ARTinbox
Perlova 370/3, P 1 [B2]
open
út, čt 14–18 h (nebo na vyžádání /
or by request) www artinbox.cz
Karel Bartáček, Andrej Bělocvětov,
David Cajthaml, Rasťo Čambál,
Salvador Dalí, Philippe Dollo, Eva
Fuka, Roman Franta, Michal Gabriel,
Kurt Gebauer, Jaroslav Fišer, Jan
Hísek, Adolf Hoffmeister, Xénia
Hoffmeisterová, František Hudeček,
Martina Chloupa, Václav Chochola,
Blanka Chocholová, Petr Parkan Janda,
Jana B. Kroftová, Milan Kunc, MICL,
Petr Nikl, Suzanne Pastor, Daniel
Pešta, Luboš Plný, Phila Primus,
Francois Sarhan, Paulína Skavová,
Martin Šárovec, Josef Šíma, Libor
Štěrba, Jan Švankmajer, Václav Tikal,
Toyen, Jindra Viková, Josef Váchal,
Jaroslav Vožniak, Peter Župník: Snění
/ Dreaming. Návštěvy do jiných světů
14. 12.–18. 1.
6. tématická výstava. Sny snění, odkaz
surrealismu, Sigmunda Freuda, Carla
Junga a dalších v dílech mistrů minulých,
současných a budoucích. A o čem sníte vy?
Kurátorka: Nadia Rovderová
Greendoors Aukce
– před- a po-aukční výstava a aukce
na podporu lidí trpících schizofrenií
22. 1.–24. 1.
předaukční výstava
24. 1., 18 h
aukce
25. 1.–7. 2.
po-aukční prodej
Každoroční benefiční aukce výtvarných děl na
podporu Občanského sdružení Green Doors
ve spolupráci s galerií Artinbox. Dražit se
budou opět díla předních českých umělců
(např.: Václav Chochola, Jaroslav Rössler,
Jan Švankmajer...), a také autorů, kteří mají
zkušenost s duševním onemocněním.
George Radojčič: Georgovy zahrady
a jiné.
29. 1.–19. 2.
Výběr z díla mladého autora outsider art.
Kurátorky: Terezie Zemánková, Nadia
Rovderová, Ivana Brádková
Václav Chochola
22. 2.–21. 3.
Výstava k nedožitým 90. narozeninám klasika
české fotografie.
klub galerie: Blanka a Marek Chocholovi.
Kurátorka: Nadia Rovderová
Artmap office
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard – through passage) [E5]
open
příležitostně www artmap.cz
ARTWALL
opěrná zeď pražských Letenských
sadů, Nábřeží kapitána Jaroše
a Edvarda Beneše [B5]
Milan Kozelka, Alexandr Puškin: Vox
Populi
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30, P 1 [D3] open út–ne 12–18 h
www
atelierjosefasudka.cz
Ivo Přeček
5. 12.–13. 1.
city surfer office
Bořivojova 67, P 3 [D7] open st–ne
14–19 h www citysurfer.cz
Radek Brousil: Measuring Clouds
10. 1.–3. 2.
→ vernisáž / opening: 10. 1., 18 h
fotografická instalace / objekt
Kurátor: City Surfer
Janja Prokic: Inner Liška
7. 2.–2. 3.
→ vernisáž / opening: 7. 2., 18 h
V každém z nás se skrývá Vulpes vulpes.
Kurátor – City Surfer
De–sign
Sládkova 7, P 7 [B4] open po–út čt–pá
11–18 h www de-sign.cz
Eva Pelechová: Nehodící se škrtněte
/ Not Suitable Cross Out
14. 11.–31. 1.
Kameninová romance o sounáležitosti
a individualitě... / Stoneware romance of
belonging and individuality...
drdova gallery
Křižíkovského 10, P 3 [D7]
út–pá 13–18 h so 14–18 h
www
drdovagallery.com

Michal Škoda: Prostředí času /
Environment of Time
7. 2.–23. 3.
Kurátor: Terezie Nekvindová
DOx
Centrum současného umění,
architektury a designu /
Centre for Contemporary Art,
Architecture and Design
Poupětova 1, P 7 – Holešovice [A7]
open
po / mon 10–18 h, út / tue
zavřeno / closed, st–pá / wed–fri
11–19 h, so–ne / sat–sun 10–18 h
www
dox.cz,
www
facebook.com/DOXPrague.cz
Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru /
Forces of Resistance
11. 10.−14. 1.
Kurátorka / Curator: Markéta Stará
Günter Brus, Otto Muehl, Hermann
Nitsch, Rudolf Schwarzkogler,
Adolf Frohner, Gerhard Rühm, Padhi
Frieberger, Friederike Pezold, Valie
Export, Peter Weibel, Christian
Ludwig Attersee, Arnulf Rainer,
Bruno Gironcoli, Franz West,
Birgit Jürgenssen, Heinz Cibulka,
Magdalena Frey, Erwin Wurm, Franz
Graf, Elke Krystufek, Kurt Kren:
AMOR PSÝCHÉ AKCE – VÍDEŇ.
Ženský element ve vídeňském
akcionismu. Sbírka Hummel / AMOR
PSYCHE ACTION – VIENNA. The Feminine in Viennese Actionism. Hummel
Collection
19. 10.−28. 1.
Kartografie naděje: Příběhy sociální
změny / Cartographies Of Hope:
Change Narratives
22. 11.−21. 2.
30 mezinárodních umělců ze 4 světadílů,
včetně známých skupin jako jsou Yes Men
a Superflex, mapuje ve čtyřech na sebe
navazujících částech, nazvaných Změny,
Krize, Protesty a Sociální imaginace,
rozmanité pohledy na současné dění
a spojuje je do celkovějšího příběhu, který
sdílíme s lidmi na ostatních kontinentech.
Kurátor / Curator: Jaroslav Anděl
Jonas Mekas: Time After Time
24. 1.–22. 4.
Průřez tvorbou a současně první
monografická prezentace v Čechách této
živoucí legendy filmové avantgardy. / A crosssection of the work of this 90-year-old living
legend of avant-garde filmmaking.
Kurátor / Curator: Jaroslav Anděl
Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(ři) /
Out/Inside(rs)
22. 2.–6. 5.
Jedna z nejobsáhlejších přehlídek díla
světově proslulého polského umělce
Krzysztofa Wodiczka, jehož ústředními
tématy jsou válka, konflikt, trauma, paměť
a komunikace ve veřejné sféře, představuje
mimo jiné stejnojmenný projekt věnovaný
romským dětem ze Šluknovského výběžku. /
One of the most comprehensive overviews
of the work of renowned artist Krzysztof
Wodiczko, whose central themes have been
war, conflict, trauma, memory and communication in the public sphere, presents
also an unique video installation focused on
Roma children from the Šluknov Spur.
Kurátor / Curator: Jaroslav Anděl
Spolupráce / In cooperation with Andrea
Průchová, Markéta Stará
ENTRANCE Gallery
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1, P 6 – Břevnov [C1]
open
st–ne, 12–18 h
www
entrancegallery.com
Anežka Hošková: Tropical Winter
19. 12.–13. 1.
Lenka Vítková
13. 2.–10. 3.
Etc. galerie
Kateřinská 20, P 2 – Nové Město [E5]
open so–ne / Sat–Sun 13–18 h,
ostatní dny po telefonické domluvě
na tel. / other days by appointment
tel.: 602 682 788
www
etcgalerie.cz
Noam Darom: Mezitím, jinde /
Meanwhile, elsewhere
25. 1.–3. 3.
Ve své nové instalaci se Noam Darom
dále snaží objevovat sbírku umění TMOCA
za využití neobvyklých metod. / Noam
Darom presents his new installation where
he continues to explore the TMOCA‘s art
collection using uncommon methods.
Kurátor / Curator: Tereza Stejskalová

open

Václav Kopecký: Hotel Zenit / Zenit
Hotel
do 26. 1.
Václav Kopecký se ve své práci zaměřuje
na médium fotografie samotné, na jeho
schopnost pořídit otisk reality a uchovat
jej. Vnímá fotografii s důrazem na její
materialitu. Kopecký pracuje téměř výhradně
s analogovou fotografií, nedbá na estetické
hodnoty, ale o rychlý, vizuální přenos dat.
/ In his works, Václav Kopecký focuses on the
medium of photography as such, on its ability
to make a record of reality and to preserve
it. He perceives photography with emphasis
on its materiality. Kopecký employs almost
exclusively analogue photography, being
interested in the rapid visual transfer of data
rather than aesthetic values.

Fotograf GALLERY
Školská 28, P 1 (ve dvoře / in the
courtyard – through passage) [E5]
open
út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz
Jiří Hroník: Majorův deník
19. 12.–18. 1.
První autorská výstava Jiřího Hroníka je
svého druhu epická autobiografie s odkazy
k literární předloze, přednesená na
minimalistické ploše deseti fotografií.
Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov:
Poušť
23. 1.–22. 2.
Pro autorskou dvojici Artamonov – Klyuykov
se termín ve Fotograf Gallery stal podnětem
k vystavění výstavní architektury, která
návštěvníky odvádí z galerie pryč – na
vycházky do přírodních a urbánních pustin.

Ladislava Gažiová: Poušť
23. 1.–22. 2.
Etnografické fotografie a obrazové
reprezentace cizích kultur a krajin vedly
Ladislavu Gažiovou k vytvoření jejich
inscenovaných parafrází a post-produkční hře
s původním materiálem.
Ivars Gravlejs
27. 2.–29. 3.
V Čechách působící Litevec Ivars Gravlejs
využívá fotografii jako nástroj kritického
a humorného odstupu od konzumní kultury
i služebných rolí fotografického média.
– room
Jiří Franta – Jana Kochánková
27. 2.–29. 3.
Zrcadla a zrcadlení jako principy galerijní
instalace společných objektů a fotografií
Jiřího Franty a Jany Kochánkové.
Francouzský Institut v Praze
Štěpánská 35, P 1 [D3]
open
po–pá 10–19 h, so 10–14 h
www
ifp.cz
Marta Morice, Michal Pěchouček:
Jdu po Tvých stopách (Pocta Janu Z.)
19. 12.–9. 2.
FUTURA
Holečkova 49, P 5 [E2] open st–ne
11–18 h / wed–sun 11am–6pm
www
futuraproject.cz
Marina Abramović, Matěj Al-Ali,
Amande In, Boris Dornbusch, Pawel
Dziemian, Harun Farocki, Andrea
Fraser, Sigalit Landau, Vincent
Lemaire, Domenico Mangano, Teresa
Margolles, Kata Mach, Fiona Tan,
Superflex: Dotek / Touch
12. 12.–24. 2.
Výstava Dotek se zabývá situací, kterou
každý návštěvník, oproti pouhému divákovi,
zažívá při zkušenosti s uměleckým dílem.
Název podtrhává fyzický přístup nezbytný ve
vizuálním umění, kdy výstava sama požaduje,
aby byla uvažována z hlediska rozdílných
druhů a stupňů dotýkání se (smyslového,
virtuálního, konceptuálního atd.) a zajímá
se o to jak s tímto mechanismem pracují
sami umělci. / Touch deals with the
situation visitors - versus spectators –
are experiencing when encountering an
artwork. The title underlines the obvious
physical approach necessary within visual
art when the exhibition itself rather invites
the audience to reconsider the various
levels of „touch“ available (sensual, virtual,
conceptual, etc.) and how artists are
considering them in their researches.
Kurátor / Curator: Michal Novotný
Jan Brož: Nezvaný host / Uninvited
Guest
12. 12.–13. 1.
Výstava "Nezvaný host" je vyústěním
projektu, který se týká talířových lustrů ve
stylu Brusel původem ze 60. let. Janu Brožovi
se podařilo výrobu v léta uzavřené továrně
na krátkou dobu a ve velmi specifických
podmínkách obnovit. Vzniklé objekty, jsou
však problematické nejen z hlediska svého
autorství, ale i z pohledu vlastního statutu
vzhledem k původním „originálům“. / The
exhibition "Uninvited Guest" is a result of
a project, dealing about the specific history
of famous Czech ceiling lights in the so
called Brusel style from 1960s. Jan Brož
managed, however very temporarily and in
specific conditions, to renew fabrication
in many years closed factory, where the
original production took place. The newly
manufactured objects are problematic not
only for questioning their authorship, but
also concerning their position towards the
"originals".
Kurátor / Curator: Michal Novotný
Chiara Fumai: Follow This You
Bitches
31. 1.–24. 1.
→ vernisáž / opening: 30. 1., 19 h
Chiara Fumai (1978, IT), účastnice letošní
dOCUMENTY 13, pracuje s reálnými
historickými postavami, které nechává
jakožto médium svými ústy promlouvat
k publiku. Přestože se často zabývá
femistickými otázkami, její práce není
dogmatická ani didaktická, spojuje zároveň
skutečnost i fantastické, současné i uplynulé,
vážné i ironické. V rámci osvobozování se
od daného místa a času, poté ve FUTUŘE
představí dvě instalace založené na jejích
performancích. / Chiara Fumai (1978,IT),
dOCUMENTA 13 participant, uses as
a medium real historical figures, who speaks
through her body to the public. Although
feminism is often in question in relation to
her work, it isn't in a dogmatic nor didactic
sense, but rather in joining fantastic with
real, contemporary with passed, serious
with ironic. In the frame of liberation from
time time and space given, Chiara Fumai will
introduce in FUTURA gallery two installation
based on her performances.

open

Futura: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34, P 8 – Karlín [C7]
st–ne 12–18 h, wed–sun 12–6 pm
www
futuraproject.cz

Kristýna a Marek Milde: Domácí
krajiny / The Homescape
20. 12.–13. 1.
Výstava zkoumá jak architektura a postindustriální realita ovlivňuje chápání přírody.
Zabývá se napětím mezi přírodou a systémy
architektury a jeho dopadem na ekologickou
situaci dnešní doby. Středem zájmu je
odtržené prostředí domova moderního
člověka zvláštního druhu „Homo Interius“,
který většinu života tráví izolován od vlivu

okolního prostředí uvnitř bílé hranaté
krychle s ryze interiérní perspektivou na
realitu. / The exhibition investigates on the
field of domesticity how architecture and
postindustrial reality influences the way of
understanding nature. It engages the dilemma
between nature and architectural structures
and its impact on the current environmental
issues. It follows a phenomenon of a new
special kind of species: „Homo Interius“
a contemporary human, who spends most of
its life inside of a white cube separated from
the influence of the surrounding environment
ultimately resulting in his interior perspective
of the outside.
Petra Feriancová, Jan Hrubeš, Adam
Chmiel, Lucie Mičíková, Martin
Prudil, Jana Trávníčková, Kamil Tupý:
Manual of Moments
24. 1.–17. 2.
→ vernisáž / opening: 23. 1., 18 h
Cílem výstavního projektu Manual of
Moments je poukázat na fenomén cestování
a osobní touhu poznávat nepoznané.
Nacházíme-li se v cizím (nám nevlastním)
prostředí, získáváme často nový a svěží
pohled na naši vlastní situaci a můžeme se
na věci podívat z jiného úhlu. Krátké úniky,
které mnozí z nás podnikají, jsou inspirujícími
momenty, avšak zároveň nás mohou
paralyzovat. / The aim of the exhibition
project Manual of moments is to point out the
phenomena of traveling and the individual
wish to know the unknown. If we find
ourselves in a strange (for us non familiar)
surround, we often gain a new and fresh
view upon our own situation and we may see
things from different angle. Short escapes,
which many of us undertake, are inspiring but
also sometimes paralysing moments.
Kurátorky / Curators: Tereza Záchová,
Veronika Zajačiková
Alice Nikitinová, Marius Lut, Magali
Reus, Marchel Ruygrok: Combined
Operation
28. 2.–24. 3.
→ vernisáž / opening: 27. 2., 18 h
Výstava se zabývá především
výrazovým jazykem a ukázkou různých
poloh v „materiálním“ umění. Všichni
vystavení autoři pracijí s redukcí
a oprošťováním, ale každý vynechává něco
jiného. / Exhibition deals with the expressive
language and different positions in “material”
art. All exhibited authors works with reduction
and simplification, but each of them cut out
final different elements.
Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23, P 3 [D7] open po–pá
10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz
Vojtěch Fröhlich: Nenápadný rozdíl
mezi životem a smrtí / Inconspicuous
difference between the life and death
11.1.–10. 2.
→ vernisáž / opening: 10. 1., 19 h
Milan Ladyka: Black metal
15. 2.–17. 3.
→ vernisáž / opening: 14. 2., 19 h
Součástí vernisáže bude zvuková
performance hudebního projektu Lalopop
Galerie AVU
U Akademie 4, P 7 [B5]
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
open
po–pá, 10–18 h
www
avu.cz
Zuzana Kantová, Adéla Součková:
Naše zahrádka
18. 12.–17. 1.
Zahrada je útvarem na pomezí řádu, který
zakládá člověk, a „neřádu“, jež se člověku
vymyká. Je to mez přírodní a kulturní –
mezera, která žádnému pořádku nepodléhá
úplně. Prostor, tato mezera, je místem
našeho setkávání.
galerie budoart
Perunova 15, P 3 [E7] open st 13–18 h
www
budoart.cz
Alžběta Josefy, Zdeněk Trs: Amygdala
(Amygdala)
1. 2.–3. 4.
Amygdala - párová mozková struktura hraje hlavní roli ve formování a uchování
paměťových stop spojených s emočními
prožitky. Trefný název pro další z výstav
uměleckých partnerských dvojic. Silně
vypjatou atmosféru v současné tvorbě Alžběty
Josefy zdánlivě zklidňují objekty a fragmenty
lidských těl zahalených drapérií i abstraktní
krajiny Zdeňka Trse. / Amygdala is the
brain´s structure important for the processing
of the memory and the emotional reactions.
The exhibition „Amygdala“ represents works
of the art duo where the tense atmosphere
contained in the work of Alzbeta Josefy
is seemingly calming by the objects and
fragments of the human bodies covered in
draperies and abstract landscapes created
by Zdenek Trs.
Kurátor / Curator: Barbora Klímová
Galerie Ferdinada
Baumanna
Štěpánská 36, P 1 [C4]
(vitríny Štěpánské pasáže)
open
po–ne 7–22 h
www
g-f-b.tumblr.com
Petr Písařík
25. 1.–20. 2.
Matyáš Chochola
22. 2.–20. 3.
Galerie Hlavního
města Prahy
www
ghmp.cz, citygalleryprague.cz

– Dům U Zlatého prstenu (1
Týnská 6, P 1 [C5]
open
út–ne 10–18 h
Pavel Vašíček: Nirvána
12. 12.–13. 1.
Autor je především malířem figurálních
obrazů, monumentálních kompozic se
smyslem pro barokní formu. Na jeho
plátnech pohybujících se v pólech
realistické, expresivní a abstraktní malby,
spolu komunikuje svět reality a fikce.
„Přijímám problémy doby, sumarizuji je
a dávám plátnem ven," definuje Vašíček
své téma. Z obrazů čiší napětí, které má
diváka zneklidnit a probudit v něm potřebu
po hledání vlastní rovnováhy, při kterém se
zároveň vypořádá s osobními slabostmi,
a to vše v rámci snahy po širším pojetí
i pochopení sebe sama, civilizace, přírody
a kosmu. Pavel Vašíček je absolventem
ateliéru klasických malířských technik prof.
Zdeňka Berana na Akademii výtvarných
umění v Praze.
Jan Bigas: Kdesi mezi lesy
31. 1.–3. 3.
Soubor fotografií J. Bigase nazvaný Déjà
vu volně navazuje na diplomovou práci
Znamení. Námětem snímků zachycujících
stopy lidské přítomnosti v přírodě, je
osobní příběh, který může v mysli diváka
vyvolat pocit něčeho už dříve prožitého či
viděného. Honza jej popisuje: „Chtěl jsem
se ve fotografiích ponořit hlouběji, dostat
se více pod povrch, nalézat fiktivní, mou
představivostí definované situace." Jan Bigas
absolvoval v roce 2012 v ateliéru Fotografie
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
– Staroměstská radnice (2
2. patro, Staroměstské nám. 1, P 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h

– BÍLKOVA VILA
Mickiewiczova 1 [D4] open st, ne
10–18 h
Ateliér Františka Bílka / František
Bílek's Studio
František Bílek a portrét / František
Bílek's Portraits
Galerie jaroslava frAgnera
Betlémské náměstí 5a, P 1 [D4]
open
út–ne 11–19 h www g jf.cz
Jan Bočan
do 27. 1.
Retrospektiva výrazné osobnosti české
architektury. Bočan v 60. letech pracoval
ve Sdružení projektových ateliérů, v ateliéru
Beta, je podepsán pod mnoha realizacemi
(Čs. ambasáda v Londýně, Stockholmu,
Tbilisi, Brasilii, hotel Intercontinental,
Hlavní nádraží v Praze) a neméně důležitou
součástí jeho života bylo i pedagogické
působení na FA ČVUT. Výstava představí také
autorský nábytek. K výstavě je vydána CZ-EN
publikace.
Hvězdné nebe nad Kyselkou
Do 27. 1.
Výstava věnovaná kauze Lázně Kyselka.
Historie, současný stav a výhledy do
budoucna z pohledu Národního památkového
ústavu a Muzea Karlovy Vary.
Galerie Jelení
Drtinova 15, P 5 [E4] open út–pá 15–18
h, 731 823 670 www galeriejeleni.cz
Jan Šerých: !sey ,lleH
9. 1.–31. 1.
→ vernisáž / opening: 8. 1., 18 h
Aleš Čermák a Jiří Skála: Bez názvu
13. 2.–28. 2.
→ vernisáž / opening: 12. 2., 18 h
Galerie Jiří Švestka
Biskupský dvůr 6, P 1 [C6] open út–so
11–18 h www jirisvestka.com

Nikola Čulík: Život a dílo
9. 1.–24. 2.
Loňský absolvent Akademie výtvarných
umění v Praze se s cynickým pousmáním
ohlíží za svým mýtem prožitých uměleckých
let. Výstava přesahuje z jeho klasických
kresebných vyjádření do jiných žánrů, jako
je video, instalace nebo malba. Tyto žánry
rozpouští se snahou o plynulé slití s běžným
životem, abychom si nakonec nebyli jisti,
jsme-li divákem nebo artefaktem, a zda sám
autor není nakonec chodící kresba.
– Dům U kamenného zvonu (3
Staroměstské nám. 13, P 1 [D4]
open
út–ne 10–20 h
Jan Švankmajer / Možnosti dialogu
(Mezi filmem a volnou tvorbou)
26. 10.–3. 2.
Jan Švankmajer patří k předním
představitelům české filmové a výtvarné
scény posledních čtyřiceti let. Jeho dílo
je v dominantní míře určováno filozofií
a tvůrčími postupy surrealismu. Výstava
představuje Švankmajerovu tvorbu v celé její
šíři a poukazuje na to, kterak je jeho filmová
tvorba nedělitelně spjata s jeho ostatními
výtvarnými projevy. / Jan Švankmajer has
ranked among leading representatives of the
Czech filmmaking and art scene of the last
four decades. His idiom is influenced primarily
by the philosophy and creative methods
of Surrealism. The present show brings
a retrospective of Švankmajer´s output in its
full breadth, pointing to the indivisible links
between his work in film and his other artistic
exploits including drawings, collages, frottages,
objects, as well as the artist´s unique
experiments with the perception of art works by
the sense of touch (tactile art).
– Městská knihovna, 2. patro (4
Mariánské nám. 1, P 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h
Městem posedlí / Mezinárodní
výstava street artu a graffiti
(Ilegální umění v legálním světě) /
Stuck On The City / The International
Exhibition of Street Art and Graffiti
10. 10.–13. 1.
Jazyk ulice se znamením vandalismu u nás
poprvé rezonuje v mezinárodní konfrontaci
a prestižním galerijním prostoru. Výstava
představuje nejen českou writerskou špičku,
zástupce silných evropských scén jako jsou
Německo, Francie, Nizozemsko Španělsko nebo
Polsko, ale i americké legendy. Objeví se tu
silné individuality i skupinové projekty. Výstavu
doplňují přednášky, prezentace, projekce
a dokumentuje katalog. Další informace
sledujte na www.mestemposedli.cz / Show
brings a select concentrate of graffiti and street
art on a so far unprecedented scale. The idiom
of the city street with its inevitable attribute
of vandalism is brought in here to resonate in
spectators for the first time in an international
confrontation, and in a prestigious gallery
venue. Condensed within a single space, the
show introduces not only top Czech graffiti
writers along with representatives of major
European scenes including Germany, France,
The Netherlands, Spain or Poland, but also
American legends of street art. For updates go
to www.mestemposedli.cz.
Kurátor / Curator: Radek Wohlmuth
Lokace jednotlivých venkovních stanovišt
hledejte v mapě na druhé straně. Jsou
označeny ikonkou / See the map for outdoor
locations:

Jan Vytiska / Kristina Chrastekova:
Plameny mi rosily zrak / The flames
dewed my sight
7. 12.–26. 1.
Dvě samostatné výstavy, obrazů a kreseb
Jana Vytisky a filmu Kristíny Chrastekové,
nás pod vrstvami ranní mlhy a čistoty
mytologických počátků provází světem
snových výjevů, tajuplných surreálních
příběhů a hororových scén. / Two
independent shows exhibited at Jiri Svestka
Gallery, one of paintings and drawings
by Jan Vytiska and the other of a film by
Kristina Chrastekova, are guiding us through
mysterious landscapes. Layers of morning fog
and purity of mythological beginnings, worlds
of dreamlike scenes, secret surreal stories
and horror situations.

Galerie laboratorio
Bubenská 1, P 7 (2. patro, č. dveří
212 / 2nd floor, No.212) [B6] open út–pá
15–18 h nebo po domluvě /
Tue–Fri, 15–18 h or on appointment
www
galerielaboratorio.com
Ondřej Přibyl: Děti / Children
29. 11.–17. 1.
→ dernisáž / dernissage: 17. 1., 18 h
Agnieszka Grodzińska: Saturation,
Rhythm
24. 1.–1. 3.
→ vernisáž / opening: 23. 1., 18 h
Výstava se koná ve spolupráci s galerií
Starter, Varšava / The exhibition is
organized in collaboration with Starter
gallery, Warsaw
Galerie Malostranská beseda
Malostranské nám. 21, P 1 [C3]
open
út–ne, 12–20 h,
www
malostranska-beseda.cz
Heribert Maria Staub
13. 11.–13. 1.
Na výstavě expresivního sochaře německého
původu Heriberta M. Staub si můžete
prohlédnout díla jeho portrétní tvorby za dobu
posledního dvacetiletí. Zabýval se významnými
osobnostmi intelektuálního života dvacátého
století (Franz Kafka, Albert Einstein, Vincent van
Gogh, Nietzsche). / You can see many portraits
of important people of the twentieth century
intellectual life (Franz Kafka, Albert Einstein,
Vincent van Gogh, Nietzsche) at the exhibition of
expressive German sculptor Heribert M. Staub.
Kurátor / Curator: Helena Staub
galerie nod
Dlouhá 33, P 1 [C5] www nod.roxy.cz
Zbyněk Sedlecký: Náměstí republiky
10. 1.–27. 1.
→ vernisáž / opening: 9. 1., 19 h
Obrazy vycházejí z architektury, kterou
můžeme najít kdekoliv na světě nebo
z banálních soch oživujících tuto architekturu. /
Sedlecký‘s paintings are inspired by architecture
that can be found anywhere in the world. His
work is also inspired by banal statues that are
often used to „revive“ this kind of architecture.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
Studenti volné katedry VŠUP /
Students of Academy of Arts,
Architecture and Design in Prague
6. 2.–28. 2.
→ vernisáž / opening: 5. 2., 19 h
Čtyři studenti zastupující jednotlivé ateliéry
vycházejí z daného prostoru Galerie NoD,
který různými výrazovými prostředky ztvárňují.
/ Four students representing four particular
studios use the space of Gallery NoD and
recreate it with their own means.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
– video NoD

GALERIE K4
Celetná 20, P 1 [D5]
open
po–pá 10–24, so–ne 16–24 h
www
galeriek4.cz
Anne-Claire Barriga: Marnage
10. 1.–27. 1.
Marnage je rozpětí moře mezi přílivem
a odlivem. Je to velice abstraktní místo,
nesnadno definovatelné. Výstava
stejnojmenného názvu se zabývá problémem
hranice a nekonečného prostoru, dvou
nesourodých pojmů. Autorka je studentka
Ateliéru intermediální tvorby na VŠUP
v Praze. Pro zpracování svých témat, kterými
jako jednotící prvek prochází mořské
prostředí, používá médium videa. Její díla
jsou krátké záběry (moving-pictures) řešící
abstraktní problémy lidského myšlení. Videa
doplňuje texty, které jednotlivé obrazy dále
problematizují.
Kurátorka: Eva Skopalová
Michaela Langová, Olga Paštéková:
Mezi Reality
30. 1.–22. 2.
Výstava prezentuje dvojici mladých umělkyní,
malířek, pro které je typické (záměrné)
skrývání a “zamlžování” realit i jakési
prolínání dvou a více na sobě nezávislých,
paralelních světů. Umělkyně se ve svém
výtvarném projevu nebrání fragmentací
a (úplnému) odosobnění lidského těla, které
se v jejich podání ztrácí v pustině času
i prostoru.
Kurátorka: Magdalena Ševčíková
Zuzana Žabková: Pomalé plié
26.2.–17. 3.
Stieranie hraníc medzi „výtvarnom“ a tancom,
ich vzájomné prepájanie a prenikanie.
Choreografia ako výtvarný jazyk. Výstava
mapuje jednu líniu umeleckého vývoja
Zuzany Žabkovej, slovenskej umelkyne. Tá
necháva vo svojich dielach myšlienku, či
emóciu prejaviť sa skrze „objekt“ (či už je to
osoba, vec alebo ona sama) prostredníctvom
pohybu, akéhosi druhu tanca. Z úzadia svoje
„objekty“režíruje/manipuluje, a to svojím
konaním, ale aj nekonaním, čím vytvára
kompozíciu pohybov, choreografiu sui
generis. Podstatným elelmentom tvorby je
pritom hudba.
Kurátorka: Lucia Kvočáková
galerie kritiků
Palác Adria, Jungmannova 31, P 1 [D4]
open
út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz
Výstava finalistů 6. ročníku
Ceny kritiky za mladou malbu 2013:
Ondřej Basjuk, Tomáš Jetela, Ludmila
Hrachovinová, Radim Langer, Edita
Pattová, Ondřej Petrlík, Kristýna
Šormová, Petr Tejkal, Klára Vystrčilová
31. 1.–24. 2.

Sláva Sobotovičová: Bestie se vrací
10. 1.–23. 1.
→ vernisáž / opening: 9. 1., 19 h
Snímky polodivokých zvířat a prostoru,
o nějž soupeří s člověkem, testovány
druhotným trikem. Iluzornost projekce jako
důvod k její inscenaci i kolapsu. / Images of
wild animals and space which they fight for
with a man.
Kurátor / Curator: Veronika Zajačiková
– NoD MINI
Marek Šilar, Milan Valeš: Na Míru /
Custom made
17. 1.–5. 2. 2013
→ vernisáž / opening: 16. 1. 19 h
Čerství absolventi Školy architektury pražské
AVU představí prostorovu instalaci reagující
na stávacíjí prostor galerie.
Kurátor: Ondřej Čech
Josefína Jonášová
8. 2.–17. 2. 2013
→ vernisáž / opening: 7. 2. 19 h
Výrazná sochařka nastupující generace
vystavuje v galerii NoD Mini svoje nejnovější
sochy.
Kurátor: Ondřej Čech
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, P 1 [C4] open út–st,
pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h
/ Opening time: Tue–Wed, Fri–Sun,
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm
www
galerierudolfinum.cz
– velKá galerie
Vladimír Véla, Adam Štech,
Lubomír Typlt, Martin Gerboc,
Daniel Pitín, Jiří Petrbok:
Motýlí efekt?
Obraz jako různosměrná
dekonstrukce celku /
The Butterfly Effect?
The Image as Multidirectional Deconstruction
18. 1.–10. 3.
Výstava otevírá otázky možností malířské
reflexe dnešní doby, která v sobě nese
množství rozmanitých kulturních impulzů
a stop z různě vzdálené minulosti, jejichž
začátky nelze zpětně díky množství převrstvení
a rychlost distribuce dat zpětně identifikovat.
/ The exhibition opens up the issues of
the possibility of painting’s reflection of
today’s questions, which carries within itself
a variety of cultural impulses and traces
from a various distant past; its beginnings
cannot be retrospectively identified due
to the amount of overlaying and speed of
distribution of data.
Kurátor / Curator: Petr Vaňous

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, P 1 [E5] open út–so
11–18.30 h www galeriesmecky.cz
Jiří Slíva
5. 12.–26. 1.
GALERIE SPZ
Pštrossova 8, P 1 [E4]
open
so 14–18 (další dny je výstava ke
shlédnutí přes výlohu)
www
galeriespz.com
Marek Meduna a jeho host Martin
Krummholz: Stopa v blátě
14. 12.–13. 1.
Klubovna 01
17. 1.–15. 2.
Petr Skala a jeho host
21. 2.–22. 3.
Galerie Václava Špály
Národní 30, P 1 [D4] open po–ne, 11–19 h
www
galerievaclavaspaly.cz
Jan Kadlec, Milan Salák, Jiří David:
Reality podle
4. 1.–1. 3.

Vladimír Staněk: Smalty / Enamels
Do 31. 3.
V roce 2012 Vladimír Staněk vytvořil
v průmyslové hale smaltovny ve Vítkovicích
soubor obrazů, velkoformátových smaltů,
které mohou být vytvořeny vzhledem
k náročnosti použité technologie pouze na
3 místech na světě. Skelný prach v podobě
pigmentů se nanáší na plech podobně jako
barva, umělecká díla jsou finálně opakovaně
vypalována ve speciální peci při teplotě
přesahující 800 stupňů Celsia. Vše je o to
složitější, protože barvy se výsledně ukáží až
po vypálení. Soubor 8. smaltů pod názvem
„Mens Word“ zachycuje muže v různém
prostředí a afektu s vlastními prožitky a pocity
bez ohledu na jakékoli konvence. / Large
format enamels. Due to the complexity of the
technology applied, they can be only created
in 3 places in the world. Glass dust in the
form of pigments is applied to metal plate
like paint. The works are repeatedly fired in
a special kiln at temperature exceeding 800
degrees Celsius. Final colours are not clear
until after the artwork has been fired. The set
of 8 enamels titled “Mens World” captures
men in various environments and affection
with their own experiences and feelings,
regardless of any conventions.
HUNT KASTNER Artworks
Kamenická 22, P 7 [B6]
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
www
huntkastner.com

open

Galerie Via Art
Resslova 6, P 2 [E4]
open
po–pá, 13–18 h
www
galerieviaart.com
Jan Merta: Příležitosti
11. 12.–25. 1.
Soubor nových prací autora.
Jakub Špaňhel
19. 2.–22. 3.
Aktuální malířská tvorba.
Galerie VŠUP
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
po–so, 10–18 h (vánoční a novoroční
svátky zavřeno), www vsup.cz
Ř! Česká národní identita
v současném výtvarném umění
/ Ř! Czech National Identity in
Contemporary Art
7. 12.–6. 2.
Výstava Ř! představuje ke 20. výročí vzniku
České republiky sedmnáct děl současných
českých umělců, v nichž lze rozpoznat různé
projevy českosti, aniž by se ji autoři snažili
vědomě vyjadřovat. Malby, sochy, fotografie,
videa a instalace ukazují různé možnosti naší
národní identity; texty v doprovodné publikaci
osvětlují její kulturní a umělecké souvislosti.
/ Organized on the occasion of the 20th
anniversary of the formation of the Czech
Republic, the exhibition entitled Ř! presents
seventeen works of contemporary Czech artists
which, without any deliberate intentions of
their authors, show various manifestations
of Czech identity. These expressions of
our national identity are demonstrated on
paintings, sculptures, photographies, videos,
and installations.
GAMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, P 1 [D3]
open
út–ne 10–12 h, 13–18 h
www
gamu.cz
Skrz síto / Through the Screen
12. 12.–13. 1.
Výstava prací studentů Katedry fotografie
FAMU a AVU. Kurátorka PhDr. Eva Bendová.
/ Exhibition by the FAMU and AVU students.
Curator PhDr. Eva Bendová.
GATE Galerie
Husova 21 [D4] open po–so 10–18 h,
ne 11–18 h / Mon–Sat 10 am.–6 pm,
Sun 11 am–6 pm, www galeriegate.cz

Zpěv z temného kouta
Sociální motivy v tvorbě Josefa Čapka
1916-1926 / Songs from a Dark
Corner Social Motifs in the Work of
Josef Čapek 1916-1926
12. 12.–3. 3.
Výstava se zaměřuje na období díla Josefa
Čapka, kdy se dostává do popředí autorovo
zaujetí osudy těch, kteří se pohybují na
samém okraji společnosti: žebráků, žebraček,
nevěstek, pijáků a chudých lidí obecně.
Výstava je koncipována z prací uložených ve
sbírkách GASK a unikátních kreseb rodinné
Čapkovy pozůstalosti. / This exhibition
focuses on the period of Josef Čapek’s work
when he sensitively explored the fate of
people who live at the edge of society:
beggar men and women, prostitutes, drinkers
and poor people in general. The exhibition
features works from the collection of GASK
and unique drawings from the artist’s estate.
– young art project

Zbyněk Baladrán, Geta Bratescu,
Stano Filko, Ryan Gander, Geert
Goiris, Fernanda Gomes, Katarína
Hládeková, Barbora Kleinhamplová,
Eva Kmentová, Stanislav Kolíbal,
Július Koller, Alena Kotzmannová,
Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Ján
Mančuška, Markéta Othová, Anna
Ročňová, Jiří Skála, Jan Svoboda,
Jiří Thýn, Tomáš Vaněk, Guido van
der Werve: Země se otáčí a vše z ní
sklouzává / The Earth Turns and All
Things Slip Away
17. 1.–16. 3.
→ vernisáž / opening: 16. 1., 18 h
Výstava sleduje propad časoprostorové
metafyziky, konceptuálního univerza,
negativní formy a absence obrácené
v prezenci do melancholické krajiny,
nekonečného chladu a světelného rozptylu,
kde marně hledáme horizont a referenční bod.
Dosavadní polarity přestaly fungovat, rozdíl
mezi laboratorním a otevřeným prostorem
zmizel. Vše umělé se otiskuje do skutečnosti
a přesto se Guido van der Werve otáčí proti
zemské rotaci marně. Už ani nepředstírá(me),
že tomu věří(me). Bílá struktura změnila
skupenství a prázdný prostor je již zestárlou
koloniální nadějí. I s touto zkušeností nás
však může přetlak nostalgie znovu zlákat
k pokusu o řešení. / An exhibition that
examines space-time metaphysics, the
conceptual universe, negative turned into
positive, absence reversed into presence…
Kurátoři / Curators: Edith Jeřabková & Jiří
Kovanda
Leica Gallery Prague
Školská 28, P 1 [E5] open po–pá 8–21 h,
so–ne 14–20 h www lgp.cz
FRAME012
11. 1.–10. 2.
Leica Gallery Prague představí na začátku
roku 2013 práce vítězů a finalistů
mezinárodní fotografické soutěže FRAME012.
Soutěže, která je každoročně otevřena pro
mladé profesionály a studenty fotografických
škol z České republiky, Polska, Slovenska
a Maďarska, se letos zúčastnilo celkem 101
fotografů ze tří zemí s počtem 130 prací. / At
the beginning of 2013, Leica Gallery Prague
will exhibit works of winners and finalists of
international photo competition FRAME012.
In 2012, 101 photographers from three
countries have registered 130 works for the
competition, in which young professionals
and students of photography from the Czech
Republic, Poland, Slovak Republic and
Hungary could take part.
Eva Fuková: Známá neznámá
15. 2.–14. 4.
Výstava představí méně známou či přímo
neznámou část díla fotografky Evy Fukové.
/ The exhibition will present the less known
part of the photographer Eva Fuková’s work.
Kurátor/curator: Aleš Kisil
m.odla
Antonínská 6, P 7 [B6] Vitrína v chodbě
přízemí bytového domu, otevřená na
požádání kohokoliv z obyvatel, open
každý den 9–20 h / Showcase in a hall
of the ground floor of the appartement
building, opened after asking anybody
of the residents. open Every day between
9 a.m. to 8 p.m. www photo5.cz/m.odla
Péťa Hauzírek: Češi, do toho
13. 12.–7. 2.
Ross Hamilton Frew: Zlatý kánon /
Golden Canon
7. 2.–21. 3.
→ vernisáž / opening: 7. 2., 19 h
Výstava glasgowského umělce, který je
dalším residentem na A.I.R. Anotnínská. /
An exhibition of a Glasgow based artist who
came for A.I.R. Antonínská programme.

MeetFactory gallery
Ke Sklárně 15, P 5 – Smíchov [H3]
open po–ne 13–20 + dle programu /
according to the evening programme
www meetfactory.cz

Hynek Alt &
Aleksandra Vajd
Bez názvu / Untitled, 2012
Dům umění České Budějovice
9. 01.–10. 2. 2013

do / till 3. 3. 2013
Salmovský palác
Cesta k Amorfě

Pussy Riot a ruská tradice
uměleckého vzdoru / Pussy Riot and
the Russian Tradition of Art Rebellion
7. 2.–31. 3.
→ vernisáž / opening: 7. 2., 19 h
Výstava je věnována estetickým aspektům
performativních akcí, jejichž společným
jmenovatelem je vzdorování nátlaku:
vandalismus v podobě street artu,
skupinová setkání „flashmobs“, směšné
stylizované fotografie, parodické videoklipy,
idiotické hraní rolí v městském prostředí
či performance v kostýmech známých
osobností, které se objevily v ruském
umění během posledních třiceti let a byly
reflektovány ve videoklipech a akcích
v současném mediálním světě kanonizované
skupiny Pussy Riot. Na výstavě se objeví díla
významných ruských umělců a uměleckých
skupin jako je Oleg Kulik, Boris Orlov, skupina
Gnezdo, Rostislav Lebedev, skupina Blue
Noses, Avdey Ter-Oganyan nebo skupina
Voina. / The exhibition is dedicated to
aesthetic aspects of the oppressionstruggling creative act: street art-vandalism,
ridiculing flashmobs, clownish posed photos,
parodic video clips, idiotic role games in
urban environment or costume personage
performance realized in Russian art for the
first time in the last 30 years and reflected
in the performances and video clips of
Pussy Riot band. The show features such
distinguished artists and art groups as Oleg
Kulik, Boris Orlov, Gnezdo band, Rostislav
Lebedev, Blue Noses group, Avdey TerOganyan or Voina group.
Kurátor / Curator: Andrey Erofeev

The Road to Amorpha
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Moravská galerie v Brně
7. 12. 2012 – 3. 3. 2013
www.moravska-galerie.cz
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Výstava studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP
věnovaná jednomu místu a jeho obyvatelům je pořádána při
příležitosti oslav 20. výročí založení uměleckých studií na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Národní galerie v Praze – Veletržní palác | www.ngprague.cz | www.fud.ujep.cz

JAN ŠvANkmAJer
možNosti
diAlogu /
mezi
fil mem
A volNou
tvorbou

Václav Magid: Z tajných složek
estetické výchovy / From the
Aesthetic Education Secret Files
28. 2.–17. 3.
→ vernisáž / opening: 28. 2., 19 h
Výstavní projekt vychází ze dvou zdrojů
materiálu: diskutabilních myšlenek
německých filozofů 18. století, kteří povýšili
krásu a umění na prostředek, jak dosáhnout
svobody a „pravého lidství“ a sovětského
televizního seriálu nazvaného 17 okamžiků
jara, který vypráví o sovětském tajném
agentovi nasazeném mezi vládnoucí elitu
nacistického Německa během posledních
měsíců druhé světové války. Příběh snahy najít
privilegované místo pro umění je vyprávěn
jako špionážní román. / The exhibition project
draws on two sources of material: firstly, the
disputable thoughts of 18th century German
philosophers, who elevated beauty and the
arts to the means of achieving freedom and
"true humanity“ and, secondly, a Soviet
television series called 17 Moments of Spring,
which tells a story of a Soviet secret agent
seeded among the leading elite of Nazi Germany in the last months of the Second World
War. The tale of searching for the privileged
space for art is narrated as a spy novel.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

26. října 2012—3. února 2013
úterý–neděle, 10–20 h
Galerie hlavního města Prahy
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13, Praha 1
www.ghmp.cz

Signály
z neznáma.
Český komiks
1922–2012

...a stovky dalších publikací o umění na

Bookstore.ArtMap.cz

MuZeum MONTANELli, Mumo
Nerudova 13 P 1 [C3]
open
út–so 12–18 h, ne 12–16 h
www
muzeummontanelli.com

ArtMap vyšla díky podpoře:
Katharina Gun Oehlert
Pojď blíž, miluješ-li / Come – if you
love
22. 11.–28. 2.
Prezentovány budou malby a objekty.
Témata jsou narativní: „Zaječí bůh miluje
býčí bohyni“ nebo „Ikarus. Sledy snových
figur, cherubíni a duchové vod se jeví
vzdálení našemu všednímu dni, nacházejí
však rychle své místo ve světě naší fantazie

+

Jurečkova 9

+

Fotograﬁe a umění
ve druhé polovině
20. století

– galerie kostka
Markéta Kubačáková: Nevrácený plán
/ Unreturned Plan
7. 2.–24. 2.
→ vernisáž / opening: 7. 2., 18 h
Ústředním tématem výstavy jsou dvě zdánlivě
příbuzné složky lidských činností, plánování
a snění. Jedna bez druhé nemůže existovat,
jejich vztah je ale spíše jednosměrný: plánu
musí předcházet představa, sen, který se
následně zhmotňuje. Co ale nastane, pokud
představy přicházejí během plánování,
pokud plán předchází představu? Co
přijde ve chvíli, kdy je konec snu a začátek
plánu neoddělitelný a výsledek je neustále
zamlžován návratem představ? / The focus
of this exhibition lies on two seemingly
related aspects of human action: planning
and dreaming. Although one cannot exist
without another, their relationship is rather
unidirectional. A plan is preceded by an
idea or dream, which might live up to its
materialization. What happens, thought, when
ideas come while planning, or when the plan
precedes its own idea? What if there is no
clear boundary between the end of a dream
and the beginning of a plan and reoccurring
ideas constantly blur the result?
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

+
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Jan Trampota (1889–1942): „Bez
vlastního zážitku není porozumění“ /
“There Is No Understanding Without
One’s Own Experience”
do 21. 2. / Until 02/21
Výstava kreseb dokumentuje umělcův způsob
výtvarného myšlení, usilujícího o harmonii
vnitřního zážitku a respektu k minulosti.
Theodor Pištěk: Ecce homo
do 20. 1. / Until 01/20
Retrospektivní výstava představuje
nejdůležitější etapy díla malíře, kreslíře,
kostýmního výtvarníka a designéra Theodora
Pištěka.

THEODOR

P I Sˇ T Eˇ K
ecce homo

Veletržní palác
26. 9. 2012 – 6. 1. 2013
http://theodor-pistek.cz

POLANSKY GALLERY
Štefánikova 43a, P5
1. patro / 1st floor
open
st–so 14–19 nebo po domluvě
Wed–Sat 2–7 pm or by appointment
www
polanskygallery.com

Fakulta umění a designu Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně: „Univerzita
Předlice“ / Faculty of Art and Design,
Jan Evangelista Purkyně University:
“Předlice University”
16. 11.–31. 1.
Výstava představuje projekty, reflektující
problematiku sociálně vyloučených lokalit,
prostřednictvím uměleckých intervencí
do urbánního prostoru periferní čtvrti Předlice.
/ The exhibition reflects the problem of socially
disenfranchised localities through artistic
projects undertaken in the urban environs of
the Předlice quarter on the city’s outskirts.
Jiří Kolář – Beatrice Bizot:
Korespondáž / Correspondage
6. 12.–17. 3.
Soubor dosud nevystavených koláží
z Kolářovy korespondence s B. Bizot v letech
1986-87. Výstavu doplňují díla této fr.
umělkyně, inspirovaná Kolářovými dopisy.
/ “Late” correspondence in the form of collages between the Jindřich Chalupecký Award
founder and a young French artist.

The 30 Gallery
V přístavu, Praha 7 [mimo mapu / out
of map]
open
st 18–20 h, www the30gallery.cz
Milena Dopitová: Já, Pojď, Mám, Já,
Jdu! / Mine, Come on, I‘ve got it,
Mine, I‘m on it!
5. 12.–26. 1.
Projekt využívá holografické technologie,
která umožňuje prostřednictvím průhledné
fólie specifické vnímání audiovizuální
projekce v prostoru. / The project employs
holographic technology with transparent foil,
enabling a specific perception of audiovisual
projection in space.
Vladimír Houdek
6. 2.–23. 3.
→ vernisáž / opening: 5. 2., 18 h
Polansky Gallery představí na samostatné
výstavě nejnovější práce Vladimíra
Houdka, čerstvého laureáta Ceny Jindřicha
Chalupeckého. Leitmotivem Houdkovy práce
nadále zůstává motiv kruhu, zpracovávaný
v bezpočtu formálních variací, výrazově
sevřených používáním identického postupu
kombinace malby a koláže a redukované
barevnosti.
prinz prager gallery
Osadní 35 (Areál M factory) P 7 [A7]
open
st–so 13–18 h
www
prinzprager.com
svit
Štefánikova 43a, P 5 [E3] open st–so
14–19 h nebo po domluvě, zavřeno
o státních svátcích / or by appointment, closed holidays, www svitpraha.org

Štěpánka Šimlová: Projekt Barma
19. 2.–19. 5.
Hugo Demartini: Retrospektiva
28. 2.–9. 6.
– VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA /
WALLENSTEIN RIDING SCHOOL
GALLERY
Valdštejnská 3 [C3]
LABYRINT REVUE — kulturní magazín vycházející od 1991. Hlavní téma
nového čísla je UMĚNÍ ZAPOMÍNAT.
Současná světová literatura, výtvarné umění, rozhovory, eseje, povídky,
překlady, barevné přílohy, fotografie, velký formát, 260 stran, 195 Kč.
K dostání v knihkupectvích, v galeriích nebo se slevou v Labyrintu.

www.labyrint.net

DOPORUČUJE

Jakub Schikaneder (1855–1924)
do 13. 1. / Until 01/13
Historicky dosud nejobsáhlejší prezentace
umělcova díla. / The largest ever exhibition of
the artist’s works.
– SALMOVSKÝ PALÁC /
SALMA PALACE
Hradčanské nám. 2 [C2]
František Kupka: Cesta k Amorfě /
Road to Amorpha
30. 11.– 3. 3.
Výstava, mapující průkopnickou cestu F.
Kupky ke zrodu abstraktního malířství.
/ The exhibition presents the development of
František Kupka’s work and pioneering path
to abstract painting.
– SCHWARZENBERSKÝ PALÁC /
SCHWARZENBERG PALACE
Hradčanské nám. 2 [C2]
Baroko v Čechách – Stálá expozice
Sbírky starého umění NG / The Baroque
in Bohemia – permanent exhibition of
the Collection of Old Masters of the
National Gallery in Prague

máme
otevřeno
1/2013
v rámci ART’S BIRTHDAY
17/1/2013
18:00 – 20:00
Kavárna Nová syntéza
Veletržní palác

Evropské umění od antiky do závěru
baroka / European Art from the
Classical Era to the End of the Baroque
– KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
/ CONVENT OF SAINT AGNES OF
BOHEMIA
U Milosrdných 17 [C5]
Středověké umění v Čechách
a střední Evropě / Mediaeval Art in
Bohemia and Central Europe

www.rajon007.cz
PALÁC KINSKÝCH / KINSKÝ PALACE
Staroměstské nám. 12 [C4]
Umění Asie a starověkého
Středomoří / Art of Asia and the
Ancient Mediterranean

Device_art 4.013
8. 2.–15. 2.
Device art 4.013, mezinárodní festival
robotiky a nových technologií v umění,
prezentuje současné umělecké práce
z Japonska, Slovinska, Srbska a Chorvatska.
Výstava, performance a diskuze u kulatého
stolu prozradí více o těchto zajímavých
a dynamických uměleckých scénách.
Device art, trienále propojující umění,
vědu a technologie, byl poprvé iniciován
v roce 2004 v Záhřebu kurátorským týmem
Kontejner.
Handa Gote: Ondřej Havránek
19. 2.–15. 3.
Mixed media

Expozice Sbírky moderního
a současného umění / Collection of
Modern and Contemporary Art
Alfons Mucha: Slovanská epopej /
The Slav Epic
do 31. 12. 2013 / Until 12/31, 2013
Slavný soubor dvaceti monumentálních
pláten, symbolicky interpretujících
dějiny Slovanů. / A well-known set of
20 monumental canvases symbolically
interpreting the history of the Slavs.

GALERIE
RUDOLFINUM

Ondřej Rakušan, David Sivý, Martin
Sedlák: Romantická večeře při
svíčkách / Romantic Dinner with
Candles

Özlem Altin, Esther Kläs, Eva
Koťátková: Two Hands and a Head
5. 12.–26. 1.
Výstava Two Hands and a Head zahrnuje
nové práce Esther Kläs, Özlem Altin
and Eva Koťátkové. Díla, jež umělkyně
společně uspořádaly ve výstavním prostoru,
připomínají tělesné torzo skládající se jen
z hlavního komunikačního aparátu – hlavy
a rukou. Tělo jako ruina je zde představeno
skrze stopy a abstraktní tvary odkazující
k organickému původu, jedná se o jakousi
skrumáž pozůstatků, jejichž původní tvar
či funkčnost musí zůstat nejasný. Není
zjevné, jestli fragmenty nabyly vlastní
identitu a nezávislost, jestli ji disponovaly
již od začátku, nebo zda jsou stále
podřízené celku a čekají na opětovnou
kompletaci. / The exhibition Two Hands
and a Head includes new works by Esther
Kläs, Özlem Altin and Eva Koťátková; the
works collaboratively arranged in the
exhibition space invoke the impression of
a fragmented, maybe incomplete body being
reduced merely to its main communication
apparatus – head and hands. The body as
a ruin, represented here through traces
and isolated abstract shapes referring to
an organical origin, always points back
to an initial completeness or describes
a functionality which must remain unclear.
It is not clear if the fragments have already
gained their own identity or independence
or if they rather are still subordinate to
a certain complete whole and are waiting to
be reassembled again.
Michal Kalhous: My Father Is a Star
6. 2.–23. 3.
→ vernisáž / opening: 5. 2., 18 h
Školská 28
Školská 28, P 1 [E5] (in the courtyard
– through passage) open út 13–19 h,
st–pá 13–17 h, www skolska28.cz
Dana Machajová, Barbora Švarcová:
Záhyb dechu
8. 1.–24. 1.
Záhyb dechu volně vychází z fotografických
sérií Le Mouvement Etienne-Julese Mareyho
z konce 19. století, v nichž Marey analyzuje
lidský pohyb pomocí fotografie. / The
project is based on photographic series Le
Mouvement by Étienne-Julese Marey from
late 19th century, which analyzes human
movement usinig photographic image.
Kurátor / Curator: Helena Krásová
Tomáš Ruller
29. 1.–1. 2.

Topičův salon a klub
Národní 9 (1. patro), P 1 [D4]
open
po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www
topicuvsalon.cz
Josef Žáček: Osamělost
11. 12.–11. 1.
Tranzitdisplay
Dittrichova 9/337 P 2 [E4] open út–ne
12–18 h www tranzitdisplay.cz
Tanja Widmann: Jedna z vás / Eine
von Euch
30. 11.– 10. 2.
Práce Tanji Widmann vychází z autorčina
zájmu o jazyk, zkoumání jeho možností
a podílu na konstrukci subjektivity. /
Exhibition investigates the potential of
language and its role in the performative
construction of subjectivity.
Práce / Work
Průběžně probíhající diskuse, kino, výzkum,
výstavy, publikace, archiv / Ongoing series
of discussions, screenings, research,
exhibitions, publications, archive
Projekce a diskuse / Screening and
discussion
Dana Levy: No Man’s Language
→ 15. 1., 18 h
Dokumentární film o muži, který přežil
holocaust, nosí ženské šaty a během 40
let vytvořil mezinárodní jazyk s vlastními
pravidly. Je to příběh Žida, který nikdy
nepřestal putovat. Mezi místy, ženami,
pohlavími a jazyky.
Hosté: Petr Koťátko, Josef Vojáček, Jiří Skála
Moderuje Vít Havránek
/ The Documentary about man, a crossdressing holocaust survivor who over the
span of 40 years created an international
language. This is a story of a Jew who doesn’t
stop wandering. Between places, wives,
genders, languages.
Guests: Petr Koťátko, Josef Vojáček, Jiří
Skála. Moderated by Vít Havránek
Uměleckoprůmyslové museum
17. listopadu 2 [C4], open út 10–19 h,
st–ne 10–18 h, www upm.cz
Angličáci / Matchbox
13. 12.–1. 4.
Výstava mapující miniaturní modely aut
tzv. angličáků, s nimiž si hrálo několik
generací dětí a staly se i sběratelskou vášní
řady dospělých. / The exhibition features
miniature Matchbox vintage car models that
have been popular with several generations of
children as toys and many adult enthusiasts
as collectibles.
Kurátorka / Curator: Marie Míčová
AKCE
Máme otevřeno. Galerijní večer
Prahy 7 / Art‘s Birthday
→ 17. 1., 18 h
Dvakrát ročně (vždy na začátku podzimní
a jarní výstavní sezóny) všechny významné
i zajímavé menší výstavní prostory v Holešovicích na jeden večer mimořádně prodlužují
otvírací dobu a nabízí speciální program. Jeho
součástí jsou vernisáže, komentované prohlídky, speciální site specific projekty, setkání
s kurátory, umělci a galeristy, promítání filmů,
koncerty atd. Návštěvníci mají k dispozici
mapu galerií s podrobným programem. Vstup
do všech galerií je zdarma.
Otevřeno mají:
– m.odla
Antonínská 6
– G alerie Laboratorio
Bubenská 1 (budova ORCO – 2.patro)
– D ivus – Prager Kabarett
Jižní křídlo Bubenská 1 (budova ORCO
přízemí)
– hunt kastner artworks
Kamenická 22
– G alerie Petr Novotný
Heřmanova 35
– D OX Centrum současného umění
Poupětova 1
– P rinz Prager Gallery
Osadní 35
– D ynamo design
Osadní 35
– T he30gallery
V přístavu (gps: 50.108734,14.454783)
– N G Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
– B erlínskej model
Pplk. Sochora 9
– 12. Galerie AVU

Art‘s Birthday
17. 1., 20–22 h on-air
Globální oslava jubilejních 1.000.0050
narozenin umění.
Čtyři bloky koncertů a zvukových performancí
budou z Veletržního paláce živě přenášet stanice Český rozhlas 3 – Vltava a Radio Wave.
Část vystoupení zazní i v živém satelitním
vysílání Evropské vysílací unie (EBU). Celý
program bude možné sledovat na narozeninovém webu www.ab.rozhlas.cz, který zároveň
poslouží jako jakýsi globální rozcestník –
nasměruje do celého světa všude tam, kde se
podobné narozeninové oslavy konají také.
Organizuje Český rozhlas.

na výletě
Moravská galerie v Brně
– Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14, Brno
otevřeno
st–ne 10–18, čt 10–19 h
www
moravska-galerie.cz
Tiché revoluce uvnitř ornamentu:
experimenty dekorativního umění
v letech 1880–1930
30. 11. 2012–31. 3. 2013
→ vernisáž / opening: 29. 11., 17 h
Výstava chce rehabilitovat roli ornamentu
v kontextu dějin umění. Představí dekorativní
alba a sbírky ornamentálních předloh, školní
pomůcky užívané pro tvorbu ornamentu,
studentské práce na papíře představující
postupy analytické stylizace, textilní dezény,
keramiku, cín i sbírky přírodovědné.
Wannieck Gallery
Ve Vaňkovce 2, Brno
otevřeno
po–ne 10–18, čt zavřeno
www
wannieckgallery.cz
Petr Nikl: Já jsem tvůj zajíc
(dialog s maminkou)
do 3. 2.
Petr Nikl představuje jednu z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění
současnosti, jeho matka Libuše pak byla
přední designérkou v oblasti hraček. Jejich
společná retrospektiva, snad poprvé
realizovaná v jednom výstavním prostoru ve
Wannieck Gallery v Brně, nabídne nevšední
možnost porovnání tvorby obou těchto
významných umělců.
Tomáš Císařovský – Erika Bornová
15. 2.–19. 5.
→ vernisáž / opening: 13. 2., 18 h
Galerie u Dobrého Pastýře
Turistické a informační centrum města
Brna, Radnická 4, Brno
otevřeno
út–pá 10–18 h, so 10–14 h
www
galerie-tic.cz
Anna Daučíková: Anamnézy
9. 1.–27. 2.
Brněnské architektonické stezky
www
bam.brno.cz
Galerie města Blanska
Dvorská 2, Blansko
www
galerie.blansko.cz
otevřeno
út–pá 10–12, 12.30–17 h,
so–ne 14–17 h
Krištof Kintera
19. 1.–20. 2.
→ vernisáž / opening: 19. 1., 17 h
Už od počátku studií patřil mezi
nejvýraznější osobnosti nejmladší generace.
V jeho tvorbě se setkáváme s objekt
vtahujícími autora i diváka do jiného (trochu
posunutého) světa. Díla jsou technicky
náročné objekty, které se pohybují, mluví,
kouří se z nich nebo jiskří. Autor se pečlivě
věnuje nejen jejich vzhledu, funkci, sdělení,
ale i jejich mechanice.
Kurátor: Jiří Ptáček
Oblastní galerie v Liberci
U Tiskárny 81/1, Liberec
www ogl.cz
Jiří Kornatovský: Meditace kresbou
6. 12.–3. 2.
Galerie Kaple
Komenského 1, Valašské Meziříčí
www
galerie.kzvalmez.cz

Palmy na Vltavě. Primitivismus,
mimoevropské kultury a české
výtvarné umění
30. 1. 2.–28. 4.
Výstava se soustředí na vlivy původních
mimoevropských kultur Ameriky, Afriky
a Oceánie na české výtvarné umění
v letech 1850–1950. Na základě využití
nových metodologických přístupů a dosud
málo známého materiálu ukáže povahu
primitivistického diskursu u českých
umělců, teoretiků i cestovatelů. Zvýšenou
pozornost bude klást na konkrétní
výtvarná díla se vztahem k tzv. etnickému,
„kmenovému“ umění. Projekt rovněž přiblíží
nejvýznamnější sbírky mimoevropských
etnických objektů, které měli čeští umělci.
Časově je výstava vymezena na jedné
straně dobou vzniku souvislejšího diskursu
o „primitivních“ kulturách v českých
zemích, na straně druhé faktickým koncem
avantgardy a slábnoucím zájmem o tyto
projevy.
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GALERIE NTK

AVU
Stožár
De-sign

VELETRŽNÍ PALÁC

BERLÍNSKEJ MODEL
M.ODLA

HUNT K ASTNER ARTWORKS

B

LABORATORIO

The Chemistry Gallery
Prager kabarett

Artwall
BÍLKOVA VILA

Galerie města Třince
KD Trisia, Nám Svobody 526
Třinec
František Lozinski (František
Kowolowski, Petr Lysáček, Jiří
Surůvka): Nová doba
16. 1.–8. 2.

Klášter sv. Anežky České

C

Krv
13. 11.–31. 3.
Krv – ústredná kategória transhistorického
kurátorského projektu je na jednej strane
spätá s ľudským telom a teda so životom
(resp. smrťou), na strane druhej je predmetom rozličných literárnych, náboženských
a sociálnych projekcií. Pre sekulárnu kultúru
krv nikdy nebola len záležitosťou biologickou,
lekárskou, resp. gastronomickou. Termíny
a spojenia ako „krvná pomsta“, „pokrvné
puto“, „modrá krv“, ale tiež „krvák“, „krvilačný“ alebo „krvi by sa na ňom nedorezal“
sú dosť výrečnými nástrojmi pre poznanie
vzťahu spoločnosti ku krvi. No v prvom rade
potenciálom na rozvinutie pútavej úvahy
o vizuálnej kapacite krvi (a jej metafor) od
14. storočia po súčasnosť.

Valdštejnská jízdárna
NOD

Slovenská Národní Galerie
Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta
Štúra 4, Bratislava, www sng.sk

GALERIE RUDOLFINUM
SALMOVSK Ý PALÁC

FUTURA: K arlín Studios

GALERIE JIŘÍ ŠVESTK A

ENTRANCE GALL

UPM

Schwarzenberský palác

GALERIE VŠUP

MuZeum MONTANELli
MALOSTRANSKÁ BESEDA
gamu
GALERIE pavilon

Palác Kinských

ghmp1
ghmp3

FENESTER

ghmp4

GALERIE K4

ghmp2
GATE Galerie

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
GALERIE J. FRAGNERA

D

GALERIE 35M2

MUSEUM KAMPA
ARTinbox
ATELIÉR J. SUDK A

Galerie Václava Špály

city surfer office
RAKOUSKÉ KULT. FÓRUM
Galerie KritikŮ

TOPIČŮV SALON
drdova gallery
NOVÁ SÍŇ
FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

Goethe Institut

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1, Wien
www
kunsthallewien.at

GALERIE F. BAUMANNA
ŠKOLSK Á 28
ARTMAP OFFICE GALERIE SMEČKY

FRANCOUZSK Ý INSTITUT
galerie SPZ
1. PATRO

GALERIE JELENÍ

Jan Machacek: Lines
do 31. 1.

SVIT

E

Staging Leigh Bowery: Xtravaganza
19. 10.–3. 2.

BUDOART

POLANSKY GALLERY

GALERIE VIA ART

Mike Parr: Edelweiß
do / till 24. 2.

TRANZITDISPLAY
FUTURA

ETC. GALERIE

mumok
MuseumsQuartier
Museumsplatz 1, A-1070 Wien
www
mumok.at

proLuka

A. M. 180

Dan Flavin: Lights
do / till 3. 2.
Albertina
Albertinaplatz 1
1010 Vienna, Austria
www
albertina.at

F

Erwin Wurm: De Profundis
do / till 17. 2.

VÝSTAVA FINALISTŮ
6. ROČNÍKU
CENY KRITIKY
ZA MLADOU MALBU
2013
ONDŘEJ BASJUK
TOMÁŠ JETELA
LUDMILA HRACHOVINOVÁ
RADIM LANGER
EDITA PATTOVÁ
ONDŘEJ PETRLÍK
KRISTÝNA ŠORMOVÁ
PETR TEJKAL KLÁRA VYSTRČILOVÁ

G

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA V PRAZE
31. 1. - 24. 2. 2013

Ř! Česká národní identita
v současném výtvarném umění

Dana Sahánková
8. 2.–4. 4.
Západočeská galerie
v Plzni
Pražská 13, Plzeň
www
zpc-galerie.cz
Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy
futurismu v českém umění
do 13. 1.
Reprezentativní výstava českého umění
první třetiny dvacátého století s tematickým
zaměřením na zachycení a evokaci
pohybu, rychlosti a dynamiky. Toto téma
se v návaznosti na rostoucí dynamiku
moderního života dostalo do popředí zájmu
především u italských futuristů, od nichž se
buď přímo, nebo zprostředkovaně rozšířilo
i do českého moderního umění. Vystavena
jsou díla Františka Kupky, Emila Filly, Otto
Gutfreunda, Bohumila Kubišty, Růženy
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Zátkové, Václava Špály, Josefa Čapka,
Antonína Procházky, Vincence Beneše,
Josefa Váchala, Vlastislava Hofmana,
Františka Foltýna, Josefa Šímy, Františka
Bílka, Zdeňka Pešánka a dalších.

H

7/12 2012 — 6/2 2013

MEET FACTORY

I

Praha 1. 1. – 28. 2. 2013

– Veletržní palác /
VELETRŽNÍ PALACE
Dukelských hrdinů 47 [B5]

– Podesta

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
– 13. de-sign.cz
Sládkova 7 (vchod z ul. Havanská)
– 14. workshop@Y
Bubenská 1, (budova ORCO – 4.patro).

Contemporary Art
in Prague Galleries

MOTYLÍ EFEKT?

Národní galerie v Praze / The
National Gallery in Prague
open
út–ne 10–18 h / Daily except
Mondays from 10 a.m. till 6 p.m.
www
ngprague.cz

Výběr prací z posledních let. Videoprojekce,
fotodokumentace. / Selection of Works
from recent years. Videoprojection,
fotodocumentation.

Současné umění
v pražských galeriích

ˇ
STECH
GERBOC
TYPLT
PITÍN
PETRBOK

NOVÁ SCÉNA ND
Národní 4, P 1 [D4]
www
novascena.cz

Galerie VŠUP

VÉLA

a citových prožitků. / Come – if you love
On display will be paintings and objects.
The themes are narrative in form: “The god
of hares loves the bull goddess” or “Icarus”.
A succession of dreamlike figures, cherubs
and water ghosts seem remote from our
mundane existence, although they soon find
a place in the world of our fantasies and
emotional experiences.

