
a  C1
Altán KlAmovKA
park Klamovka, Praha 5
so a ne, 14–18 h
augdesign.cz/aktual/altan_ 
klamovka.htm

25. 1.–6. 2.

POWER-POVERTY-SKOPJE
Mezinárodní studentský projekt, grafický design 
/ Exhibition from International Student Poster 
Competition

8. 2.–20. 2.

Michal Sec
Polský grafický designér / Polish Graphic 
Designer

22. 2.–20. 3.

Dagmar Šubrtová
TaJný OhEň / SEcRET FiRE
Digitální tisky; v rámci projektu  
www.actiongalleries.info / Digital prints; 
included in the project www.actiongalleries.info

Kurátorka: Lenka Sýkorová

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

A4
AP gAlerie
AP Atelier, ing. arch. Josef Pleskot 
Komunardů 1529/5, Praha 7

B2
Ateliér JosefA sudKA
Újezd 30, Praha 1
út–ne, 12–18 h
sudek–atelier.cz

22. 12.–6. 2.

Jitka horázná
nEDĚLnÍ ODPOLEDnE

C4
Ateliér lAdislAvA ŠAlounA
Slovenska 4, Praha 10
Škola hostujícího pedagoga AVU 
Marcuse Geigera
vernisáže (otevřeno) vždy 18–21 h
avu.cz

10. 1. 

Roman Štětina
12. 1. 

Jaroslava Kadlecová
14. 1. 

Dominik Gajarský
17. 1. 

Susanne Kass
19. 1. 

Matěj Smrkovský
20. 1. 

Martina holá
21. 1. 

Tomáš Moravec
24. 1. 

Karel Kunc
26. 1. 

ilona Janáčková
27. 1. 

Michaela Butková
28. 1. 

Michaela Dáňová  
a Karolína Mikesková
4. 2.–11. 2. / denně od 12 do 18 h

VýSTaVa KLauzuRnÍch 
PRacÍ STuDEnTů 
hOSTuJÍcÍhO PEDaGOGa 
aVu MaRcuSE GEiGERa

C3
CAfé turečeK
Římská 17, Praha 2
bytová galerie, prohlídky možné  
po dohodě
cafeturecek@gmail.com tel.: 606 513 720

leden–únor

Markéta Lisá
únor–březen

Romana Drdová

c B2  
česKé Centrum PrAhA
Rytířská 31, Praha 1
út–so, 10–12.30 h, 13–18 h
czechcentres.cz

19. 1. – 26. 2. 2011

MEzi DVĚMa SVĚTY: LiDSKÉ 
VzTahY V SOchaŘSTVÍ  
a FOTOGRaFii
Výstava soch Ludmily Seefried Matějkové  
a fotografie Zuzany Richter odráží problematiku 
integrace menšin do německého prostředí. 
Bohatý doprovodný program v rámci projektu 
Archa pomoci. / Exhibition of sculptures by 
Ludmila Seefried-Matějková and photographs 
by Zuzana Richter reflects the integration of 
minorities in Germany. Accompanied by Ark of 
Aid, a social themed program.

D B4
divus underground
Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín
út–ne, 12–18 h
divus.cz/underground

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

4. 11.–17. 1.

cEna JinDŘicha 
chaLuPEcKÉhO / FináLE 
2010 / LauREáTi 20 LET / 
aRchiV chaLuPEcKý
JinDŘich chaLuPEcKý 
aWaRD / FinaL 2010 / PRizE 
– WinnERS 20 YEaRS /  
aRchiVE chaLuPEcKý
15. 10.–31. 1.

METROPOLiS – cRYPTic 257, 
MaSKER, PaSTa, POinT, 
SKaRF, TROn
Legendy českého street artu / Legends of the 
Czech street art

21. 1.–7. 3.

Michal cimala
POSun / ShiFT
27. 1.–28. 3.

nina Beier, Jiří Kovanda, 
Marie Lund
BOB DYLan, BOB DYLan, 
BOBa DYLana
27. 1.–28. 3.

Juan GaRaizaBaL
KOSTEL V POhYBu / 
WanDERinG chuRch
10. 2.–16. 5.

Martin Parr
aSSORTED cOcKTaiL / 
VýBĚROVá SMĚS
Doprovodné programy probíhají obvykle každé 
pondělí a čtvrtek. Více na www.doxprague.
org. / Accompanying programs take place on 
Mondays and Thursdays. / For a complete 
program, please check www.doxprague.org.

20. 1.–16. 3.

POhLED DO aRchiVu 2 – 
PLaKáT
Druhá výstava z cyklu Pohled do archivu 
představí další skupinu archiválií - plakát. 
Pomine filmové či divadelní plakáty uložené 
v Archivu výtvarného umění, soustředí se 
výhradně na méně známé poutače výstav 
a výtvarných akcí, na grafické realizace, 
které nebyly (nejsou) pouhými informačními 
zdroji, ale svébytnými výtvarnými díly. Kromě 
uznávaných umělců a významných výstav 
připomene tvůrce, kteří se plakátově tvorbě 
věnovali jenom příležitostně, méně známé 
a neoficiální akce, zaniklé výstavní prostory 
atp. Vystavená díla budou s příslušnými 
vazbami (autor, tiskárna, výstava, galerie, 
doba konání atp.) zpracovaná a zpřístupněná 
v informačním systému abART (www.
artarchiv.cz/abart). Duplicitní plakáty nabídne 
Archiv během výstavy zájemcům ke koupi.

B1
dvorAK seC ContemPorAry
Dlouhá 5, Praha 1, 110 00
út–pá, 10–18 h
dvoraksec.com

e B4
entrAnCe gAllery
Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín
út–ne, 12–18 h
entrancegallery.com

19. 1.–6. 2.

František Kowolowski  
& Juraj Jakubčiak
aREa cODE
Koncepce programu galerie Entrance na rok 
2011 je založena na dvojvýstavách profesorů 
českých vysokých uměleckých škol se svými 
studenty. Entrance oslovila vedoucí pedagogy 
ateliérů z Prahy, Plzně, Brna, Ostravy a Ústí 
nad Labem. První z takto koncipovaných výstav 
uvede František Kowolowski coby vedoucí 
ateliéru Malby v Ostravě.

16. 2.–13. 3.

Robert Portel &  
Kateřina zahradníčková
PROč nE SáM(a)? / 
WhY nOT aLOnE?
V dalším výstavním projektu se představí 
vedoucí pedagog ateliéru fotografie pražské 
FAMU se studentkou Kateřinou Zahradníčkovou.

23. 3.–17. 4.

MiLEna DOPiTOVá  
SE SVýM STuDEnTEM / 
MiLEna DOPiTOVá WiTh 
hER STuDEnT
Milena Dopitová vybere svého studenta 
z ateliéru Meziprostředkové dialogy, který vede 
v Ústavu umění a designu ZČU v Plzni.

C3
etC. gAlerie
Kateřinská 20, Praha 2 – Nové Město
so–ne / Sat–Sun 13–18 h
ostatní dny po telefonické domluvě 
na tel. / other days by appointment 
tel.: 602 682 788
etcgalerie.cz

7. 1.–30. 1.

Radim Langer
TaKhLE TO DáL nEJDE
/ iT can'T GO On LiKE ThaT
Takhle to dál nejde je ustálený jazykový jev 
vyjadřující přání konce a ve stejné chvíli 
vyslovující přání dalšího začátku, nového 
pokračování. Je to cyklické opakování téhož. 
Radim Langer uvádí v etc. galerii dva malířské 
celky namířené proti sobě odkazující na dva 
různé přístupy v jeho práci. / It can’t go on like 
that is a linguistic phenomenon, reflecting 
the desire of the end and at the same time 
the wishing of another beginning or new 
continuation. It is a cyclical repetition of the 
same. Radim Langer presents in etc. gallery 
two painting-units referring to two different 
approaches in his work.

f B3
fenester,  
výloha pro současné umění  
/ Window gallery
Jakubská 2, Praha 1
nonstop
fenester.cz

13. 1.–9. 2.
→ vernisáž / opening: 13. 1., 19 h

Viktor Takáč
10. 2.–9. 3.
→ vernisáž / opening: 10. 2., 19 h

Markéta Kubačáková
C3  

frAnCouzKý institut v PrAze
Štěpánská 35, Praha 1
po–pá, 10–19 h, so 10–14 h
ifp.cz

8. 12.–15. 1.

Jarmila uhlíková
PREBuDEnia / aWaKEninGS
20. 1.–28. 2.
→ vernisáž / opening: 20. 1., 18 h

Tendance Floue
JSME?
Kolektiv fotografů Tendance Floue vznikl v roce 
1991. Jeho tvorba se blíží fotožurnalistice, 
nechybí však umělecký rozměr. Seskupení tvoří 
Pascal Aimar, Thierry Ardouin, Denis Bourges, 
Gilles Coulon, Olivier Culmann, Mat Jacob, Caty 
Jan, Philippe Lopparelli, Bertrand Meunier, 
Meyer, Flore-Aël Surun a Patrick Tournebœuf. 
Podle jejich vlastní definice je Tendance Floue 
„třináctý pohled kolektivu dvanácti fotografů“.

C3
fotogrAf gAllery
Školská 28, Praha 1 (ve dvoře / 
in the courtyard – through passage)
út–pá, 12–18 h
fotografgallery.cz

5. 1.–28. 1.

conrad Ventur
ScREEn TESTS REViSiTED
Conrad Ventur připravil pro Fotograf Gallery 
edici svého projektu, který započal v roce 2009 
– Screen Tests Revisited. Jedná se o remake 
slavných filmových portrétů, které mezi lety 1964 
– 66 natočil Andy Warhol převážně ve Factory. 
To, co jiní považují za uzavřenou kapitolu, Conrad 
Ventur vnímá jako otevřenou formu.

Kurátorka / curated by: Edith Jeřábková

2. 2.–25. 2.

Lenka Vítková & Pavel Sterec
PROVazOVý MOST
→ vernisáž / opening: 1. 2., 18 h
Instalace vychází z konstrukce provazového 
mostu. Spolupráce probíhá intuitivně na základě 
schopnosti společně pojmenovat aktuální stavy 
věcí. Podvědomí zastupuje černá, a může to být 
tiskařská čerň i barva absolutně osvíceného 
papíru.

C1
futurA
Centrum pro současné umění 
/ Centre for Contemporary Art
Holečkova 49, Praha 5,
tel.: 251 511 804
e–mail: info@futuraproject.cz,
st–ne, 11–18 h / Wed–Sun 11am–6pm
futuraproject.cz

1. 12.–30. 1.
→ vernisáž / opening: 30. 11., 18 h

MOVinG iMaGE
Petr cabalka, Filip cenek, Jiří 
havlíček, Petra hermanová, 
Prokop holoubek, ivo hos, 
Magdalena hrubá, Petr 
Kocourek, antonín Koutný, 
Michal Kindernay, Filip 
nerad, Matěj Smetana, adéla 
Sobotková, Tereza Sochorová, 
Petr Strouhal, Jan Šrámek, 
Vojtěch Vaněk, Veronika 
Vlková, Jan Žalio, Lenka 
Žampachová
Výstava Moving Image představí ve Futuře 
část „brněnské scény“. Mezi zastoupenými 
umělci nalezneme samozřejmá spojení, daná 
spoluúčastí v kolektivních projektech, na 
výstavách nebo pásmech projekcí, ale i volnější 
vazby vzájemné inspirace, sdílených východisek 
nebo obrazového jazyka. / Exhibition “Moving 
Image” at Futura will introduce a segment of 
the art scene from Brno. Participating artists 
have frequently collaborated in the past either 
on collective projects, exhibitions or on a series 
of screenings, an element apparent in the 
show. Connection between individual works 
can however be also found in shared sources 
of inspiration, similar points of departure or 
a shared visual language.
Kurátor / curated by: Jan zálešák

23. 2.–1. 5.
→ vernisáž / opening: 22. 2., 18 h

SELŽi znOVu a LÉPE / 

hOW TO BEGin FROM ThE 
BEGinninG
Kritériem výběru mezigenerační výstavy 
českých umělců není neokoukanost nového, 
ale aktuálnost ve vztahu ke stavu současné 
společnosti. Název odkazuje k aktuálnímu 
myšlení o smyslu angažovaného umění, 
které stojí vždy na pomyslném začátku. / The 
selection criterion of works for this Czech 
intergenerational exhibition is not based on 
the originality of respective works, but rather 
relates to pressing issues of present-day 
society. The title refers to contemporary 
reasoning on socially engaged art, which 
always finds itself at an assumed beginning.

Kurátorky / curators: Michaela 
ivaniškinová, Mariana Serranová

G B2
gAlerie 207
Palachovo nám. 80, Praha 1
Atelier Intermediální konfrontace,
2. patro/207
galerie207.blogspot.com
→ vernisáže: každé pondělí 18–21 h

Diskuze s autory každý čtvrtek 15.10 h – 16.50 h 
v posluchárně č. 215, VŠUP

10. 1.

Jan zdvořák
17. 1.

Martin hrubý
24. 1.–2. 2. 

KLauzuRnÍ PRácE
14. 2. 

Eva Koťátková
21. 2.

Martin nytra
28. 2.

zbyněk Baladrán
B4

gAlerie 35m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
po–pá, 10–19 h, so–ne, 12–19 h
35m2.cz

14. 1.–30. 1.
→ vernisáž / opening: 13. 1., 19 h

Lucia Stráňaiová
Součást festivalu 10 dní slovenskej fotografie. / 
Part of festival 10 days of Slovak Photography

4. 2.–6. 3.
→ vernisáž / opening: 3. 2., 19 h

Jan haubelt
PRaVýM JMÉnEM / 
in REaL naME

C2
gAlerie 5. PAtro
Myslíkova 9, Praha 1
st–so / Wen–Sat, 12–18 h nebo po 
telefonické domluvě / or by appointment
222 210 860, 608 238 402
artkunst.cz

3. 1.–29. 1.

PaVEL BRázDa
JEŠTĚ nEnÍ KOnEc SVĚTa
Výstava nových digitálních obrazů a menší 
expozice tvorby z 50. až 90.let.

A3
gAlerie Avu
U Akademie 4, Praha 7
Hlavní budova AVU, č. dveří 42
avu.cz

4. 1.–14. 1.

Martina Bražina + 1
OBŽiVELnÍK
Dva studenti ateliéru nových médií Markuse 
Huemera vystavují své aktuální videoprojekce 
a objekty. / Two students of the new media 
studio leaded by Markus Huemer are presenting 
their up to date videoprojections and objects.

B2
gAlerie česKé PoJiŠŤovny
Spálená 14, Praha 1
po–ne, 10–18 h
galeriecpoj.cz

17. 12.–30. 1.

JaKuB ŠVÉDa
PX EXiST-LOST a-G-c-T

B2
gAlerie ferdinAdA BAumAnnA
Štěpánská 36, Praha 1 
(vitríny Štěpánské pasáže)
po–ne, 7–22h
g-f-b.tumblr.com

17. 12.– 17. 1.

Václav Stratil
Mini
21. 1.–24. 2.

Pavel Ptáčník
cELLaRS caJK
25. 2.–25. 3.

Michal ureš
ROST LOST

B2
gAlerie fotogrAfiC
Stříbrná 2, Praha 1
tel. 603 186 470
fotografic.cz

B2
gAlerie fotogrAfie louvre
Národní třída 22, Praha 1
(vstup 1. mezanin)
po–ne, 13–22 h
galerielouvre.cz

B2
gAlerie hlAvního  
městA PrAhy 
citygalleryprague.cz, ghmp.cz

dům u zlAtého Prstenu
Týnská 6, Praha 1
út–ne, 10–18 h

od 17. 11. 2009

PO SaMETu / SOučaSnÉ 
čESKÉ uMĚnÍ S PŘESahY 

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

STaRT uP
20. 1.–20. 2.

MaRTin nYTRa
RODina záKLaD STáTu
Ústředním motivem výstavy Rodina základ 
státu je vztah jednotlivce, jeho osobní i rodinné 
paměti vůči instituci státu a systematizování 
života v moderní společnosti. Jedna z prací, 
která se tohoto problému týká, nese název 
Pokoj tomuto domu. Tu vytvořil Martin Nytra již 
v rámci školního zadání „vitráže do sakrálního 
prostoru“ na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Autor kontinuálně řeší téma uvěznění 
jedince v systému, vzorci výchovy a jeho 
umístění v organizační struktuře státu. Jeho 
snahou je nalezení klidového prostoru v trhlině 
systému.

stAroměstsKá rAdniCe
2. patro, Staroměstské nám. 1, Praha 1
út–ne, 10–18 h

15. 12.–6. 3.

Miroslav Tichý
PODOBY PRaVDY / 
FacES OF TRuTh
Tento fotografický projekt představuje 
veřejnosti v Praze vůbec poprvé tvorbu 
Miroslava Tichého, dlouho opomíjené 
nekonvenční umělecké osobnosti, považované 
za „enfant terrible“ české fotografie, které se 
však v posledních letech dostalo mimořádného 
uznání v zahraničí. Na výstavě ojedinělého 
rozsahu koncipované formou jednotlivých 
tematických vhledů do díla návštěvníci zhlédnou 
fotografie ze sbírek Gianfranca Sanguinettiho, 
Juliho Susina a Maxima Fedorovského. 
Výstavu provází speciální publikace vydaná 
nakladatelstvím Kant – katalog fotografií 
Miroslava Tichého s esejí Gianfranca 
Sanguinettiho Podoby pravdy. / A photographic 
project bringing to the general public, for the 
first time in Prague, the output of Miroslav 
Tichý, widely regarded as an enfant terrible 
of Czech photography. Tichý is an unorthodox 
artist, and was in this country long demoted 
to the fringe of attention. Over the last few 
years, though, he has won exceptional acclaim, 
most notably on the international circuit. This 
Prague exhibition, unique in terms of scale, 
conceived as a series of thematic peeks into 
the artist´s work, features photographs from 
the collections of Gianfranco Sanguinetti, Yuli 
Susin, and Maxim Fedorovsky. The show is 
accompanied by a book published by Kant, with 
a catalogue of Miroslav Tichý´s photos, plus 
Gianfranco Sanguinetti´s essay, Faces of Truth.

městsKá KnihovnA, 2. PAtro
Mariánské nám. 1, Praha 1
út–ne, 10–18 h

2. 2.–1. 5.

FunDaMEnTY & SEDiMEnTY 
/ VzPOuRa hRačEK 2011
Výstava se zaměřuje na výběr konkrétních 
děl umělců několika generací. Tato díla jsou 
kurátorsky vybrána na základě určitého 
referenčního klíče. Tím je důraz na oproštěnost 
a reduktivnost formy a na základní obrazové 
a prostorové formy – kruh, čtverec, obdélník, 
linie, osa, krychle, kvádr, koule, linie, horizont 
apod. Zároveň je sledován jejich přenos do 
zvěcňovaných či metaforických poloh – např. 
koule/hlava, linie/ horizont, obdélník/dveře 
apod. V každém takovémto FUNDAMENTU je 
odhalován obsahový SEDIMENT, něco, co zde 
uvízlo, a co má svou platnost pro sdělování 
nějaké situace (prostorové, obsahové, vztahové, 
významové ad.). Zároveň jsou sledovány i formy 
v mezistavu, v situaci transformace, formy 
organické, ale i formy hybridní.

B2
gAlerie JAroslAvA frAgnerA
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
út–ne, 10–18 h
gjf.cz

22. 12.–30. 1.

VĚRa a VLaDiMÍR 
MachOninOVi 60/́70´
Tvorba významné české architektonické dvojice 
podepsané pod stavbami jako je OD Kotva, 
hotel Thermal, DBK či budova čs. ambasády 
v Berlíně. Součástí výstavy budou také originály 
autorského nábytku a dosud nepublikované 
fotografie či plány. GJF vydává cz/en katalog. 

C2
gAlerie Jelení
Drtinova 15, Praha 5
út–čt, 15–18 h, +420 603 554 395
galeriejeleni.cz

23.12.–13.1.

alena Boika
VánOčnÍ DáREK  
PRO OBYVaTELE
18. 1.–3. 2.
→ vernisáž / opening: 17. 1., 18 h

Tereza Velíková a Lenka 
Vítková
POznáMKY K chůzi
8. 2.–24. 2.
→ vernisáž / opening: 7. 2., 18 h

Mira Gáberová
ScÉna
Kurátorka / curator: Katarína Slaninová

1. 3.–17. 3.
→ vernisáž / opening: 28. 2., 18 h

Barbora Klímová, Marian Palla
TÍMTO OKaMŽiKEM

B3
gAlerie Jiří ŠvestKA
Biskupský dvůr 6, Praha 1
út–so, 11–18 h
jirisvestka.com 

13. 11.–2. 2. 

Robert Wilson
ViDEO PORTRaiTS
11. 2.–26. 3.

Petra Malá
ThE VOicE REachED uS 
ThROuGh ThE FLOOR, BuT 
ThE WORDS ThEMSELVES 
WERE LOST
Katarina Poliacikova 
VERTicaL naRRaTiVES

B1
gAlerie JosefA sudKA
Úvoz 24, Praha 1
st–ne, 11–17 h
upm.cz

27. 1.–17. 4.

adolf Vrhel
FOTOGRaFiE
Česká fotografie 60. let 20. století byla 
tematicky i žánrově neobyčejně pestrá. Podílela 
se na ní řada jedinečných osobností, z nichž 
jednou byl Adolf Vrhel (1935–1975). Ačkoli 
vystudoval architekturu, stal se profesionálním 
fotografem a spolupracoval zejména 
s časopisem Domov. Vytvořil velké množství 
snímků bytového zařízení a užitého umění celé 
generace mladých výtvarníků z oborů nábytek, 
textil, sklo, keramika a módní tvorba. Současně 
prováděl návrhy a realizace monumentálních 
fotografických kompozic do interiérů, v nichž 
se vedle přírodních detailů uplatnila zejména 
jeho fascinace světem moderní techniky. / 
Czech photography of the 1960s was highly 
variegated in terms of theme and genre. Adolf 
Vrhel (1935–1975) was one of the numerous 
outstanding figures in photography of the 
time. Although he graduated in architecture, 
he became a professional photographer, 
collaborating mainly with the Domov (Home) 
magazine. He produced a great many photos of 
home furnishings and decorative arts created 
by an entire generation of young designers in 
the fields of furniture, textile, glass, ceramics 
and fashion clothing. Concurrently, he designed 
and realized monumental photographic 
compositions for interiors. These works 
featured details from nature and attested 
to his fascination with the world of modern 
technology.

B3
gAlerie K4
Celetná 20, Praha 1
po–pá 10–24, so–ne 16–24 h
www.galeriek4.cz
→ vernisáž vždy den před zahájením 
výstavy v 18 h

 7. 1.–22. 1. 

alexandra atlasová
DiK
Výstava kreseb studentky Ateliéru intermediální 
tvorby I. pražské AVU.

 24. 1.–30. 1. 

RODchEnKOFEST
Festival současného ruského designu.  
Info:  www.rodchenkofest.com

 2. 2.–13. 2. 

huang Luying
EVOcaTiOn
Výstava diplomové práce studentky Ateliéru 
skla VŠUP v Praze.

 16. 2.–13.3. 

hana nováková
BROuK JaKO uMĚLEc
Výstava studentky Katedry dokumentární tvorby 
FAMU v Praze. 

B2
gAlerie KritiKů
Palác Adria, Jungmannova 31, 
Praha 1
út–ne, 11–18 h
galeriekritiku.cz

16. 12.–16. 1.

Vladimír houdek
DOKOLa a DO Ticha
19. 1.–30. 1.

VýSTaVa aBSOLVEnTů 
aKaDEMiE SOučaSnÉ 
FOTOGRaFiE STuDia PVM
Na výstavě představí své fotografické projekty 
22 úspěšných absolventů kurzu Akademie 
současné fotografie 2009/10 pořádané 
Studiem PvM. Rozdílná témata a způsob tvorby 
jednotlivých autorů zaručuje skutečně pestrou 
přehlídku fotografických přístupů. Na výstavě se 
setkáme například s portréty, zátiším, reportáží 
i krajinářskou fotografií, avšak hlavní důraz je 
vždy kladen na myšlenkové pozadí snímků.

B4
gAlerie nAvrátil
Vítkova 15, Praha 8
po–pá, 12–18 h
literanavratil.cz

23. 11.–25. 2.

Ona B.
SKanDáL V RáJi

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

5. 1.–16. 1.

Dominik hejtmánek,  
František Polák
SELEKcE
Dominik Hejtmánek a František Polák vnímají 
proces výběru jako svébytnou tvůrčí metodu. 
Rozhodli se jí aplikovat na sbírku 30 000 
diapozitivů, kterou Dominik Hejtmánek 
shromažďoval 4 roky z desítek různých zdrojů. 
Sbírka obsahuje fotografie z rodinných 

a osobních archivů od stovek neznámých 
autorů, které nikdy neměly ambici stát se 
uměleckým dílem. Jejich výběr a instalace do 
galerie je uvádí do neobvyklých významových 
souvislostí. Všechny diapozitivy byly pořízeny 
v období mezi 50. a 90. lety minulého století 
a tématicky je nesnadné zařadit je. Selekce se 
věnuje nejrůznějším fotografickým stereotypům 
od portrétu a skupinových fotografií přes 
dokumentární záběry z cest až po banální 
snímky přírody a všedního života.

19. 1.–30. 1.

alexandr Kozlov
OBRazY a SOchY
Vystavená kolekce obrazů a plastik je 
inspirovaná geometrickou abstrakcí a ruským 
konstruktivismem 20.let minulého století. 
Autor touto výstavou bilancuje 30 let výtvarné 
práce v roce, kdy oslaví 50-té narozeniny. Pro 
návštěvníka výstavy se naskýtá odlišný pohled 
na současnou výtvarnou problematiku než se 
kterým se setkává na většině výstav soudobých 
českých autorů.

2. 2.–20. 2.

Jaroslav Klápště
VYhnánÍ z RáJE
Výběrem z díla se do pražských výstavních síní 
vrací pozoruhodný malíř a grafik, který patřil 
k výrazným uměleckým osobnostem 2. poloviny 
20. století (1923–1999). Výstava v Nové síni 
se soustřeďuje na jeho malířské dílo. Jaroslav 
Klápště se od počátků věnoval figurální malbě 
a krajinomalbě, později přibyla zátiší. Za nor-
malizačního bezčasí ho osudově poznamenalo 
setkání se zánikem starého Mostu. Ve svém 
dalším díle zásadně rozvinul figurální část, v níž 
reagoval na každodenní chaos postav a věcí. 
Jeho obrazy, komponující motivy z městských 
ulic a dvorů či z nádražních hospod a čekáren, 
se staly příslovečným „zrcadlem neseným podle 
cesty“. Přirozený protipól vytvářela zátiší a ob-
razy interiérů. Výstava grafik Jaroslava Klápště 
probíhá současně v galerii Vltavín.

B4
gAlerie ntK
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6
po–pá, 8–20 h, so 10–17 h
techlib.cz

B2
gAlerie PAvilon
Mostecká 3, Praha 1 
po–pá, 10–18 h, so 11–14 h
galeriepavilon.cz

B2
gAlerie rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, Praha 1
út–st, pá–ne, 10–18 h, čt 10–20 h 
/ Opening time: Tue–Wed, Fri–Sun, 
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm
galerierudolfinum.cz

10. 2.–1. 5.

MuTuJÍcÍ MÉDiuM – 
FOTOGRaFiE V čESKÉM 
uMĚnÍ 1990–2010
/ MuTaTinG MEDiuM – 
PhOTOGRaPhY in czEch 
aRT 1990–2010
Výstava zachycuje proměny české fotografie 
jako uměleckého média v proměnlivém prostředí 
dvou posledních dekád, ovlivněných politickými 
změnami po roce 1989 i technologickým 
vývojem mířícím k masové digitalizaci 
a pluralizaci obrazových médií. Důraz je kladen 
na autory, kteří pojetí fotografie v rámci umění 
dokázali zproblematizovat a uchopit nově 
a obohatit jím celou výtvarnou scénu. / The 
exhibition should chronicle changes in Czech 
photography as an artistic medium against the 
backdrop of the turbulent past two decades, 
influenced both by the political upheaval after 
1989 and by technological advancements 
tending towards the mass digitalization and 
pluralization of imaging. Depicting the whole 
range of meanings of the word “photography” 
over those twenty years is far beyond the 
possibilities of one exhibition. We are 
focusing, then, on the artists who succeeded in 
questioning the concept of photography in art, 
re-grasping it and employing it to enrich the 
contemporary art scene.

Kurátor / curated by: Pavel Vančát

C3
gAlerie smečKy
Ve Smečkách 24, Praha 1
út–so, 11–18.30 h, tel.: 222 210 268
galeriesmecky.cz

1. 12.–22. 1.

Josef Lada
Kurátor: Lev Pavluch

2. 2.–12. 3.

Galina (Galina Egerová)
B2

gAlerie váClAvA ŠPály
Národní 30, Praha 1
po–ne, 11–19 h
galerievaclavaspaly.cz

7. 1.–27. 2.

Petr Pastrňák
hOŘÍcÍ LES
Výstava obrazů z aktuální tvorby autora.

A3
gAlerie vernon
vernonfineart.cz
gAlerie vernon
Janovského 23, Praha 7
otevřeno po telefonické domluvě / 
open by appointment
vernon ProJeKt
Heřmanova 12, Praha 7
otevřeno nonstop / opening time: 
nonstop
vernonprojekt.com

2. 12.–polovina ledna 2011
→ vernisáž / opening: 1. 12., 18 h

Tereza hejnová
icinG
Zmrazená galerie Vernon Projekt v rukou české 
umělkyně Terezy Hejnové. / Frozen Vernon 
Projekt gallery in the hands of the czech artist 
Tereza Hejnová.

B1
gAlerie ve sKlePě
Pohořelec 25, Praha 1
st po vernisáži 10–13 h po telefonické 
domluvě / Wen after opening: 10–13 h / 
or by appointment: +420 602 111 500

C2
gAlerie velryBA
Opatovická 156/24, Praha–Nové 
Město
po–so, 12–21 h
kavarnavelryba.cz

C2
gAlerie viA Art
Resslova 6, Praha 2
po–pá, 13–18 h
galerieviaart.com

7. 12.–28. 1.

MichaEL RiTTSTEin
aniMáLnÍ MOnSTRuM
Výstava prezentuje autorovu nejnovější 
malířskou tvorbu, tentokrát v minimální formě 
doplněnou o instalaci.

15. 2.–17. 3.

Pavel Korbička
Světelná instalace

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

17. 12.–15. 1.

DRuhý POLčaS
Výstava studentů Ateliéru fotografie  
VŠVU v Bratislavě

Kurátor / curated by: Filip Vanco

26. 1.–2. 2.
→ vernisáž / opening: 27. 1. 2011 v 18 h 
(výstava je otevřena včetně neděle)

aRTSEMESTR' 11 ziMa
Výstava klauzurních prací studentů VŠUP, které 
vznikly během zimního semestru akademického 
roku 2010/2011

B2
gAmBit
gambit.cz
gAlerie gAmBit
Mikulandská 6, Praha 1
út–ne, 14–18 h
gAmBitPhoto
Malé náměstí 12, Praha 1
po–ne, 10–20 h
gambitphoto.cz

B2
gAmu
gAlerie AKAdemie  
múziCKýCh umění v PrAze
Hartigovský palác,  
Malostranské náměstí 12, Praha 1
út–ne, 10–12 h, 13–18 h 
gamu.cz

do 21. 1.

Rudi Weissenstein,  
Tomáš ungar a Jan Tichý
PůVOD, MÍSTO, KRaJina / 
ORiGin, PLacE, LanDScaPE
Práce izraelských fotografů českého původu. / 
Concepcion of space in the artworks of Czech-
Israeli photographers.

Kurátorka / curator: Eva Janáčová

1. 2.–11. 3.
→ vernisáž / opening: 1. 2., 17 h

PŘÍBĚh LOuTKY / 
a PuPPET STORY
Práce studentů KALD DAMU. / Works of KALD 
DAMU students.

h A5

hunt KAstner ArtWorKs
Kamenická 22, Praha 7
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
huntkastner.com

16. 12.–19. 2. 

cyril Blažo, Roman Ondák, 
skupina XYz (Matej Gavula  
& Milan Tittel)
DÍRa DO BĚhu VĚcÍ / 
RuPTuRinG ThE STaTuS 
QuO
Výstava čtveřice slovenských se zabývá 
mediem fotografie, kontinuálně zastoupeném 
v tvorbě prezentovaných autorů a způsobech, 
jak s fotografií v kontextu své konceptuální 
tvorby pracují. Výběr autorů je daný nejen 
jejich generační a z hlediska přístupu k tvorbě 
názorovou příbuzností, ale i dalšími paralelami, 
které je možné v jejich díle nalézt; jako je práce 
s běžnými reáliemi, konfrontace s minulostí 
a její promítnutí do současnosti, inscenování 
a dokumentování fiktivních situací, i pojetí umění 
jako prostředku zaměření pozornosti diváka na 
svět věcí, jevů a situací každodenního života.
The exhibition, a part of the Month of Slovak 
Photography in Prague, examines the medium 
of photography through the conceptual work of 
these 4 well-known Slovak artists. In addition 
to their common nationality, age-group, and use 
of photography in their creative practice, these 
artists also share a playful fascination with the 
goings-on in everyday life.

Kurátorka / curator: Lucia Gavulová

k  A3
KArlin studios
Križíkova 34, Praha 8 – Karlín
st–ne, 12–18 h
futuraproject.cz

20. 1.–6. 2.
→ vernisáž / opening: 19. 1., 18 h

  

13. 12.–30. 1.

ViETnaM: PLaKáTY 
PROPaGanDY
Výstava organizovaná Nadačním fondem 
Eleutheria ve spolupráci s Národní galerií 
v Praze – Sbírkou moderního a současného 
umění představí více než 100 děl spojených 
s rozvojem propagandy ve Vietnamu v období 
60.–90.let dvacátého století. 21 z nich pochází 
přímo ze sbírek The Dogma Collection gallery 
v Saigonu, která disponuje nejrozsáhlejší 
sbírkou vietnamského umění. / This exhibition, 
organized by the Eleutheria Foundation in 
cooperation with the National Gallery in Prague 
– Collection of Modern and Contemporary Art, 
will present more than a hundred artworks 
related to the development of propaganda in 
Vietnam in the 1960s–1990s. Twenty–one 
posters have been provided by The Dogma 
Collection gallery in Saigon, which houses the 
largest collection of Vietnamese art.

A2
nod KluB roXy
Dlouhá 33, Praha 1
nod.roxy.cz

14. 12.–23. 1.

Robert Šalanda a Q: hÍROuz
Kurátor / curated by: Jiří Machalický

2. 2.–2. 3.

aBSuRDiTa? GROTESKa? 
iROniE? ii. DÍL
Věra Janoušková, Marek 
Meduna, David černý, Filip 
černý, Jakub nepraš, Michal 
Pěchouček, Vladimír Skrepl, 
Ondřej Brody, Matěj Smetana, 
Jana Kochánková
Kurátor / curated by: Jiří Machalický

B2
nová sCénA nd
Národní 4, Praha 1
novascena.cz
PodestA
(výstavní prostor v mezipatře  
Nové scény ND)
6. 12.–5. 1.

artyčok. TV presents 
David helán 
PhaTOMiMi nEVER LET GO 
aRT FROM YOuR hEaD
Videomontáž fotografie z cyklu "Osvícení" je 
dokumentací neplánované performance "Sem se 
rozšoup se šerošou", ve které se umělec brání 
vlasním tělem reflektoru osvětlujícímu objekt na 
soklu. David Helán, lońský absolvent AVU tak 
navazuje na sérii performancí uskutečněných 
v úvodu studia. Instalace odkazuje na symbolický 
zrod individua a současně je oslavou události 
návštěvy Roberta Wilsona na Nové scéně ND. 

6. 1.–5. 2.

Lucie Skřivánková
KOMu SE zELEnÍ, TOMu SE 
zELEnÍ
Krátký animovaný film reflektující poslední 
půlrok, ve kterém umělkyně dokumentuje dění 
v okolí Nové scény ND

6. 2.–5. 3.

hynek Vacek 
inTiMnÍ VzTah S BOhEM
Videoinstalace

KAvárnA nonA  
A foyer nové sCény
6. 1.–5. 2.

Lucie Skřivánková: 
KOMPOzicE V RucE / OKOLÍ
Série fotografií inspirovaných budovou Nové 
scény a jejím okolím.

vstuPní foyer nové sCény
prosinec – březen

Robert Palúch 
JEDEn
Instalace objektu ve vstupním foyer Nové 
scény ND

23. 1., 20 h

SKLO VYTEKLO  
z PRaSKLÉ VanY
Experimentální dvacetiminutový dokument 
je inspirovaný sklářským regionem 
Jablonecka a procesem výroby a zpracování 
skla s přesahem do sociální roviny: dříve 
nejrozvinutější průmysl v kraji několik let upadá, 
továrny a soukromníci zaměření na výrobu 
skla a bižuterie krachují, zaměstnanci končí 
na pracovních úřadech a studenti z místních 
uměleckých škol nemají uplatnění v oboru. 
Projekt je audiovizuální sondou do situace 
- útržky rozhovorů s místními lidmi, kterých 
se situace bezprostředně týká se vplétají do 
zvuků a obrazů z prostředí místních skláren 
a soukromých dílen. Projekce: Vj Texa, hudba: 
KnofLenka, stage design: Linda Čihařová.

O B3
oBeCní dům
nám. Republiky 5, Praha 1
po–ne, 10–19 h
obecnidum.cz

9. 12.–28. 2.

aMEDEO MODiGLiani
Poprvé v naší historii můžete vidět díla slavného 
italského umělce Amedea Modiglianiho 
v ucelené výstavě od ve výstavních sálech 
Obecního domu. Tajemství, elegance a vášeň 
jedinečného uměleckého výrazu, které 
zůstává aktuální dodnes. / For the first time 

in local history you can see the works of the 
famous Italian artist Amadeo Modigliani in 
a comprehensive exhibition in the exhibition halls 
of the Municipal House in Prague. The mystery, 
elegance and passion of a unique form of artistic 
expression that remains relevant today.
www.amedeomodiglianiprague.com

p A4
Prinz PrAger gAllery
Osadní 35 (Areal M factory) Praha 7
st–so 13–18 h
prinzprager.com

r B2
rAKousKé Kulturní fórum
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
po–pá, 10–17 h
aussenministerium.at/pragkf

s  C2
svit
Štefánikova 43a, Praha 5
út–so, 12–19 h
nebo po domluvě / or by appointment
svitpraha.org

11. 1.–29. 1.

PROMÍTánÍ FiLMů / FiLM 
ScREEninGS
11. 1.–15. 1.
→ vernisáž / opening: 10. 1., 19 h

ursula Mayer
ThE Lunch in FuR
18. 1.–22. 1.
→ vernisáž / opening: 17. 1., 19 h

Ben Rivers
ORiGin OF ThE SPEciES
25. 1.–29. 1.
→ vernisáž / opening: 24. 1., 19 h

igor & ivan Buharov 
Kurátor / curated by: Vjera Borozan

8. 2.–8. 3.
→ vernisáž / opening: 7. 2., 19 h

Marek Meduna  
& alexander Wolff

C3
ŠKolsKá 28
Školská 28, Praha 1
(in the courtyard – through passage)
út 13–19 h, st–pá, 13–17 h
skolska28.cz

11. 1.–4. 2.
→ vernisáž / opening: 10. 1., 18 h

Lukáš hájek
V poslední době se Lukáš Hájek, absolvent 
brněnské FaVU, zabývá změnami objemů 
a proporcí všedních předmětů a změnou 
perspektivy, ze které se na ně díváme. V jeho 
přístupu a metodě najdeme odkazy na obory 
kutilství, rybářství nebo modelářství. Často 
využívá pestré kombinace barev, inspirované 
lidovým uměním, cirkusem, navigačními 
a varovnými vizuálními systémy nebo 
estetikou rybářských splávků. / Recently 
Lukáš Hájek (graduate FaVu Brno) is working 
on changing sizes and proportions of ordinary 
things to alter our perspective of perceiving 
them. In his method we can find echos of 
DIY, gadgetry, fishing, model - making. He often 
uses bright combinations of colors inspired 
by folk art, circus, navigation and alert visual 
systems or esthetics of fishing cork.

Kurátor / curated by: Jiří Ptáček.

8. 2.– 3. 3.
→ vernisáž / opening: 7. 2., 18 h

Jan Prošek a Jan Krtička
VýLET / ThE TRiP
Instalace dvou absolventů Fakulty výtvarných 
umění VUT v Brně Jana Proška a Jana Krtičky. 
Prostřednictvím zvukových nahrávek přibližují 
jejich cesty, na které se vydali opačným 
směrem a zároveň z míst, kde žijí: Olomouc 
a Česká Lípa. Setkali se v Dobrušce, tedy 
přibližně uprostřed cesty. Instalaci tvoří 16 
reproduktorů s nahrávkami obou autorů, 
během níž popisují krajinu, kterou procházejí. 4 
reproduktory v rozích galerie zachycují terénní 
nahrávky z cesty. Výsledkem je zvuková krajina 
- trajektorie pohybu a paměti. / Installation of 
Jan Prošek a Jan Krtička (both graduates FaVU 
Brno) consist of sound recordings of journays 
they have made: they started walking from 
their home towns Olomouc a Česká Lípa and 
met in Dobruška (just about in between of the 
way). Installation is made from 16 speakers 
with sound recordings of word descriptions of 
landscape they walked through. Four speakers 
in the corners of gallery hold field recordings 
from the journay. Result is sound landscape - 
trajectory of movement and memory.

Šedý PoKoJ
11. 1.– 11. 2.
→ vernisáž / opening: 10. 1., 18 h

alena Foustková
REFLEXE / REFLEcTiOnS
Kontemplace nad současným stavem četby.
Kniha je zde použita jako vizuální prostorový 
materiál, který jí dává nový a nečekaný rozměr. 
Vliv průvanu v prostoru dvora pomáhá objekt 
„rozhýbat“ a dává mu také kinetický rozměr 
automaticky obracených stránek. Knihy 
současně ale neztrácí také svoji vypovídající 
schopnost. Nový kontext knih tak poukazuje 
na devalvaci četby a ztrátu citlivosti ke knize 
jako takové. / A book project.Contemplation 
on recent status of reeding.A book as visual 
3D object, which reveal new unexpected 
connotation. Draft in courtyard helps object 
„activate“ and provide it with kinetic quality 

Tereza Velíková  
a Lenka Vítková
chůzE
Projekce připravená pro výstavu Chůze v galerii 
Karlín Studios je jakýmsi pandánem k naší 
výstavě Poznámky k Chůzi, která zároveň 
probíhá v Galerii Jelení. Chůze je spíše 
o procesu, než o konkrétně daném tématu, 
kterým se stává sám proces. Chůze je něco 
samozřejmého, něco, co probíhá jakoby 
mimoděk, ale díky čemu jsme schopni se dobrat 
něčeho podstatného, zkrátka se přemístit 
z místa na místo. / Projection created as part 
of TheWalk exhibition at Karlín Studios is 
an amended counterpart to our exhibition at 
Jelení gallery titled Notes to the Walk. Rather 
than dealing with a particular subject, the 
activity of walking is processed based and thus 
becomes its subject. Walking can be described 
as automatic – an involuntarily process that 
enables us to exhaust something relevant and 
simply relocate from one place to another.

17. 2.–13. 3.
→ vernisáž / opening: 16. 2., 18 h

Marek Kvetán
VOSÍ hnÍzDa / WaSP’S nEST
Kurátor / curator: Vladimír Beskid 

l B3  
lAnghAns gAlerie PrAhA
Vodičkova 37, Praha 1
út–ne, 13–19 h
langhansgalerie.cz 

do / until 27. 2.

LanGhanS PRaha 
OD ROKu 1880 / SincE 1880
JEDnO JMÉnO, JEDnO 
MÍSTO, JEDnO TÉMa
/ OnE naME, OnE PLacE, 
OnE ThEME
Výstava zobrazuje historii a vývoj Ateliéru 
Langhans a vyzdvihuje inovativní pojetí 
jeho reklamy a grafiky. Součástí prezentace 
jsou další ukázky portrétů Galerie osobností 
i doklady architektonické proměny domu po 
roce 2000. / The exhibition ‘Langhans Praha’ 
illustrates the history and development of 
the Ateliér Langhans and accentuates the 
innovative conception of its advertising and 
graphics. The exhibition includes examples of 
portraits from the ‘Gallery of Eminent People’ 
and documents which show the architectural 
changes of the Langhans building after 2000.

Host výstavy: Pawel Jaszczuk (*1978) 
Póza a antipóza / Pose and Anti-Pose

Kurátor Dušan Šimánek ve spolupráci 
s Robertem Portelem / curated by: 
Dušan Šimánek in collaboration with 
Robert Portel

C3
leiCA gAllery PrAgue
Školská 28, Praha 1
po–pá, 11–20 h, so–ne, 14–20 h
lgp.cz

6. 1.–6. 2.

FRaME 010
Výstava, sestavená z nejlepších prací 
mezinárodní fotografické soutěže FRAME. Šestý 
ročník FRAME vyzval kategoriemi Bůh – Klasika 
– Rekreace profesionální fotografy a studenty 
ze zemí Visegrádské čtyřky. Tématický rámec 
(frame) soutěže umožňuje překvapivá srovnání 
myšlenkových i vizuálních řešení u jednotlivých 
autorů. 

Tvář výstavy FRAME mění každým rokem svůj 
výraz. Témata soutěžních kategorií, složení 
poroty a hlavně kvalita zastoupených souborů 
jsou hlavními faktory výsledku soutěže. Letos 
patří mezi vítězné autory např. Michal Tůma, 
Kamila Musilová, Tomáš Trojan, Milan Bureš, 
Jakub Jurdič nebo Petr Willert.

m D2  
meetfACtory gAllery
Ke Sklárně 15, Praha 5 – Smíchov
po–ne, 15–20 h
meetfactory.cz

7. 12.–14. 1.

cinETacTicS –  
RESiDEnTS iV
Rumiko hagiwara a Daniel de 
Roo + hosté: Jana Kalinová, 
Tomáš Vaněk, hynek alt, 
alexandra Vajd, Jan nálevka
Rumiko Hagiwara a Daniel de Roo dekonstruhují 
metody vnímání. Vzhled objektu, jeho pozorování, 
následná projekce zpět do fyzického světa, 
jsou procesy, které se sami o sobě stali znaky. 
Ne jenom to na co se díváme, ale i to jak se 
díváme, se může stát obsahem. Oba se víc než 
na zprostředkování příběhu zaměřují na struktury 
vyprávění. Tím, že oslabují zápletku, soustřeďují 
pozornost na formální stránku stavby vzkazu.

21. 1., 20 h–22.30

Juliana höschlová
POLÍčKO / FiELD
Komentovaná videoprojekce / 
commented videoprojection

Neobvyklé představení taiwanské výtvarné 
scény, kterou po dobu svého působení v Tapei 
autorka zmapovala. V MeetFactory představí 
svůj pohled na to nejzajímavější, co se v této 
kultuře odolávající čínské hegemonii událo 
v posledních letech. An unusual introduction 
to the art scene of Taiwan, provided by Juliana 
during her stay on the island in Taipei. She 
will present her unique views on the most 
interesting events in a culture that successfully 
resists the Chinese hegemony.

Zdarma / Free entry

gAlerie KostKA
13. 1.–30. 1.

Dalibor Bača
VEŘEJný PODSTaVEc 
/ ThE PuBLic PEDESTaL
Provokativní portrét významného politika 
sochaře Dalibora Baču odkazuje na devalvaci 
společného městského prostoru. Veřejný 
podstavec je publicartovým projektem 
občanského sdružení kriticky se vyjadřujícího 
k zahlcení veřejného prostoru kýčem. Pro galerii 
připravil autor reinstalaci svého kontroverzního 
díla ze srpna 2010. / In his latest work, a very 
provocative portrait of a prominent Slovak 
politician, Bača points out the devaluation of 
public space caused by ideology and poor taste 

and comments critically on public space being 
glutted with kitsch. Originally made in August 
2010, Bača agreed to reconstruct it again for 
the Gallery Cube.

A3
m.odlA
Antonínská 6, Praha 7
Vitrína v chodbě přízemí bytového 
domu, otevřená na požádání kohokoliv 
z obyvatel, každý den, 9–20 h / Show-
case in a hall of the ground floor of the 
appartement building, opened after 
asking anybody of the residents. Every 
day between 9 a.m. to 8 p.m.
photo5.cz/m.odla

leden–únor
→ vernisáž / opening: 16. 1., 17 h

Jan Kuntoš
KRaJinKY
Jan Kuntoš vytvořil pro prostor chodby 
družstevního domu speciální výběr ze 
svého časově neohraničeného cyklu bizarně 
fotogenických krajin. Výstava vznikla v rámci 
pobytu kurátora P. Vančáta v residenčním centru 
m.odla.

B2
museum KAmPA
U Sovových mlýnů 2, Praha 1 
po–ne, 10–18 h
museumkampa.cz 

14. 11.–6. 2.

JOSEF SVOBODa – ROBERT 
WiLSOn, SROVnáVacÍ 
VýSTaVa PRacÍ 
ScÉnOGRaFicKých 
VELiKánů
17. 12.–6. 2.

PLaKáTY z DiVaDLa 
YPSiLOn / POSTERS FROM 
ThE ThEaTRE YPSiLOn

B2
muzeum montAnelli, mumo
Nerudova 13, 118 01  Praha 1
út–so, 12–18 h, ne, 12–16 h
muzeummontanelli.com 

10. 8.–1. 2.

Daniel Pešta
LEViTacE / LEViTaTiOn
MuMo představí dosud nevystavenou sbírku 
díla českého výtvarníka Daniela Pešty.
Prezentovány budou objekty, videa, instalace, 
závěsné a prostorové obrazy i kresby. Tématem 
výstavy, tak jak je pro Peštu typické, jsou 
lidské bytosti a jejich archetypální nuance, 
které nás provokují k zásadním otázkám.Určuje 
genetický kód koeficient zla, či dobra, nebo 
první zážitky, výchova, prostředí, či osudy, 
které nás spojují i rozdělují? Pešta otevírá 
příběhy našich předků, politická, společenská, 
či rodinná pekla, aby nám předložil další 
témata, jako jsou kolektivní svědomí, lehce 
zapomenutá nepráva a zločiny. Kolik pohnutých 
příběhů nikdy nevyjde na povrch? Kolik 
pravd se nám nikdy nepodaří prohlédnout? 
V jistém smyslu velmi politické i společensky 
angažované dílo připomíná nekonečný příběh 
lidských životů a osudů. / MuMo presents 
a hitherto unseen collection of works by the 
Czech artist Daniel Pešta. The exhibition will 
include objects, videos, installations, hanging 
pictures, spatial images and drawings.The 
theme of the exhibition, typically for Pešta, 
is human beings and the archetypal nuances 
that differentiate them. It thus confronts 
us with certain fundamental questions. Is 
our coefficient of good and evil determined 
by our genetic code, or by early experience, 
upbringing, environment and chance events 
that either bring us together or keep us apart? 
By uncovering the stories of our ancestors 
and the various hells of politics, society and 
family, Pešta raises a number of basic issues 
such as our collective conscience and our 
tendency to forget injustice and crime. How 
many disturbing stories never see the light of 
day? How many truths do we never succeed 
in discovering? In its way highly political and 
socially engaged, Pešta’s work reminds us of 
the never-ending story of individual human 
lives and destinies.

n A3
národní gAlerie v PrAze
Sbírka moderního a současného 
umění, Veletržní palác,  
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
út–ne, 10–18 h
ngprague.cz

21. 9.–27. 3.

Jan Štursa
KRESBY
Ve dvou cyklech představujeme reprezentativní 
výběr kreseb Jana Štursy (1880–1925). Současně 
si tak připomínáme 130. výročí narození tohoto 
významného zakladatele českého moderního 
sochařství. Figura byla pro Štursu primárním 
motivem,což dokumentuje jeho rozsáhlý soubor 
kreseb z více než 600 jeho prací uložených 
v Národní galerii. / The representative selection 
of sculpture drawings by Jan Štursa (1880–1925) 
is presented in two cycles. At the same time, the 
exhibition commemorates the 130th anniversary 
of birth of this major founder of Czech modern 
sculpture. For Štursa, the human figure was 
a primary motif, as is demonstrated by the large 
set of drawings chosen from among more than 
600 works deposited in the National Gallery in 
Prague.

10. 12.–27. 2.

cEna nG 333: FinaLiSTÉ
Cena Tři sta třicet tři Národní galerie v Praze 
se stala největší soutěží nejmladšího umění 
v České republice a ve Slovenské republice. 
I když se počet přihlášených umělců nezvyšuje, 
zůstává kolem sta individuálně podaných 
dokumentů zastupujících dokončená díla 
a úroveň prací se začíná stabilizovat tak, že 
soutěž může podat reprezentativní obraz 
podob a možností nejmladšího umění v našem 
kulturním teritoriu. / The National Gallery 
in Prague’s Three Hundred and Thirty-Three 
Contest has become the largest competition for 
the youngest generation of artists in the Czech 
and Slovak Republics. Although the number of 
artist entrants has remained constant at around 
one hundred individually submitted artworks, 
their quality has begun to stabilize, enabling the 
contest to create a representative picture of the 
forms and possibilities of the “youngest art” in 
our cultural environment. vydávAJí BrAtři hrůzové / teXty PoCházeJí ze zdroJů gAlerií A instituCí

Hlavním partnerem tohoto vydání je reklamní agentura Revolta. revolta.cz

→
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of flipping pages. New context point at 
devaluation reeding and our absence sensitivity 
towards books in general.

t C4  
the Chemistry gAllery
U Kanálky 4, Praha 2 – Vinohrady
st–pá 13–21 h, so–ne 12–18 h
thechemistry.cz

10. 12.–25. 1.

Jan Mráz, aleš Brázdil
STRaŠáci / ScaREcROWS
Výstava Strašáci představuje dílo dvou mladých 
výtvarníků – Aleše Brázdila a Jana Mráze – 
loňských absolventů pražské AVU (Jan Mráz 
– ateliér kresby Jitky Svobodové, Aleš Brázdil – 
ateliér realistické malby Zdeňka Berana). Výstava 
prezentuje diplomové práce obou výtvarníků. Oba 
autoři jsou ve svém díle zaujati lidskou figurou 
a portrétem. Na svých rozsáhlých obrazech 
pracují s lidskou figurou, jako s filtrem, přes který 
projdou veškeré vjemy ze současné kultury, 
ze světa, který se stává čím dál více vzdálený 
realitě, kde lidské hodnoty pomalu mizí. 

the Chemistry gAllery ii.
U Lužického semináře 11, Praha 1
po–pá 11–19 h, so–ne 10–19 h

1. 1.–28. 2.
Prodejní výstava současného umění od mladých 
autorů (obrazy, fotografie, objekty).

19. 1.–27. 2.

Samuel Paučo
Výstava abstraktních děl letošního absolventa 
brněnské FaVU navštěvujícího ateliér Martina 
Mainera.

A5
trAfAčKA
Kurta Konráda 1, Praha 9
út–ne, 15–19 h
trafacka.net

7. 1.–31. 1.

Markéta Dlouhá Márová
PicTuRES
Text Fotografka Markéta Dlouhá Márová 
představuje v Trafačce tři fotografické cykly 
se společným jmenovatelem, kterým je lidské 
tělo./Photographer Markéta Dlouhá Márová 
introduce in Trafacka her three photo cycles 
with common connection – human body.

C2
trAnzitdisPlAy
Dittrichova 9/337 Praha 2
út–ne, 12–18 h
tranzitdisplay.cz

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

7. 12.–7. 1.

zWEiSTunDEnFünFzEhn / 
DVĚ hODinY PaTnácT 
anne Boese, nicolás Dupont, 
Tony Franz, nina holzweg, 
Matěj Lipavský, Evgenia Mora, 
David Pešat, Petra Polifková, 
adam Štech, Falk Toepfer, 
Benedikt Tolar
Kurátor: Petr Vaňous 
Partner projektu: nina holzweg

17. 1.–28. 1.

FaR FROM SuRE /  
nEJiSTý DOPaD
Satyricon inc.
Výstava – show – aukce 

Začneme golfem na Národní třídě a skončíme 
aukcí nevystavených děl. Golf budeme sledovat 
pomocí bezpečnostních kamer. Aukci bude řídit 
ředitel největší české aukční společnosti. Zatím 
všem tajíme, že to nebude výstava. Přijďte, 
uvidíte sami, že nemáme co vystavovat. 

Odpal akce 17. , 21. a 28. ledna 2011, vždy v 18 h.

Více na www.scart.cz/satyricon/index.html

8. 2.–11. 3. 

Daisy Mrázková
VODa a čáRa
Obrazy – kresby – ilustrace

B2
uměleCKoPrůmyslové museum
17. listopadu 2, Praha 1
út 10–19 h, st–ne 10–18 h
upm.cz

3. 2.–25. 4.

P. RaDa! PaRáDa!
PRaVOSLaV RaDa – 
KERaMicKÉ DÍLO / aRT 
cERaMicS
Retrospektivní výstava Pravoslava Rady 
(*1923) – klasika české keramické tvorby 
druhé poloviny 20. století. Jeho barevně 
glazované monumentální i drobné plastiky 
v podobě zvířecích či bájných figur jsou plné 
nadsázky a ironie. K originálnímu a humornému 
vyznění sochařsky řešeného díla přispívá 
dekor z barevných obtisků či fotografií. / 
A retrospective exhibition of works by Pravoslav 
Rada (*1923) – a classic of Czech ceramics of 
the second half of the 20th century. His large-
scale and small, colourfully-glazed sculptural 
objects in the form of animals and mythical 
figures are imbued with witty exaggeration and 
irony. Colour decal and photo image designs 
enhance the original and humorous quality of 
his ceramic sculptures.

C2  
výstAvní síň mánes
Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
út–ne, 10–19 h
galeriemanes.cz

Koncepce 
Petr Nikl

www.orbis-pictus.com

30x45_Layout 1  10/19/10  2:33 PM  Page 1

4. 11.–20. 2.

PLaY
Interaktivní výstavu PLAY, která zaplní všechny 
prostory galerie Mánes, doprovází mezinárodní 
Festival PLAY. Ten je zaměřený na alternativní 
kulturu a zahrnuje množství hudebních 
a divadelních představení a zajímavých 
workshopů. Program na www.orbis-pictus.
com. / An interactive exhibition PLAY will 
take over the space of the Manes Gallery. The 
exhibition is accompanied by an international 
Festival PLAY, focused on alternative culture. 
The Festival consists of many music and theatre 
perfomances and attractive workshops. Find 
more at www.orbis-pictus.com.

B2  
viCe gAllery
Haštalská 1, Praha 1
út–pá, 11–19 h, tel. 222 317 230
viceland.com
_______________________________

NA VÝLETĚ

gAlerie výtvArného  
umění v CheBu
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb
út–ne 10. 30-–12 a 12. 30–17 h
13. 1. –3. 4.
→ vernisáž / opening: 12. 1., 17 h

Jiří Kovanda 
KaTaLOG / caTaLOGuE
Dnes mezinárodně nejuznávanější český 
výtvarník dosud neměl větší katalog. Teprve 
nyní vychází jeho velká monografie. Nezvyklá 
koncepce výstavy je založena na její prezentaci, 
samozřejmě doplněné originálními díly.

Kurátor / curated by: Marcel Fišer

13. 1.–27. 2.
→ vernisáž / opening: 12. 1., 17 h

Vít Soukup
ThE REST OF ThE BEST
První posmrtná výstava představí tohoto 
všestranného umělce ve všech fasetách jeho 
práce. Soukup totiž nebyl jen mimořádným 
malířem, ale také originálním filmařem.

Kurátor / curated by: Radek Wohlmuth

13. 1.–3. 4.

Josef Váchal
ŠuMaVa uMÍRaJÍcÍ 
a ROManTicKá / GaBRETa 
DYinG anD ROManTic
Největší a nejslavnější dílo Josefa Váchala, 
dvacet kilogramů těžká autorská kniha 
o rozměrech 65×49 cm, autorem osobně 
svázaná do celokožené vazby, byla výsledkem 
tříleté intenzivní práce.

Kurátorka / curated by: hana Klínková

3. 2.–3. 4.
→ vernisáž / opening: 2. 2., 17 h

Jiří novák
V POhYBu / in MOTiOn
První (a bohužel již posmrtná) retrospektiva 
mimořádné a neprávem opomíjené osobnosti 
českého sochařství, jediného českého autora, 
který se soustavně zabýval kinetickou a mobilní 
plastikou.

Kurátorka / curated by: Daniela Kramerová
_____

gAlerie PetrA vAnKovA
Schönleinstraße 32, 10967 Berlin
út–so, 12–18 h
petravankova.org

5. 2..–12. 3.
→ vernisáž / opening: 4. 2., 19 h

ivan Svoboda a Ondřej Brody, 
Martin Kohout, Mark Ther
SOuSED, KTERý Si PŘiŠEL 
zaTELEFOnOVaT / aLS 
nachBaR zuM TELEFO-
niEREn KaM
Výstava je revizí 4 výrazných autorů z Berlína, 
Prahy a Bratislavy. Galerie představí nejnovější 
audiovizuální práce.
_______________________________

WWW

advojka.cz, artalk.cz, artlist.cz, 
artarchiv.cz, artycok.tv, foodlab.cz,
jlbjlt.net, institutumeni.cz, milada.org, 
naugallery.com

Café Tureček
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NOVÁ SCéNa Nd

dIVuS uNderGrOuNd

OBeCNÍ dŮMfeNeSTer

dOX

GaMBIT PHOTO

aTeLIér LadISLaVa ŠaLOuNa

GaLerIe 207

THe CHeMISTrY GaLL. II.

GaLerIe VIa arT

kaVÁrNa VeLrYBa


