Goldstein ve své instalaci spojuje jemnou 
kresbu s mnohavrstevnatou prací s audio-
vizuálními nástroji. Přitom nezkoumá jen 
vztah mezi výtvarným uměním a hudbou 
nebo zvukem: do vysoce estetického, ale 
také po intelektuální stránce sofistikova-
ného diskursu zve také pojmy jako je plo-
cha a trojrozměrnost, světlo a tma, barva 
a prázdno, pozitivní a negativní, pozoro-
vání a akce. EN: In his solo-show designed 
for Školská Gallery the Israeli artist with 
a Czech descent, Guy Goldstein, presents 
an original take on the theme of visualiza-
tion of sound and sonification of image. 
He combines his sensitive drawing skills 
with multiple-level audio and video work, 
exploring not only the relations between 
the realms of visual art and music or 
sound, but also inviting the notions of flat-
ness and three-dimensionality, light and 
darkness, color and void, the positive and 

  

the negative, observation and action, into 
the highly aesthetic and yet intellectually 
sophisticated discourse.
k / c Karina Kottová
Vernisážová performance / opening per-
formance: Guy Goldstein & Daniel Vlček
Gert Aertsen, David De Buyser: 
A State of Stability
5. 6.–25. 6.
“Audiovizuální scénografie” vlámských 
autorů je uměleckým výzkumem vnímání 
času prostřednictvím zvuku, světla 
a pohybu. Umělci pracují s kontaktními 
mikrofony, reproduktory, transducery, 
obrazovou analýzou a s bio-elektronickou 
syntézou, vytvořenou pro interakci s bio-
logickými procesy. Obraz a barva zvuku se 
mění podle toho, jak určitý prvek narušuje 
rostoucí plísňová kultura. EN: “Audiovisu-
al scenography” presents some of artists' 
experiments with light, sound, time, 
mould and bio-electronic synthesizer.

GALERIE BÍLÁ NÁSTĚNKA
Craig Mc Nulty: Images of fire
21. 5.–2. 7.
Výběr ze sekvence fotografií požáru, která 
byla zkompilována jako část doktorského 
výzkumného projektu monitorujícího psy-
chické reakce na oheň. Návštěvníci mohou 
vyplnit původní dotazníky a porovnat svá 
osobní data s výsledky výzkumu. Craig Mc 
Nulty studoval klinickou psychologii na 
Institute of Psychiatry na King´s College 
v Londýně, pracuje v Praze a v Londý-
ně. EN: A sequence of images of fire and 
fire related activities which were compiled 
as a part of a doctoral research project to 
explore psychological responses to fire. 
Visitors can use the original questions to 
compare their personal results with the 
research outcomes. Mc Nulty was trained 
as a clinical psychologist at the Institute of 
Psychiatry, King's College, London.
k / c Veronika Resslová

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

Ivan Moudov: Certifikát autentičnosti
14. 5.–24. 5.
Přehledová výstava v podobě umělcova 
katalogu. Každá stránka vystaveného 
katalogu je originálním dílem, které se 
návštěvníkům galerie nabízí za přija-
telnou cenu. Všechny stránky katalogu 
obsahujícího reprodukce umělcových 
prací jsou na prodej. Zakoupením stránky 
se stanete tak jeho spolueditorem. 
Výstavní projekt je založený na redukci, 
neboť s každou další výstavou se bude 
počet vystavených děl snižovat, zatímco 
katalog se bude úměrně tomu rozšiřovat. 
Tištěná verze katalogu bude vydána až na 
konci roku 2015 a stránky, které si nikdo 
nekoupí, do něj nebudou zahrnuty.
MA’AMINIM – VĚŘÍCÍ
9. 6.–27. 9.
Výstava využívá kontextu francouzské-
ho departmentu Seine-Saint-Denis 
jako ohniska politických a sociálních 
bojů, které v minulém století otřásaly 
Francií. Předkládá volnou poetickou 
montáž filmů, plakátů, uměleckých děl 
i nástrojů militantních hnutí nalezených 
během našeho výzkumu, přičemž jejich 
rozsah sahá od idealistických impulzů 
až po temné vize. „Věřícími“ se zde míní 
političtí věřící, kteří bojují za ideál a mají 
v úmyslu změnit svět prostřednictvím 
kolektivní akce. k / c Guillaume Désanges, 
spolukurátoři: Maéva Cence & Tania 
Gheerbrant (Work Method)

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

Conrad Armstrong: Cathartic Array
29. 4.–24. 5.
Autorova tvorba je intermediální, pracuje 
jak s malbou, kresbou, objektem, instalací 
a performancí. Jeho projekt pro Altán Kla-
movka pracuje s kresbou, při které využívá 
principu asociací vycházející z umělcova 
podvědomí.
Matěj Smetana: Říp
26. 5.–21. 6.
� vernisáž / opening: 26. 5., 18:00
Absolvent FaVU VUT v Brně a AVU v Praze. 
Matěj Smetana je odborným asistentem na 
Katedře intermédií a multimédií na VŠVU 
v Bratislavě. V Altánu Klamovka rozvine 
projekt mytologizace historie a součas-
nosti hory Říp prostřednictvím série – 
sekvencí digitálních kreseb.
Lucie Nováčková
� vernisáž / opening: 23. 6., 18:00
Absolventka malby na FaVU VUT v Brně. 
Ve své tvorbě se mino malbu věnuje také 
textilním technikám a scénografii. Lucii 
Nováčkovou zajímá samotný proces vzniku 
díla a tak často hledá vhodné výrazové 
prostředky v procesu malby. 
k / c Lenka Sýkorová

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

Martin Antas, Iveta Čermáková, Filip 
Dvořák, Jakub Jurásek, Tomáš Kajánek, 
Karolína Mikesková, Samuel Paučo, 
Lea Petříková, Martin Prudil and Jan 
Theodor Urant: ESSL Art Award
26. 5.–21. 6.
� vernisáž / opening: 25. 5., 18:00
Cena ESSL pro mladé výtvarníky je udělo-
vána každé dva roky vybraným umělcům 
ze sedmi států východní Evropy. Je urče-
na studujícím nebo čerstvě graduovaným 
umělcům a umělkyním a nabízí jim mož-
nost prezentovat své práce v mezinárod-
ním muzejním prostředí. Odborná porota 
vybere vždy deset finalistů, z nichž poté 
zvolí dva vítěze v každé zemi. EN: ESSL 
Award is given to young artists from the 
seven states of Eastern Europe, who are 

studying or have just graduated their stud-
ies.The Award offers a chance to present 
their work in the international museum 
context. Jury usually chooses ten finalists 
and then selects two winners from them 
for every country.
Constant Dullaart
26. 5.–21. 6.
� vernisáž / opening: 25. 5., 18:00
Holandský umělec Constant Dullaart 
staví své dílo na vizualizaci internetové-
ho dialektu, ve které se objevují pro něj 
typická minimální až brikolážová gesta. 
Jeho práci dominuje politický přístup 
kritizující korporátní systémy ovlivňu-
jící tuto současnou sémantiku. Jádrem 
výstavy je práce umělce s první upravenou 
digitální fotografií v programu Photoshop 
– Jennifer in Paradise. EN: Dutch artist 
Constant Dullaart focuses on visuailzing 
interent vernacular through minimal and 
sometimes bricolaged gestures. His politi-
cal approach criticizes corporate systems 
influencing these contemporary seman-
tics. Artist's engagement with the first 
Photoshoped image Jennifer in Paradise 
forms the core of the exhibition.
k / c Michal Novotný

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

Markéta Othová: Nikam nechoď
29. 4.–14. 5.
k / c Gabriela Kotiková
František Walter
20. 5.–4. 6.
� vernisáž / opening: 19. 5., 18:00
k / c Barbora Klímová
Janek Rous
10. 6.–25. 6.
� vernisáž / opening: 9. 6., 18:00
k / c Gabriela Kotiková

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

Paolo Ciabattini: Feeling shapes
26. 3.–9. 5.
Abstraktní krajiny mysli a experimenty 
se strukturou představí italský umělec 
žijící v Miláně, absolvent architektury 
a design na univerzitě San Raffaele v Římě 
a interiérového design na Evropském 
institutu designu v Miláně. EN: Abstract 
mind landscapes and experiments with 
structure by Italian artist living in Milan, 
graduate of architecture and design at 
the San Raffaele University of Rome and 
interior design at IED in Milan.

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

Marcel Berlanger, Patrick Everaert, 
Djos Janssens, Eva L'Hoest: Chiméra / 
Chimera
9. 4.–17. 5.
Čtveřice současných belgických umělců 
pracuje se sdíleným depozitářem obrazů 
a slov, nebo čistých forem, které již 
z minulosti známe, aby je zkreslili a pro-
měnili, vyvolali zpět jejich zapomenutou 
monstróznost a odhalili tak hloubku 
povrchu. EN: The four contemporary 
Belgian artists take a shared repository 
of images and words, pure forms already 
seen before as starting points, to distort 
and transform them, make vibrate their 
forgotten monstrosity in order to unveil 
the deepness of the surface.
k / c A.-F. Lesuisse, M. Wendelski
Jan Haubelt
Light design: Jiří Thýn
O něco horší než Romeo: tragédie 
z rozmaru / A Bit Worse than Romeo: 
Tragedy from Caprice
11. 6.–21. 8.
Letní projekt je mezižánrovým experimen-
tem, který vzniká ve spolupráci divadelní 
a výstavní dramaturgie MeetFacto-
ry. Na základě reinterpretace třech textů, 
kanonické Shakespearovy hry Romeo 
a Julie, románu Temná energie současné 
německé autorky Juli Zeh a výjimečného 
spisu filosofa Sørena Kierkegaarda Svůd-
cův deník vznikne originální, částečně 
site-specific inscenace na pomezí divadla 
a monumentální umělecké instalace. 
EN: The summer project is an inter-genre 
experiment, created in collaboration of 
the theatre and visual art dramaturgies 
of MeetFactory. The project is based on 
reinterpreting three texts: the canonical 
Shakespeare’s Romeo and Juliet, a novel 
titled Dark Energy by the contemporary 
German writer Juli Zeh and an extraor-
dinary writing by Søren Kierkegaard, The 
Seducer’s Diary. The result is an interdis-
ciplinary, partly site-specific production 
on the edge of theatre and a monumental 
art installation. 
k / c Karina Kottová, Matěj Samec

GALERIE KOSTKA 
Gábor Koós: Dvacetiletý les / 
20-year-old forest
7. 5.–31. 5.
� vernisáž / opening: 7. 5., 19:00
Maďarský umělec Gábor Koós pro výsta-
vu v galerii Kostka vytvořil emocionální 
krajinu svých prožitků důvěrně známého 
lesa blízko Lučence, ve kterém strávil 
roky dětství a dospívání. Monochromní 
kresebně-instalační rekonstrukce se 
stává deníkovým záznamem osobních 
i rodinných vzpomínek na toto místo. 
EN: Out of his experience with a for-
est nearby Lučenec where he spent 
his childhood and adolescence years, 
Hungarian artist Gábor Koós creates an 
emotional landscape of this familiar and 
beloved piece of land. The monochrome 
reconstruction between drawing and 
installation becomes a diary record of 

both his individual and family memories 
of the place. 
k / c Zuzana Jakalová
Jan Boháč: Hlášení Šeherezádina bratra 
/ Report from Scheherazade’s Brother
11. 6.–5. 7.
Sochařská instalace v Galerii Kostka při-
vádí diváka do surrealistické džungle tvarů 
a slov, kdy se zdánlivě nesouvisející prvky 
vydávají na společnou cestu do lidského 
nitra i vzdálených krajů. Výstava je součas-
ně autorovou diplomovou prací v Ateliéru 
sochařství na pražské UMPRUM. EN: The 
sculpture installation at Kostka Gallery 
takes the viewer into a surrealist jungle of 
shapes and words, where seemingly dis-
parate elements set out to a joint journey 
to both the human soul and to distant 
lands. The exhibition is at the same time 
the artist’s diploma work at the Sculpture 
Studio at Prague’s Academy of Arts, 
Architecture and Design.

GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY
Karel Kunc: H2O
9. 4.–30. 6.
Dílo, které na první pohled není zcela 
výrazné, je inspirováno vodou. Spíše 
než malbou je materiálovou instalací či 
asambláží. Ve své komplikovanosti má 
působit prostě, odkazuje k fenoménu 
prázdna ve smyslu skladby Johna Cage 
4´33´´. EN: This work, almost unnotice-
able at the first glance, is inspired by 
water. It is a material installation or as-
semblage rather than a painting. Despite 
its complicated nature, it is ought to 
give the impression of simplicity, refer-
ring to the phenomenon of emptiness, 
as articulated by John Cage's 4´33´´ 
piece.

STARÉ MĚSTO
ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně D4 
út+čt / Tue+Thu, 14:00–16:00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

George Radojčić: Příběhy / Stories
17. 4.–11. 5.
Další výstava z cyklu výstav art brut a out-
sider art. V pořadí už druhá výstava kreseb 
a maleb Georga Radojčiće. Jeho díla jsou 
mimo jakékoliv kategorie, jednoznačně 
autentická, kompozičně překvapivě kulti-
vovaná, obsahově zemitá, příliš solitérní 
pro jakékoliv hodnotící soudy a přímo se 
dotýkající našich citů, myšlenek a našeho 
svědomí. EN: Another exhibition from se-
ries of exhibitions of art brut and outsider 
art. The second exhibition of the drawings 
and paintings of George Radojcic. His 
works are beyond any category, uniquely 
authentic, the compositions surprisingly 
refined, too solitary for any evaluative 
judgments and directly affect our feelings, 
thoughts and our conscience. 
k / c Nadia Rovderová, Terezie Zemánková
Philippe Dollo / Lukáš Houdek
Odsun / Evacuation
14. 5.–12. 6.
Výstava připomene smutné výročí 
vydání Benešových dekretů a násled-
ných odsunů německého obyvatelstva 
z českého pohraničí. Lukáš Houdek, 
vyrůstal v odsunem postižené oblasti, 
a děsivé události rekonstruuje na základě 
archivních spisů. Francouzský fotograf 
Phillippe Dollo v téměř detektivní roli 
zkoumá oblast Sudet a hledá pochope-
ní k přístupu Čechů k této nelichotivé 
stránce jejich historie. EN: The exhibi-
tion commemorates sad anniversary of 
the Beneš decrees issue and the subse-
quent expulsion of the German population 
from the Czech border regions. Lukáš 
Houdek grew up in the area affected by 
deportation, and he reconstructs the 
frightening events with the help of archive 
files. French photographer Philippe Dollo, 
like a detective, investigates the role of 
Sudeten and seeks to understand the 
approach of the Czechs during this unflat-
tering page of their history. 
k / c Nadia Rovderová

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

Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka 1994-
2014 / Vladimír Boudník Prize: 20 Years
4. 3.– 24. 5.
Anežka Hošková, Jakub Hošek, 
Nik Timková: Superimpositions
Intervence_3
1. 4. – 31. 5.
Autoři inspirováni barokním piano nobile 
vytvoří site-specific díla komunikující 
nejen s místem, ale i mezi sebou. Jako 
součást doprovodných programů k vý-
stavě proběhne několik hudebních akcí 
v režii kolektivu A.M.180. EN: Inspired by 
the space of the palace´s Baroque piano 
nobile, the artists will create site-specific 
works communicating not only with the 
venue but with one another as well. The 
exhibition will entail several collateral 
musical productions directed by the 
group A.M.180.

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31 D4 
po–pá / Mon–Fri, 11:00-18:00, 
so / Sat 11:00-17:00 
prague.czechcentres.cz

Svědectví terezínských zdí / 
Terezin Walls
1. 4.–16. 5.
Fotograf Richard Homola zachycuje stopy 
vyryté do terezínských zdí vězni ghe-
tta. EN: Photographer Richard Homola 
captures preserved signs on the walls of 
the Terezín ghetto.
k / c Petr Kliment
Cabani
12. 6.—17. 7.

Výstava Michala a Šimona Cabanových 
s podtitulem 20 let práce pro MFF 
Karlovy Vary. Exhibition subtitled: The 
20 Years Working for the IFF Karlovy Vary 
presents the work of Michal and Šimon 
Caban.
Mistrovská díla Vlastimila Košvance / 
Master Works by Vlastimil Košvanec
8. 5.–6. 6.
České centrum Praha je jedno ze tří míst, 
kde se koná první pražská výstava Vlasti-
mila Košvance od jeho úmrtí v roce 1961. 
The first Prague exhibition of Vlastimil 
Košvanec after his passing in 1961.

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

Osvětimské Album / The Auschwitz 
Album
19. 5.–20. 9.
k / c Martin Jelínek

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

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

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

Projekt: Start up VI
Tereza Fišerová: Paralelní Vesmír / 
Parallel Universe
7. 5.–5. 7.
Autorčina vorba vychází z překonávání 
různých osobních omezení. Její díla 
reagují na reálné zkušenosti, situace, 
které se člověka dotýkají a zrazují jeho 
dosavadní vnímání. EN: The output of 
Tereza Fišerová stems from the process 
of overcoming diverse personal impedi-
ments. Her works respond to real-life 
situations affecting the human being and 
defying their previous experience.
k / c Monika Doležalová, Jitka Hlaváčková
Eden – Koblasova země
24. 6.–4. 10.
k / c Mahulena Nešlehová

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

Barbora Bálková: Odnikud nikam
4. 5.–10. 5.
� vernisáž / opening: 4. 5., 19:00
Pohyblivá instalace s figurami světových 
diktátorů v podobě houpacích koní. Tito 
jsou postaveni do běžeckých drah na 
otočné platformě jako mementa kola 
dějin, které se z klidu posouvá dopře-
du, aby se dostalo zpět na stejné místo. 
Stejně jako diktatury, které míří zdánlivě 
napravo i nalevo, aby se nakonec protnuly 
a i dnes bohužel stále protínaly. 
EN: Moving installation with figures of 
world famous dictators in the form 
of rocking horses. These are put into 
racing tracks on the turning platform as 
a reminder of repeating history, moving 
forward to come to the same point it 
started. As the dictatorships, either right 
or left, which are repeating their pattern 
throughout the history.
Kristýna Erbenová: V bezetmí / 
In The Darkless
12. 5.–21. 6.
� vernisáž / opening: 12. 5., 19:00
Fotografie, které popřely tmu. Zážitek 
z možnosti zviditelnit neviditelné. Krajina 
v nespatřeném a přece skutečném světle. 
Fotografie v tomto souboru byly pořízeny 
v noci, pouze za využití měsíčního světla 
a citlivého filmového materiálu střed-
ního formátu. EN: Photographs, which 
denied the darkness. To experience the 
possibility of making the invisible visible. 
The landscape in the unseen, yet real light. 
All photographs in this series were taken 
at night, using only the moonlight and 
medium format film material.
Pavel Maria Smejkal: Fatescapes
24. 6.–9. 8.
� vernisáž / opening: 24. 6., 19:00
Autor pracuje s převzatým historickým 
dokumentárním materiálem. Odstraněním 
hlavného motivu z fotografií, které sa staly 
naším kulturním dedictvím, obrazovou 
bankou, symbolem či propagandistickým 
nástrojom, klade autor otázky o jejich 
smyslu, úloze a budoucnosti. EN: The 
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Beings (Bytosti), sestává z přibližně dvou 
set mutantů – objektů z plastových sou-
částek starých automobilů, levitujících ve 
skupinách a zlověstně chrlících pěnu. 
EN: Roger Hiorns is a leading representa-
tive of the young generation of British 
artists. He was shortlisted for the Turner 
Prize in 2009 for his powerful installation 
Seizure, in which he covered the walls of 
a London flat in copper sulfate crystals, 
thus earning himself the moniker of “al-
chemist”. His current exhibition in Prague 
includes not only sculptural installations 
that combine industrial objects with the 
element of fire and young nudes in various 
poses, but also a military jet engine and 
a church altar that have been ground to 
dust. The new installation Beings consists 
of roughly 200 mutants – objects made of 
plastic parts from old cars that levitate in 
groups and ominously spew foam.
k / c David Korecký

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

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

Václav Tikal: Práce na papíře
30. 4.–15. 5
Výstava se zaměřuje na práce na papíře, 
tedy kresby a grafické listy. Kresby nejsou 
pouze studie, ale plnohodnotná definitivní 
díla. Mají v sobě sílu bezprostřednosti, 
svobody a volnosti. Zároveň jsou do detai-
lu propracované a často působí mnohem 
precizněji než mnohé autorovy obrazy.
Pražské Quadriennale 2015
Tvůrci / Makers
18. 6.–28. 6.
Výstava sestává ze dvou živých akcí denně, 
v nichž budou umělci z celého světa 
připravovat a provádět gurmánské perfor-
mance, vycházející z různých divadelních 
představení. EN: The Exhibition consists 
of two live events that will take place on 
every day of the Prague Quadrennial. 
During these all-day events artists from all 
over the world will prepare and perform 
food inspired by and coming from differ-
ent theatre performances.
k / c Rebekka A. Ingimundardóttir

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

Martina Nitra, David Krňanský, 
Martin Lukáč, Julius Reichl
B.H.G.
24. 4.–30. 5.
Artsemestr a bakalářky léto 2015
11. 6.–15. 6.
Diplomky 2015
19. 6.–26. 6.

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

Milan Grygar: Vizuální a akustické
do 10. 5.
Milan Grygar se trvale zabývá vzájemným 
vztahem obrazu, zvuku a prostoru. Jedná 
se o originální koncept a spíš než s domácí 
výtvarnou scénou tak souvisí s názorovými 
okruhy evropského a amerického umění. 
Retrospektivní výstava představí jeho 
tvorbu od poloviny 60. let až do součas-
nosti. EN: Milan Grygar has continuously 
focused on the relationship between 
image, sound and space. His concept is 
thoroughly unique and rather than relat-
ing to the domestic art scene, it brings his 
idiom close to the current trends prevail-
ing in European and American art. The 
current retrospective shows Grygar´s out-
put on a time-scale ranging from the 
mid-1960s to the present stage.
k / c Hana Larvová

Ján Mančuška: První retrospektiva
17. 6.–11. 10.
Výstava jedné z klíčových osobností tzv. 
druhé porevoluční vlny českého součas-
ného umění, dnes již nežijícího Jána Man-
čušky (1972–2011), seznámí veřejnost s díly, 
která vytvořil a vystavil na objednávku 
mezinárodních výstav a galerií a která jsou 
u nás prakticky neznámá. Výběr představí 
objekty, instalace, performance, videa 
a filmy, ve kterých stejně jako v celé tvorbě 
zkoumal proces vnímání v čase a prostoru, 
mechanismus záznamu a různé možnosti 
jeho percepce. EN: An exhibition from 
the output of a key figure of what has been 
known as the second post-revolution wave 
of contemporary Czech art, the late Ján 

Mančuška (1972–2011), will bring to the 
public´s attention works he created and 
showed on commissions from interna-
tional galleries and exhibition projects, 
which have been virtually unknown in this 
country. On view here will be objects, 
installations, performances, videos and 
films in which, like in his entire output, he 
probed into the process of perception set 
in time and space, and the mechanics of 
recording coupled with various options of 
its reception.
k / c Vít Havránek

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

Tajemné dálky / Mysterious distances
22. 4.–27. 9.
Výstava představuje umělecký směr, 
díky němuž se česká výtvarná tvorba 
stala poprvé součástí širšího evropského 
uměleckého proudu. Navzdory tomu u nás 
výtvarný symbolismus nebyl v nynějším 
rozsahu dosud představen. EN: The ex-
hibition is presenting a style of art which 
made Czech visual art for the first time 
part of European art. And yet Symbolism 
in visual art has never been presented to 
such an extent as it is done now. 
Autor výstavy: Otto Urban 
k / c Anna Pravdová

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

Alena Kučerová
21. 4.–15. 5.
Výstavy k životnímu jubileu bývají tradičně 
pojímány jako více či méně retrospektivní. 
Výstava Aleny Kučerové v Topičově klubu 
se této tradice nedrží. Alena Kučerová 
oslavuje především překvapivě zářivými 
barvami výšivek a pracemi z poslední doby. 
Vedle vyšívaných květinových kompozic se 
tak u Topiče objeví její nejnovější kresby 
k básním Christiana Morgensterna, takzva-
né „laky“ a jako ohlédnutí za minulostí bu-
dou vystaveny kovové matrice k proslulým 
grafickým listům. 
k / c Lucie Šiklová
Miroslav Pechánek: Písmo & Příběh / 
Font & Story
21. 5.–3. 6.
� vernisáž / opening: 20. 5., 18:00
Miroslav Pechánek, absolvent Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Praze, 
začínal jako písmomalíř, nyní grafik ve 
svobodném povolání. Jeho tvorba získala 
řadu významných ocenění, byla před-
stavena na mnoha výstavách a knižních 
veletrzích a zveřejněna v prestižních 
odborných časopisech. Od roku 2004 
se věnuje volné tvorbě, kde uměleckou 
zkušenost z užité grafiky originálním 
způsobem zhodnotil a převedl do nové 
podoby. Kurátor výstavy uvádí: 
„…Pechánkovy písmové obrazové meta-
fory straní nevyčerpatelným radostem 
svobodně fabulujícího ducha.“
k / c Jan Kříž

TOPIČŮV KLUB I SALON
Pražské Quadriennale 2015
18. 6.–28. 6.
Jedna z nejvýznamnějších událostí 
české i světové kultury přichází opět po 4 
letech. 13. ročník mezinárodní přehlídky 
Pražského Quadriennale scénografie 
a divadelního prostoru proběhne od 18. 
do 28. června. Program se bude poprvé 
odehrávat na mnoha místech převážně 
v centru Prahy. Vedle expozic zemí a regi-
onů, výstavy performativní architektury, 
studentské sekce a programu pro rodiny 
„PQ dětem“ nabídne akce bohatý program 
v podobě živých akcí ve veřejném prosto-
ru, přednášek a workshopů.
Literární čtvrtek
28. 5., 18:00
Další setkání nad současnou českou litera-
turou spadající do „roku ženy“ v Topičově 
salonu. Hostem bude žena nominovaná na 
Cenu Jiřího Ortena 
Alžběta Stančáková.

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

Matyáš Chochola, Kirstine 
Roepstorff: MMXV
25. 4.–30. 5.
Matěj Smetana: Mechanik
9. 6.–11. 7.
� vernisáž / opening: 8. 6., 18:00

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

Matej Pavlík
� vernisáž / opening: 8. 5., 18:00 
� dernisáž 22. 5., 18:00
Jana Vojnárová: Z papíru vystřižený stín 
/ A cut-paper shadow
� vernisáž / opening: 29. 5., 18:00 
� dernisáž 12. 6., 18:00
k / c Barbora Bartůňková

artist works with historical documentary 
photographs. By removing the central 
motifs from the photographs that have 
become our cultural heritage, serve as 
symbols or tools of propaganda, the 
artist asks questions and explores their 
purpose, function and future.

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

XDGA_160_EXPO
21. 4.–20. 5.
Výstava úspěšného belgického studia 
XDGA. Xaveer De Geyter založil po 10 
letech, kdy pracoval jako hlavní architekt 
v kanceláři R. Koolhase, vlastní ateliér 
sídlící v Bruselu. Jeho projekty byly již 
několikrát nominovány na cenu Mies van 
der Rohe. Přednáška Jiřího Klokočky 
20. 5. v 19:00.
PQ 2015 / Glastonbury: Země a legenda
28. 5.–28. 6.
Festival v Glastonbury, největší umělecký 
festival na světě odehrávající se v zele-
ných polích idylického somersetského 
venkova, vytváří ohromnou infrastruk-
turu. Instalace připravená londýnským 
Victoria and Albert Museem reflektuje 
ideály a scénografii sdíleného prostoru 
a odkazuje na témata PQ 2015: Hudbu, 
Počasí a Politiku. 27. 5. zahájení, koncert: 
Mucha, Ty Syčáci

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

Exprese
Antonín Kroča, Michael Rittstein,  
Václav Stratil, Vladimír Skrepl, Martin 
Mainer, Jana Kochánková, Václav 
Girsa, Jakub Janovský, Jakub Hubálek, 
Ludmila Smejkalová, Pavel Dvořák, 
Alexandra Atlasová, Anna Drdová
7. 5.–5. 6.
Exprese má v Čechách zvláštní tradici, 
proniká do figurálních obrazů i abstrakt-
ních struktur. V různých generacích se 
projevuje odlišnými způsoby. Někdy se 
výrazně prosazuje, jindy poněkud slábne, 
ale vždycky je aspoň latentně přítomná. 
Tato výstava se soustřeďuje na tvorbu 
širší skupiny umělců starší, střední i nej-
mladší generace. Z projevu vybraných 
malířů či sochařů je zřejmé, jak se formy 
exprese proměňují podle životního stylu 
a stavu společnosti, jak ji mohou inspiro-
vat i procesy probíhající v přírodě.
k / c Jiří Machalický
Ateliér intermediální tvorby 
Jiřího Příhody a Pavla Humhala
11. 6.–29. 6.
� vernisáž / opening: 10. 6., 19:00
Výstava představí práce nejzajímavěj-
ších studentů či absolventů školy, která 
se stala důležitou součástí Akademie 
a přinesla pozoruhodné výsledky. Oba 
pedagogové nyní po deseti letech odchá-
zejí, takže jde o symbolické završení 
jejich činnosti.

NoD MINI
Jitka Navratti: Fotoverze 
a levitující objekty
7. 5.–5. 6.
Autorka důmyslným umístěním předmětů 
do krajiny reflektuje její monumentální 
ráz. Ve své tvorbě osciluje mezi statickou 
(technika fotoverze) a kinetickou formou.

VIDEO NoD
Kortan – Nosek: 361°
7. 5.–5. 6.
Co se stane, když se spojí vizuálně 
kreativní programátor s architektem? Site 
specific projekt pracuje s vlastní formou 
prostoru galerie. Josef Kortan, absolvent 
ČVUT, člen audiovizuálního studia Black 
Division, Jiří Nosek, architekt a designér 
žijící v Praze.
Lucie Svobodová
10. 6.–17. 7.
Site specific projekt

CAFÉ NoD
Jan Bohuslav, Vojtěch Fiala, Šimon 
Vejvančický / Výstava vítězů ceny 
Samorosti 2014.
10. 6.–17. 7.

EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR NoD
TRENDFORMERS
6. 6.–7. 6.
Prodejní soutěžní festival současného 
mladého designu. Experimentální prostor 
NoD se na víkend proměňuje v přehlídku 
progresivních tvůrců mladého designu. 
Tržiště designového potenciálu, nezná-
mých jmen, neotřelých talentů. Odborná 
porota z řad předních českých designérů. 
Workshopy, přednášky. Open-Call pro 
umělce a designéry!
Samorosti 2015
22. 7.–2. 9.
Výzva k předkládání uměleckých děl. 
Třetí ročník přehlídky nezávislého au-
torského umění, díla do 1 m2 již tradičně 
zaplní prostory NoD. www.nod.roxy.cz

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

Roger Hiorns
28. 5.–9. 8.
Roger Hiorns patří k výrazným představi-
telům mladé generace britské umělecké 
scény. V roce 2009 byl nominován na 
Turner Prize za silně emocionální instalaci 
Seizure (Obsazení). Stěny londýnského 
bytu nechal pokrýt krystaly modré skalice 
a vysloužil si tím označení „alchymista“. 
Těžištěm jeho aktuální pražské výstavy 
jsou nejen sochařské instalace kombi-
nující průmyslové objekty s elementem 
ohně a pózováním nahých mladíků, ale 
kupříkladu i na prach rozdrcený vojenský 
letecký motor nebo oltář. Nová instalace 

Barbora Švehláková
� vernisáž / opening: 19. 6., 18:00 
� dernisáž 3. 7., 18:00 
k / c Tina Poliačková

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

Mirjana Radovanović, Marko Miletić, 
Eszter Kozma, József Mélyi, Márton 
Pascika, Ľubomír Ďurček, Blažej Baláž, 
Florin Bobu: Close Up
16.4.–18. 5.
Rámcem výstavy je nedávno vydaná pub-
likace Close-up: Post-Transition Writings. 
Jednotlivé dokumenty uměleckých akcí 
se týkají otázek politicko-kulturní situace 
v tzv. post transformační době. EN: The 
framework of the exhibition is related to the 
content of the newly released book "Close-
up Post-transitional Writings". Assembled 
works of art deal with issues related to the 
so called post-transition period.
k / c Markéta Vinglerová, Vjera Borozan

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

Eliáš Dolejší: Zrcadlení / Reflection
6. 5.–19. 6.
Ani opakování ani zdvojování. Eliáš 
Dolejší místo proměn zachycuje pro-
měňování. Instalace ruší rozdíl vnitřku 
a vnějšku: zavěšené sochy, možná obraz, 
umyvadla. EN: Neither repetition, nor 
reduplication. Eliáš Dolejší reflects in-
stead of changes processes of changing. 
The installation breaks the difference 
of inner and outer: hanging sculptures, 
maybe a painting, washbasins. 
k / c Miroslav Petříček
Petr Gruber: Budka na louce se zdá jako 
míč na hřišti / A Box at a Meadow seems 
like a Ball at a Playground
24. 6.–28. 8.

k / c Filip Horyna

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

Adam Kašpar, Jan Rybníček, 
Martin Salajka: V LESE VESELE
16. 4.–17. 5.
Výstava současné mladé generace vizuál-
ních umělců, kteří se vyjadřují převážně 
v médiu malby. Skupinová výstava malířů 
Adama Kašpara, Jana Rybníčka a Martina 
Salajky nazvaná V LESE VESELE, kuráto-
rovaná Martinem Mainerem, nás zve na 
procházku do lesa, který vypráví příběh 
ústy tří vypravěčů. EN: An exhibition of 
contemporary young generation visual 
artists whose main expressive media is 
painting. The group exhibition of Adam 
Kašpar, Jan Rybníček and Martin Salajka 
is entitled V LESE VESELE (HAPPILY IN 
THE WOOD) and is curated by Martin 
Mainer. It invites its viewers for a walk 
through a wood which tells a story 
through the three narrators.
k / c Martin Mainer

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

Pavla Sceranková
29. 5.–25. 7.
� vernisáž / opening: 28. 5., 18:00
k / c Alexandra Landre

Neighbourhood Boogie-Woogie
� vernisáž / opening: 26. 6., 18:00
vysatavující: Hunt Kastner, Drdova Gallery, 
32M2, Nevan Contempo, Surfer City

GALERIE 35M2 
Víta Nejedlého 23 D6 
po–pá / Mon–Fri, 10:00–19:00, 
so–ne / Sat–Sun, 12:00–19:00 
35m2.cz

Václav Litvan
7. 5.–31. 5. 
� vernisáž / opening: 7. 5., 19:00
k / c Michal Pěchouček, Petra Steinerová
Markéta Kinterová
4. 6.–28. 6.
� vernisáž / opening: 4. 6., 19:00
k / c Michal Pěchouček, Petra Steinerová
Neighbourhood Boogie-Woogie
� vernisáž / opening: 26. 6., 18:00
vysatavující: Hunt Kastner, Drdova Gallery, 
32M2, Nevan Contempo, Surfer City

GALERIE JOSIPA PLEČNIKA
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,  
nám. Jiřího z Poděbrad E6 
st–ne / Wed-Sun, 15:00–18:00 
atrium-os.cz, srdcepane.cz

Mahin Attarpour Karim
27. 5.–28. 6.
V unikátní podzemní kryptě vystavu-
je íránská umělkyně Mahin Attarpour 
svoji textilní tvorbu, která se vyznačuje 
dynamickými kompozicemi, barevnými 
akcenty i organickými tvary.
Noc kostelů, Příběhy děl
29. 5., 20:00
Příběhy děl, komentář p. Petr Beneš
16. 6., 19:30

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 D6 
út–pá / Tue-Fri, 13:00–18:00, 
so / Sat 14:00–18:00 
huntkastner.com

Dominik Lang: Sběratelé kostí / 
Bone Collectors
25. 4.–13. 6.
Práce Dominika Langa často odkrývají 
logiku a chování umělecké produkce 

a výstavních procesů; zkoumají, jak jsou 
věci uspořádány, jak fungují a jak jsou přijí-
mány svými diváky. Autor vytvořil site speci-
fic instalaci, která do sebe zapojuje prostor 
galerie, živou akci i umělecký objekt s jeho 
příběhem. Langovým cílem je vytvořit 
určitý kontext, aranžmá či situaci, v níž dá 
prolnout všem zmíněným složkám, aby tak 
demonstroval prostorovou, historickou 
a institucionální podmíněnost toho, co vidí-
me, i toho, co sami utváříme. EN: Dominik 
Lang's work often examines the logic and 
manner of the artistic production and exhi-
bition process; exploring the way in which 
things are arranged, how they function, 
and how they are perceived by people. 
He creates site specific installations or 
interventions that complete, enhance, 
or modify a given space, time and event. 
Lang aims to create a specific context for 
the viewer's attention - a demonstration 
of the spatial, historical, and institutional 
conditionality of what we see.
Neighbourhood Boogie-Woogie
� vernisáž / opening: 26. 6., 18:00
vysatavující: Hunt Kastner, Drdova Gallery, 
32M2, Nevan Contempo, Surfer City

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

David Böhm & Jiří Franta: ?!
25. 4.–6. 6.

Neighbourhood Boogie-Woogie
� vernisáž / opening: 26. 6., 18:00
vystavující: Hunt Kastner, Drdova Gallery, 
32M2, Nevan Contempo, Surfer City

VYŠEHRAD
GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b F4
praha-vysehrad.cz

Ladislava Gažiová: Pes na střeše
do 31. 5.
Zbyněk Sedlecký: Židle, stojan a model 
v bílé košili
4. 6.–12. 7.

AKCE
OFF-Bienále Budapešť. Satelit Praha 
a Brno / OFF-Biennale Budapest. 
Satellite Prague and Brno
2.–31. 5.
www.offbiennale.hu
Účastníci: Studenti Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, Akademie 
výtvarných umění v Praze, Akademie 
múzických umění v Praze a Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
Místo: Autonomní sociální centrum 
Klinika, Jeseniova 60, Praha 3; Bleší trh 
Kolbenova, Praha 9; Kino Art, Cihlářská 
19, Brno a další
Satelit Praha a Brno se koná v České 
republice jako zahraniční součást OFF-
-Bienále Budapešť, které vzniklo jako 
reakce na špatnou kulturní politiku státu 
a zorganizovalo širokou platformu kul-
turních akcí zcela nezávislých na státní 

podpoře. Český satelit je organizován 
několika ateliéry vysokých uměleckých 
škol pražských a v Brně. Bude mít formu 
událostí odvozených od vzdělávacích 
procesů jednotlivých ateliérů,  transfor-
movaných z akademie do veřejného pro-
storu. Jednotlivé akce budou aktuálně 
zveřejňovány. Více informací naleznete 
na webových stránkách. 
EN: Participants: Students of Academy of 
Art, Architecture and Design in Prague, 
Academy of Fine Arts in Prague, Film and 
TV School of Academy of Performing Arts 
in Prague, Faculty of Fine Arts of Brno 
University of Technology 
Place: Autonomní sociální centrum 
Klinika, Jeseniova 60, Praha 3; Flea 
Market Kolbenka, Kolbenova, Prague 9; 
Kino Art, Cihlářská 19, Brno and others
Satellite Prague and Brno is taking place 
in Czech Republic as a international part 
of OFF-Biennale Budapest, which emer-
ged as a reaction to crucial cultural poli-
tics of the state. Organizers brought to-
gether a wide platform of cultural events 
completely independent of state support. 
Czech satellite is organized by several 
departments of Prague academies and 
university in Brno and it will take a form 
of events derived from educational pro-
cesses of individual studios, transferred 
from the academy into a public space. 
Individual events will be continuously 
announced. Check our website.

Contemporary Art 
in Prague Galleries

Současné umění
v pražských galeriích
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18—28 červen

1000 umělců
70 zemí
500 živých akcí
během 11 dní

Plzeň 2015
Evropské hlavní
město kultury

www.plzen2015.cz
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GALERIE 1

Galerie současného umění 
a architektury Dům Umění 
Města České Budějovice

12/5–14/6 Denisa Lehocká
23/6–23/8 Jaromír Novotný

ducb.cz

Buďte v obraze. Každý týden.  
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ARE
Psychiatrická nemonice Bohnice /  
Bohnice Psychiatric Hospital, Ústavní 91
info: facebook.com (Are)

Eva Koťátková
Dvouhlavý životopisec a muzeum představ 
/ The Two-Headed Biographer and the 
Museum of Notions
Program živých obrazů a výstava v areálu 
nemonice / Live tableaux programme and 
exhibition in the grounds of the Hospital
10. 5., 15:00-16:00 – Henry Darger: Dívky na 
útěku / Girls on the Run, Katharina Detzel: 
Druh / Mate. 24. 5., 15:00-16:00 – Heinrich 
Anton Műller: Samopoháněcí stroj / Self-
Driven Machine, Josef Hofer: Rám zrcadla 
/ Mirror Frame. 7. 6., 15:00-16:00 – Josef 
Forster: Vzduchochodec / Air Walker, 
Charles Jauffret - Nedotýkati se / Non-
Touchers. 28. 6., 15:00-16:00 – James 
Edward Deeds: Loď Black Snake / Black 
Snake Ship, James Castle: Farma / Farm
Živé obrazy, pro něž se staly předlohou 
vybrané motivy z děl art brutových tvůrců. 
Živý obraz je zvláštní formát. Nechává své 
účastníky setrvávat na jednom místě, v ja-
kémsi zastavení, zatímco svět kolem nich 
je v pohybu. Výstava v Prádelně Bohnice 
potrvá do 27. 5., 10. a 24. 5. bude otevřena 
od 14:00-19:00. EN: Live tableaux derived 
from selected scenes from the works of 
Art Brut artists. The tableau is a special 
format. It leaves its participants transfixed 
in one place while the world around them 
is in motion.  The exhibition in Bohnice 
Laundry lasts until May 27 and opens on 
May 10 and May 24 from 2 pm to 7pm.
Margarida Mendes
Jak jednáme v dobách neklidu – myšlenky 
o měřítku, klimatu a kolektivnosti / Agency 
in times of unease – thoughts on scale, 
climate and collectivities
přednáška / talk, tranzitdisplay 
tranzitdisplay.cz
21. 5., 19:00 – Jaké je naše chápání plane-
tárního měřítka v době, kdy je naše vnímání 
hmotných skutečností podmíněno přízrač-
nými algoritmy a dopad našich činností se 
odkládá? EN: What is our understanding 
of planetary scale during a time when our 

perception of material realities is bound 
to spectral algorithms, and the impact of 
our actions deferred?
WE, Ravioli Me Away and Gelbart
Post-konzumní Plastic People /  
Post-Consumer Plastic People
performance, Studio Hrdinů 
studiohrdinu.cz
15. 6., 20:00 – V bodě, kde se potkává 
současné umění a populární hudba, před-
staví “Post-konzumní Plastic People” tři 
hudební performance londýnských skupin. 
Použijí k tomu formát popového koncertu, 
aby zkoumaly vztahy v oblastech politiky, 
technologií, genderu a identity. EN: At 
the meeting point between contemporary 
art and popular music, “Post-Consumer 
Plastic People” will bring together three 
musical performances by London based 
bands. They will use the format of the pop 
concert to explore ideas related to poli-
tics, technology, gender and identity.
Aleš Čermák: Občan a věc / 
The Citizen and the Thing
performance (v rámci PQ 2015 
Performing Prague), PODNIK, 
obcanavec.blogspot.cz
21. 6., 20:00 – Pátá část projektu Občan 
a věc se zabývá otázkou současnosti, kon-
krétně se vztahuje k tématu katastrofy. Na 
jejím vzniku spolupracovali všichni tvůrci, 
kteří se podíleli na jednotlivých částech. 
Výsledný tvar je kolektivním vyjádřením 
tohoto procesuálního díla. EN: The fifth 
part concluding The Citizen and the Thing 
project asks questions of contemporaneity 
and more particularly relates to the topic of 
disaster. All of the artists who participated 
in creating the previous parts were involved 
in the development. The resulting form of 
the piece serves as a collective expression 
closing the whole work-in-progress.
Dani Burrows (Delfina Foundation, 
London), Judith Hopf (Städelschule, 
Frankfurt), Margarida Mendes 
(Waterfalls, Lisbon), Jamie Stevens (CCA 
Wattis Institute, San Francisco)
výzkumný program kurátorů a umělců 
v Praze / visiting program of curators and 
artists in Prague, 05–06, 2015.

Rvačka Julese 
Doudina

Létací stroj  
Gustava Mesmera

Situace Oswalda 
Tschirtnera

Vzduchochodec 
Josefa Forstera

Šaty Helene 
Reimann

Dívky na útěku 
Henryho Dargera

Samopoháněcí 
stroj Heinricha 
Antona Mülera 
a Farma Jamese 
Castla

Rám zrcadla 
Josefa Hofera

Nedotýkati se 
Charlese Jaffreta

Druh Kathariny 
Detzel

Loď Black Snake 
Jamese Edwarda 
Deedse

Ovlivňující stroj 
Jakoba Mohra

Prádelna 
Bohnice
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