Ve vybraných galeriích v Praze
je možné najít QR kódy či
přehrávače a získat tak přístup
k UMA AudioGuide. Nahrávka
formou dialogu s kurátorem či
umělcem pomáhá porozumět
výstavám současného umění.
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka [mimo mapu / out of
map], open so a ne 14–18 h
www
aug.cz/altan-klamovka-praha
1. 1.–31. 1. galerijní prázdniny
Markéta Jáchimová
5. 2.–2. 3.
→ vernisáž / opening: 4. 2. v 18.00
„Projekt do Altánu Klamovka bych chtěla
koncipovat ve smyšlené podobě. Ráda bych
jej pojala v pohádkovém duchu.“
Kurátorka / Curated by: Lenka Sýkorová
ARTINBOX
Perlova 370/3 [B2] open út, čt 14–16 h
(nebo na vyžádání / or by request)
www
artinbox.cz

Peter Župník: Denní sny /
Day dreams
do / until 23. 1.
Autorská výstava starších i nových fotografií
nejpoetičtějšího z členů Nové slovenské vlny. /
Solo exhibition of older as well as new
photographs by the most poetic member of so
called New Slovak Wave.
Kurátorka / curated by: Nadia Rovderová
Geny a generace
8. tématická výstava
31. 1.–4. 3.
Pohled na různé aspekty genů a generací očima
mistrů minulých, současných i budoucích.
Autoři: Veronika Bromová, Milan Cais, Jan
Gemrot, Kurt Gebauer, Milota Havránková,
Marek, Blanka, Václav Chochola, Anna
Irmanovová, Helena a Jan Lukasovi, MICL, Petr
Nikl, Libuše Niklová, Suzanne Pastor, Daniel
Pešta, Vasil Stanko, Jiří Surůvka a další.
Kurátorka/ curated by: Nadia Rovderová

ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 [D3] open út–ne 12–18 h
www
atelierjosefasudka.cz
Jan Tesař: Knihy a jiné obrazy
9. 1.–23. 2.
→ vernisáž / opening: 8. 1., 18.00
Michal Czanderle
21. 2.–30. 3.
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1 [A7] open so–po 10–18 h,
st a pá 11–19 h, čt 11–21 h
www
dox.cz, www facebook.com/DOXPrague.cz
Kde domov můj? / Where Is My Home?
do / until 20. 2.
Co si představujeme pod pojmem „domov“?
Výstava, zabývající se otázkou domova
a souvisejícími pojmy jako vlast, národ, či
identita, je součástí širšího stejnojmenného
projektu a vznikla na základě otevřené výzvy
umělcům a široké veřejnosti. Představí výběr
děl z otevřené výzvy i práce renomovaných
umělců jako jsou např. Jiří David, Kateřina
Šedá, Tomáš Císařovský, Jindřich Štreit nebo
dvojice fotografů Jasanský a Polák. Kurátor:
Jaroslav Anděl ve spolupráci s Leošem Válkou
a Michaelou Šilpochovou.
Volker März: Laughing Windows
prodlouženo do / until 17. 2.
Multimediální umělec Volker März v třípatrové
expozici připravené speciálně pro Centrum
DOX navazuje na svoji předchozí tvorbu v níž
„láskyplně“ snímá z podstavce velké postavy
historie, které ztvárňuje prostřednictvím
hliněných figurek. Historické osobnosti jako
Walter Benjamin, Hannah Arendt, Friedrich
Nietzsche nebo Franz Kafka konfrontuje März
s jejich dětstvím a „okny“ jejich příběhů
nahlíží rané dětství jako blažený stav dosud
nezasažený společenskými strategiemi.
Kurátor: Volker März.
Vetřelci a volavky – ateliér sochaře
do / until 20. 1.
Výstava Vetřelci a volavky – ateliér sochaře
v Centru současného umění DOX představuje
ojedinělý soubor modelů, které vznikaly
v letech 1968–1989 jako skici a návrhy pro
realizaci soch ve veřejném prostoru v tehdejším Československu.
– 13. 1., 17.00 Přednáška: Výtvarné umění
ve veřejném prostoru v Reálném socialismu
– 16. 1., 17.00 Přednáška: Výtvarné umění
ve veřejném prostoru v Reálném kapitalismu
– 19. 1., 17.00 Komentovaná procházka
po stopách výtvarného umění ze 70. a 80.
let v Dejvicích a prohlídka výstavy Vetřelci
a volavky v DOXu s Pavlem Karousem.
Místo setkání: vestibul stanice metra
Dejvická u výstupu na Evropskou třídu
Kurátorka výstavy: Ivona Raimanová
Koncepce výstavy: Pavel Karous

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31, P 1 [D4]
open
po–pá, 10–17 h
www
prague.czechcentres.cz
Všechno, co umím, je umění /
All I can do is Art
Stefania Batoeva, Lachezar
Boyadzhiev, Ivo Dimchev, Gavazov,
Pravdoliub Ivanov, Lubri, Bora
Petkova, Boriana Rossa/Oleg
Mavromatti, Rassim, Dimitar Solakov,
Kamen Stoyanov, Kosta Tonev,
Dimitar Shopov, Blood becomes water
do / until 31. 1.
Trh, kulturní politika i umělecké instituce
spolu soupeří v tom, kterak použít umění
jako nástroj, kterak mu přidat hodnotu tím,
že se využije jeho společensky prospěšná
funkce či se uplatní jako slibná investice. Při
hledání odpovědi na otázku, kde má tvůrčí
práce své místo, se dělání umění stává uměním, úvahy o hodnotě umění jsou hodnotou
umění, odkazy na umění jsou uměním, popis
nějakého uměleckého díla je samo o sobě
uměleckým dílem… / The market, cultural
policies and art institutions have been racing
with each other to use art as an instrument,
to add value to it by using it as a socially beneficial function or a promising investment.
In searching for the answer of where creative
work stands, making art is art, thinking about
the value of art is the value of art, referring
to art is art, describing a work of art is the
work of art itself…
Kurátor / Curated by: Vera Mlechevska
Umění / Art
Studenti Akademie výtvarných
umění ve Vídni, Akademie výtvarných
umění v Praze a Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze
6. 2.–23. 3.
→ vernisáž / opening: 5. 2. v 17.00
Očekávejte, že výstava vás ve svých dvou
částech Umění a Stín zavede do různých
koutů modernity, ať už toto zaklínadlo znamená Atény, velká a malá gesta, pohledy na
architektury, suvenýry do kapsy a na poličky,
memorabilia, zahlédnuté motivy, nalezená
pojmenování, jejich rozkládání a přeskládání,
z východu na západ a ze západu na východ.
Výstava zatím nemá žádnou koncepci nebo
o ní nevíme. To ovšem neznamená, že se o její
interpretaci nepokusíme. Těšíme se, že se
s vámi potkáme u jednoho stolu, v jednom
vlaku, před jedním plakátem, na stejném
představení, ve stejné rozhlasové hře. Studenti
AdBK ve Vídni, AVU v Praze a UMPRUM v Praze
společně s Edith Jeřábkovou a Dominikem
Langem / Expect the show to take you in
it’s two parts Art and Shadow into different
corners of modernity, whether this incantation
is Athens, great and tiny gestures, architectural views, souvenirs for pocket or for shelves,
memorabilia, glimpsed motifs, found designations, their disassembling and rearranging,
from east to west and from west to east. The
exhibition has no concept so far or we do not
know about it. This does not mean that we
resigned to it’s interpretation. We look forward
to meet you at one table, on one train, in front
of one poster, at the same show, in the same
radio play. Students AdBK in Vienna, AVU in
Prague and UMPRUM in Prague together with
Edith Jeřábková and Dominik Lang
Kurátoři / Curators: Edith Jeřábková
a Dominik Lang
DE–SIGN
Sládkova 7 [B4] open po–út čt–pá
11–18 h www de-sign.cz
DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10 [D7] open út–pá 13–18
h, so 14–18 h www drdovagallery.com
Aleksandra Vajd: Menu
prodlouženo do / until 11. 1.
Daniel Vlček
25. 1.– 8. 3.
→ vernisáž / opening: 24. 1.
Výtvarná tvorba Daniela Vlčka (* 1978) je úzce
spjatá s jeho zkušenostmi s elektronickou
hudbou. Ať již se proto věnuje malbě nebo
audiovizuální instalaci, jejich koncepčním
pozadím jsou hudební principy a jejich
obrazové transpozice. Inspiruje se obdobnými
experimenty hudební a výtvarné avantgardy
ve 20. století a v duchu naší doby sampluje
modernistickou geometrickou abstrakci. Jako
by těch sto let nebylo. Akorát že jsou ze záznamu. Smyčka. / The artworks by Daniel Vlček
(* 1978) are closely related to his experience
with electronic music. Be they paintings or
audiovisual installations, their conceptual
background is that of music principles and
their visual transposition. Inspired by similar
experiments of 20th century music and art
avant-garde, Vlček samples modernist geometric abstraction in the spirit of today. As if
the past 100 years never happened. As if they
were only pre-recorded. A loop.
Kurátor: Jiří Ptáček
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1 [C1] open čt–ne, 12–18 h
www
entrancegallery.com

Jan Boháč: Věčný oheň,
Smutný kuchař, Clona
9. 1.–2. 2.
→ vernisáž + Entrance Talk: 8. 1., 19 h
ETC. GALERIE
Kateřinská 20 [E5], open so–ne / Sat–Sun
13–18 h, ostatní dny po telefonické
domluvě na tel. / other days by
appointment tel: 602 682 788
www
etcgalerie.cz
Hana Garová: „Nebudu se zdržovat,
stará žena v černém svetru chce být
brzo doma“ / „I Won’t Be Long, The
Old Woman In Black Sweater Wants To
Be Home Early“
do / until 20. 1.
Kurátor / Curated by: Radim Langer
FENESTER
Výloha pro současné umění /
Window gallery, Jakubská 2 [C5]
open
nonstop www fenester.cz
FOTOGRAF GALLERY
Školská 28 (ve dvoře / in the
courtyard – through passage) [E5]
open
út–čt 13–19, pá 13–18 h
www
fotografgallery.cz
Radek Brousil: Studio Works
10. 1.–7. 2.
→ vernisáž / opening: 9. 1., 18.00
Výstava Studio Works představuje současnou
tvorbu českého fotografa Radka Brousila
(* 1980). Vybavení fotografickému ateliéru se
v ní stává námětem k esteticky vytříbených
zátiší s konceptuálními přesahy k reflexi
fotografického procesu. To, co bývá neviditelnými podmínkami vzniku fotografie, je v nich
pozorováno jako specifické prostředí, které
definuje podobu fotografického díla.
Prague College / Interactive
Media: Klauzury
11. 2.–12. 2. a 15. 2 – 16. 2.
→ vernisáž / opening: 10. 2.
a 14. 2. od 18.00
Dvojice dvoudenních výstavních prezentací
semestrálních prací posluchačů studijního
programu HND Interactive media pražské
„britské“ vysoké školy Prague College je
výsledkem semináře, při kterém si studenti
osvojují základy galerijní praxe.
Jan Freiberg a Dušan Skala
28. 2.–28. 3.
→ vernisáž / opening: 27. 2. od 18.00
Fotografická tvorba Jana Freiberga (* 1976)
stojí na citlivém konceptuálním uchopení témat periferie, vesnice a přírody. Freibergovým
partnerem se stal Dušan Skala (* 1979), svého času velká naděje české fotografie a mimo
jiné finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého,
pro kterého se výstava stane prvním veřejným
vystoupením od roku 2008, kdy odešel na
venkov a opustil domácí uměleckou scénu.
FUTURA
Holečkova 49 [E2] open st–ne
11–18 h / wed–sun 11am–6pm
www
futuraproject.cz
Pavel Sterec, Roee Rosen: On Trees
and Things/ O Stromech a věcech
22. 1.–23. 3.
Duo výstava podtrhuje zájem obou umělců
o historická vyprávění, materialismus, vědu
a esoterii. Pavel Sterec představí výzkum
týkající se přírody zmanipulované do politického
sdělení. Tato arbitrárnost každého místa se
poté vztahuje i k jeho pracím o pseudovědě
a obcházení náboženských pravidel a promítá
se do celkové scénografie výstavy. Roee Rosen
prezentuje práce umělecké skupiny ruských
židů žijících v emigraci Burried Alive, jejich
teroristické únosy, historické vtipy, voodoo
seance a meditace nad žehličkou. Vystavena
bude i série maleb s tématem designu
a Vladimíra Putina a jeho vztahu k věcem
a s věcmi. / Duo-exhibition underlines both
artist’s interest in the historical narrative,
materialism, science and esoteric. Pavel
Sterec introduce his research about nature
manipulated into a political message. This
arbitrarity of every place is also related to
his other works about pseudo-science and
bypassing the religion rules and to the whole
scenography of the exhibition. Roee Rosen
presents the works of the Russian jewish
immigrant artist collective Burried Alive group,
their terrorist kidnappings, historical jokes,
voodoo seances and meditations on the iron.
The paintings series with the topic of design
and Vladimir Putin and his relation to and with
things will be exhibited as well.
Kurátor / Curated by Michal Novotný
Karol Radziszewski:
America is not ready for this
22. 1.–23. 3.
34 let poté, co polská umělkyně Natalia LL
navštívila prostřednictvím stipendia New York,
se Karol Radziszewski jen s několika černobílými fotografiemi a seznamen jmen rozhodl
vyrazit na cestu v jejích stopách a potkat se
s umělci a art dealery, které potkala v roce
1977. „Amerika na tohle není připravena”
slova Leo Castelliho, slavného art dealera
a sběratele, utrousená když Castelli prohlížel
dokumentaci její práce, Natalii LL nutně nediskretuje v očích Amerických diváků. Místo toho,
můžeme pohlížet na její pobyt, během kterého
se jak nechala inspirovat místním umění,
tak se snažila definovat vlastní uměleckou
pozici, jako souboj dvou izolovaných světů. /
34 years after polish artist Natalia LL visited
New York on a scholarship Karol Radziszewski
decided to hit the trail with only a couple of
black and white photographs and names of
people and meet the artists and art dealers
she met in 1977. “America is not ready for
this” – the words of Leo Castelli, a famous art
dealer and collector, uttered while viewing

Natalia’s works, didn’t necessarily discredit
her art in the eyes of American spectators.
Instead we can think of her visit, during which
she both investigated art and tried to define
her own artistic position, as the clash of two,
completely isolated worlds.
Kurátor: Piotr Stasiowski
FUTURA: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 [C7] open st–ne 12–18 h,
wed–sun 12–6 pm www futuraproject.cz
Apparatus 22, Borsos Lőrinc,
János Fodor, Jaroslav Kyša, Karol
Radziszewski: The Emperor’s New
Apparel
15. 1.–9. 2.
Stejně tak jako Andersenovy pohádky,
je výstava Císařovy nové šaty domovem
imaginárních obleků, předstíraných módních
kolekcí a vymyšlených přehlídek - výstava
pohlíží na oblečení jako na symbolickou
vrstvu používanou k zajištění nové výhodné
pozice v sociálních otázkách a politice, proti
čemuž staví vyváženou kritiku. / Just like
Andersen’s tale, The Emperor’s New Clothes,
the exhibition – home to imaginary outfits,
pretended fashion collections and fake
fashion shows – regards clothes as a kind of
symbolic layer used to provide a new vantage
point on social issues, politics and the criticism levelled against it.
Kurátor / Curated by: Borbála Szalai
Vlčice noci II: Zima /
Wolf of the Night II: Winter
Andrés Ramírez Gaviria,
Anežka Hošková, Vladimír Houdek,
Radim Labuda, Tereza Příhodová,
Markus Selg, Lucia Sceranková,
Martin Tůma, Maja Wilchelm
19. 2.–16. 3.
Výstava utváří atmosféru zimního lesa v noci,
kde neočekávaná přítomnost lidské bytosti
vede k imaginativním vizím či nočním můrám.
Člověk vytržený z lesní symbiózy sleduje stopy
svého dechu v měsíčním světle a slyší tlukot
vlastního srdce… / The exhibition intends to
create an atmosphere of a winter forest in
the night, where the unexpected presence of
a human being leads to imaginary visions or
scary nightmares, where one can observe the
smoke of his own breath in the moonlight and
listen his own heartbeat…
Kurátor / Curated by: Karina Kottová
GALERIE 1
Štěpánská 47 [D3] open út–pá 9–18 h,
so–ne 12–19 h
GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 [E4] open st–pá 12–18 h,
www
galerie1patro.cz
Václav Bláha… zpět a tam
do / until 18. 1.
Kurátor výstavy Zdeněk Freisleben
Martin Krajc: Třikrát a dost
6. 2.–5. 3.
→ vernisáž / opening: 5. 2.
Kurátor výstavy Martin Dostál
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 [D7] open po–pá
10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz
Antje Seeger: Between the Lines
10. 1.–2. 2.
→ vernisáž / opening: 9. 1., 19.00
Zároveň vás zveme na kuchtění a pouštění Dua
Jmelír, které proběhne během vernisáže.
Robert Šalanda
7. 2.–2. 3.
→ vernisáž / opening: 6. 2. od 19.00
GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, P 1 [D3]
open
út–ne 10–12 h, 13–18 h
Já? Proměny identity v časech c.k.
Fotografie ze sbírky Scheufler
/ Self? Transformations of Identity
in the times of the Austro-Hungarian
EmpirePhotographs from the
Scheufler collection
18. 12. 2013–19. 1.
Inscenovanost, aranžovanost, divadelnost
patří k základním znakům fotografie 19.
století. Fotograf se často cenil podle toho,
jak dokázal s pomocí kostýmů, pozadí
a rekvizit model přetvořit. V Nakladatelství
AMU současně vychází kniha autora
výstavy P. Scheuflera „Osobnosti fotografie
v českých zemích do roku 1918“. / Staging,
arrangement, theatricality were the basic
characteristics of 19th century photography.
A photographer’s prestige often derived from
how he was able to transfrom the model
by using costumes, background and stage
props. The AMU Press is simultaneously
publishing a book by the auhtor of the
exhibition, P. Scheufler, called "Leading
Figures of Czech Photography after 1918".
Kurátor / Curated by: Pavel Scheufler
Pracoviště / Workplace
28. 1.–16. 2.
→ vernisáž / opening: 28. 1., 18 h
Pracoviště je vskutku tím, čím se zdá být –
místem práce. Galerie AMU se na tři týdny
promění v prostor, kde bude každý den
pracovat jiný umělec/umělkyně. Smyslem
Pracoviště je v praxi a zcela konkrétně
artikulovat téma umělecké činnosti v rámci
socio-ekonomického systému. / The
Workplace is indeed what it seems to be a place of work. For three weeks, GAMU will
become a space where each day a different
artist will be working. The purpose of the
Workplace is to practically and specifically

articulate the theme of an artistic activity as
a part of the social-economical system.
Kurátorka / Curator: Tereza Jindrová
Situace (poznámky o zvuku) /
Situations (notes on sound)
Gilberto dos Santos Agostinho Filho,
Martin Klusák, Lukáš Hradil, Matouš
Hejl, Martin Wiesner, Jan Fila, Anna
Kryvenko, Robert Palkovič, Soňa
Jelínková, Lenka Hajdučková, Mária
Júdová, Petr Zábrodský, Michael
Henzl, Sarah Maloney
25. 2.–23. 3.
→ Vernisáž / opening: 25. 2., 18 h
Společná výstava studentů katedry skladby
HAMU a Centra audiovizuálních studií FAMU si
jako jednotící téma vytýčila zvuk jako fenomén.
Zastoupení tvůrci prostřednictvím drobných
intervencí, zvukových kompozic, objektů,
projekcí a instalací reflektují v širokém záběru
různé polohy akustického vnímání. / Sound
as a phenomenon is a unifying theme set
out for a joint exhibition of students from
the Composition Department at HAMU and
from the Center of Audiovisual Studies at
FAMU. Through little interventions, sound
compositions, objects and installations, the
exhibiting artists reflect on a wide range of
ways sound is perceived.
Kurátoři / Curators: Michal Rataj a Martin
Blažíček
GALERIE AVU
U Akademie 4 [B5]
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
open
po–pá, 10–18 h
www
avu.cz

GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 [D4] open po, st–ne 13–18 h /
mon, wed–sun 13–18 h, www fotografic.cz
leden–únor: zavřeno /
january–fenruary: closed
GALERIE HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY
www
ghmp.cz, citygalleryprague.cz
– DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
GHMP 1

Týnská 6 [C5]
út–ne 10–18 h

open

Život Galerie hlavního Města Prahy 50 /
City Gallery Prague: 50 Years Of Life
25. 9.– 5. 4.
Galerie hlavního města Prahy slaví v roce
2013 padesátiny. Při takových příležitostech
se sbírkotvorné instituce většinou prezentují
nejvýznamnějšími díly. GHMP se však rozhodla
pro jiný koncept – bude bilancovat. Výstava
představuje nejen dějiny galerie od roku 1963,
ale i dřívější pokusy o její ustavení. / In 2013,
City Gallery Prague is marking fifty years of its
existence. It has become the standard practice
for art museums and galleries on such occasions
to present their achievements by exhibiting their
most treasured works. For its part, however, CGP
has opted otherwise: namely, to draw up and
present a balance-sheet of its endeavours. The
exhibition thus not only outlines the institution’s history since 1963, but also charts earlier
initiatives conducive to its establishment.
Kurátorka / Curated by: Hana Rousová

Generace slovenských studentů pražské
FAMU narozených kolem roku 1960, kteří
v polovině osmdesátých let výrazně vstoupili
na scénu tehdejší československé fotografie,
se do dějin zapsala pod názvem „Slovenská
nová vlna“. Přesto, nebo možná právě
proto, že nešlo o organizovanou skupinu
s vytyčeným programem, jejich poměrně
jednotný vizuální jazyk představoval jeden
z prvních projevů fotografické postmoderny
u nás. / The generation of Slovak students
of the Academy of Cinematic Art in Prague,
who were born around the year 1960 and who
made a distinct imprint on the Czechoslovak
photographic scene of the time, has gone
down in history as the “Slovak New Wave”.
Kurátoři / Curators: Tomáš Pospěch, Lucia L.
Fišerová
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a [D4]
open
út–ne 11–19 h www gjf.cz
Víno a architektura ve střední Evropě
do / until 26. 1.
Výstava představující nejvýznamnější
architektonické počiny v osmi zemích střední
Evropy s bohatou vinařskou historií. / The
exhibition presents the most important projects
from eight countries in central Europe with rich
wine history.
Heinrich Lauterbach
od / from 12. 2.
Výstava představující dílo významného polského
architekta, mj. autora dvou funkcionalistických
vil v Jablonci nad Nisou.

– DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Jiří Sieber, Natalia Akovantseva:
Těsně vedle hlavy
7.–17. 1.
Hlava bývá v klasickém výtvarném umění
obvykle vnímána jako prostorový objekt,
který má své typické proporce a prostorové
parametry. Neživotně, jako prostorový
objekt často působí i sice živý, ale hodinami
dlouhého sezení utrápený model. Proletí-li
však „těsně vedle hlavy“ ztuhlého modelu
například bzučící moucha, pak model
přestává být pouhým objektem a reaguje
na podnět. Nastupuje psychologická rovina
a hlava se stává reprezentantem osobnosti,
s charakteristickou mimickou a výrazem.
S tímto „materiálem“ pak ve svých obrazech
pracují i autoři výstavy.
Kurátor / Curated by Pavel Holas
GALERIE BUDOART
Perunova 15 [E7]
www
budoart.cz
Christophe Gilland
15. 1.–12. 2.
V Christophových až obsesivně detailních
kresbách a bizarních fotografiích
spoluvytvořených se sestrou Marielle Tepper
inspirovaných mystériem české historie
a krajiny se odkrývají nejen konkrétní místa
a postavy, ale i ukryté pohledy naší mysli.
/ Project Bohemia and Budoart gallery
together present a show featuring
Czech-Canadian Christophe Gilland with
his obsessively detailed depictions and
bizarre photo collaboration with sister
Marielle Tepper.
Kurátor / Curated by: Lenka Kovaříková
GALERIE/CZD
Vojtěšská 3 [E4] open út–pá 10–18 h
www
facebook.com/GALERIECZD
Stolečku, prostři se! /
The Wishing Table
do 31. 1.
Co má společného design, jídlo a pohádky?
Český design v pohádkové instalaci, která
sklízela úspěch v těch nejprestižnějších
evropských galeriích. / What has design, food
and fairytales in common? Czech design in
a fairytale installation which triumphed in the
most prestigious European galleries.
Crash Test: Jak? Jinak!
26. 2.–4. 4.
→ vernisáž / opening: 25. 2. v 18.00
Čím se zabývají studenti ateliérů porcelánů
a keramiky a jak se jejich práce liší od běžné
produkce českých porcelánek? Společná
výstava ateliérů keramiky a porcelánu pražské
UMPRUM a bratislavské VŠVU vedené silnými
osobnostmi současného česko-slovenského
designu Maximem Velčovským a Danielem
Pirščem, která pátrá po budoucnosti tohoto
oboru. / How the work of the students of
porcelain and ceramics look like and how it
differs from everyday production of Czech
porcelain factories? The exhibition of ceramics
and porcelain studios at Academy of Arts
Architecture and Design in Prague and
Bratislava’s Academy of Fine Arts and Design
led by strong personalities of contemporary
Czech-Slovak design Maxim Velčovský and
Daniel Piršč that addresses the question of
the future of this industry.
GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36 [C4] (vitríny
Štěpánské pasáže) open po–ne 7–22 h
www
fbgallery.cz
…v kostce
Michaela Čejková, Dominik
Hejtmánek, Nikola Ivanov, Richard
Janeček, Fabiana Mertová, Urška
Savič, Eliška Stejskalová a Xiaohui
Shan
10. 1.–20. 1.
Johana Střížková: Oskar 14
24. 1.–20. 2.
Ondřej Maleček / Podmořské
pralesy se ani nezachvěly
21. 2.–27. 3.

GHMP 2

Staroměstské nám. 13 [D4]
open
út–ne 10–20 h
Stanislav Podhrázský: Neklidná krása /
Restless Beauty
do / until 23. 2.
Výstava Neklidná krása představuje dílo
významného představitele české poválečné
malby – Stanislava Podhrázského (1920–1999).
Důkladná retrospektiva v Domě U Kamenného
zvonu má přispět k hlubší definici této osobnosti
a odpovídajícím způsobem zhodnotit Podhrázského celoživotní tvorbu. / The exhibition Restless Beauty presents the work of a leading figure
of Czech postwar painting, Stanislav Podhrázský
(1920–1999). The present generously conceived
retrospective at The Stone Bell aims at approaching a deeper insight into the legacy of this
artist, and at providing an adequate evaluation
of Podhrázský’s output in its completeness.
Kurátorka / Curator: Marie Klimešová
– MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
GHMP 3

Mariánské nám. 1, P 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h
Petr Nikl: Hra o čas
do 23. 3.
Výstava Hra o čas je tematickou retrospektivou
Petra Nikla, která mapuje dlouhodobě přítomný
fenomén času a paměti v jeho tvorbě. Na ploše
téměř třiceti let přibližuje vývoj, pojetí a formy
tohoto jevu ve všech zásadních oblastech Niklovy práce. / The exhibition The Game of Time
is a thematic retrospective of the work of Petr
Nikl, charting his perennical subject matter, namely that of the combined phenomenon of time
and memory. Spanning a scale of just a little
less than three decades, the show surveys the
development, concepts and forms of this theme
in all the key areas of Nikl’s output.
Kurátor / Curated by: Radek Wohlmuth

GALERIE JELENÍ
Drtinova 15 [E4] open út–pá 15–18 h,
731 823 670 www galeriejeleni.cz
Matěj Smrkovský: Představa
25. 1.–13. 2.
→ vernisáž / opening: 24. 1.
Dominik Garajský
19. 2.–6. 3.
→ vernisáž / opening: 18. 2.
Kurátor / Curated by: Martin Mazanec
GALERIE JOSEFA SUDKA
Úvoz 24, st–ne 11.00–17.00
www
upm.cz
Jaroslav Balzar: Fotografie
do / until 12. 1.
K nejexkluzivnějším fotografickým ateliérům
meziválečné Prahy patřil podnik Jaroslava
Balzara. Jeho starší práce jsou v duchu
art-deco, později se přiklonil ke glamour
fotografii, protože se hodně pohyboval
v divadelním a filmovém prostředí. / The
photographic studio operated by Jaroslav
Balzar was one of the most exclusive firms
in interwar Prague. Balzar’s earlier works are
rendered in an Art Deco manner; later on, he
turned to glamour photography as he was well
acquainted with the world of theatre and film.
Kurátor: Jan Mlčoch
GALERIE K4
Celetná 20 [D5] open po–pá 10–24,
so–ne 16–24 h, www galeriek4.cz
Pavla Dundálková: Stolování
7.–31. 1.
Podáš mi prosím solničku? Nevím, kde
končím já a začínáš ty. Komponovaný večer
pro dvě těla a jeden pohyb, který zůstane
chycený v prostoru galerie.
Kurátorka / Curated by: Barbora Ševčíková

vřazenou do celkových souvislostí.
Kurátor: Jiří Machalický
Stín / Shadow
6. 2.–7. 3.
vernisáž / opening: 5. 2. v 19.00
Více o projektu: Umění v Českém centru
Praha (výše) / More about the project:
Art at Czech Centre Prague (above).

William Klein, Jacques Henri Lartigue, Ari
Marcopoulos, Joel Meyerowitz, Slava Mogutin,
Daido Moriyama, Mark Morrisroe, Ed Panar,
Tod Papageorge, Walter Pfeiffer, Jack Pierson,
Stephen Shore, Dash Snow, Joel Sternfeld,
Gus Van Sant, Andy Warhol, Henry Wessel
nebo Garry Winogrand.
Kurátor: Michal Nanoru

Participace
Tomáš Absolon, Michal Cimala,
Dalibor Chatrný, Rudolf Němec,
Petr Písařík, Eliška Pokorná, Zorka
Ságlová, Jakub Špaňhel, Karel Štědrý
do 30. 1.
Propojení umělců v různých rovinách vyjádření.
Kurátor: Zdeněk Freisleben

– MALÁ GALERIE / SMALL GALLERY

GALERIE VZÁJEMNOST
Vítězné náměstí 10/829 (pasáž) [B2]
www
vzajemnost.blogspot.cz

– VIDEO NoD & NoD MINI
Jana Bernartová: Neomediální
koexistence
8. 1.–31. 1.
→ vernisáž / opening: 19.00–23.00
Může počítačový program žít svým vlastním
životem nebo se stát samostatně myslící entitou? Zimní krajina je počítačový program, který
využívá stochastickou metodu k ovlivňování
pohybu a uspořádání objektů ve virtuálním
prostoru. V momentě spuštění vytváří náhodné
variace, při spuštění několika paralelních verzí,
se každá stává ojedinělým neopakovatelným
procesem – jedinečným je též okamžik setkání
člověka s virtuálním organismem.
Kurátorka: Veronika Zajačiková
NoD Mini – Marek Hlaváč: Lovely Music
8. 1.–31. 1.
→ vernisáž / opening: 7. 1., 19.00,
v 19.30 zvuková performance
Dvě situace, jejichž technické a sociální
nastavení přesahuje možnosti jejich uchopení
a kontroly. Performance pracující s možnostmi kolektivní improvizace / dotváření situace
v rámci přednastaveného systému – nástroje
v podobě množství zvukové techniky zapojené
do kruhu. návštěvníci dostanou příležitost
podílet se na formování určité moci – možnost
ovládat ohlušující masu zvuku, tato možnost ale
nikdy nebude zcela naplněna – ať už chaotickým
charakterem celého systému nebo vlastní povahou kolektivní improvizace s užitím nástroje, se
kterým se většina účastníků setkává poprvé…
Zvuková instalace – automaticky generovaná
mikrotonální kompozice, repetitivní, ale stále
se vyvíjející melodie, odvíjející se ve zvukovém
spektru okolo 18000 Hz – tedy na samé hranici
slyšitelnosti – posluchač se snaží ve vyprázdněném prostoru zachytit stopy zvuku, skladba
ve své celistvosti mu ale stále uniká mimo
smyslově vnímatelnou oblast.
Kurátorka: Veronika Zajačiková
GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 [A2] open po–pá 8–20 h, so
10–17 h www techlib.cz
GALERIE PATRICIA MILANO
Krymská 12 (suterén Café v lese) [D7]
open
po–ne 12–18 h
Aktualni program na http://skutecnost.cz
– GALERIE PATRICIA MILANO
Novoměstská radnice (Café Neustadt),
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 [E5]
open
po–ne 12–18 h
Aktualni program na http://skutecnost.cz
GALERIE PAVILON
Mostecká 3 [D3]
www
galeriepavilon.cz

Viktor Pivovarov, Ged Quinn:
Cake and Lemon Eaters
7. 2.–20. 4.
Citace i nová interpretace ikonických obrazů
dějin umění, rafinovaná ironie poukazující na
rozporuplné okamžiky vývoje lidské civilizace
a politicko-satirická alegorie s příchutí filosofické beznaděje balancující mezi upřímnou
vážností a důvtipnou hrou jsou společnými
východisky tvorby obou autorů. Výstava
představuje drobná zátiší britského umělce
Geda Quinna v hravém dialogu s žánrovými scénami a zátišími Viktora Pivovarova,
klíčového představitele ruského konceptualismu. Zásadní otázka problematiky realismu
a uspořádání představ o realitě se stává
věcnou připomínkou postavení malířství, tradiční umělecké disciplíny, která přes všechen
vývoj nových digitálních médií neztrácí svůj
nadčasový význam. / Citation and new interpretation of the iconic images of art history,
multiple meanings, subtle and even impish
irony referring to the controversial moments
of the development of human civilization,
political-satirical allegory with the flavour
of philosophical despair silently teetering
between sincere earnestness and a subtle
game have become common starting points
of Ged Quinn and Victor Pivovarov. The exhibition presents the work of British artist Ged
Quinn in a playful dialogue with genre scenes
and still lives of Viktor Pivovarov, a key
representative of Russian conceptualism. The
fundamental question of the issue of realism
and the arrangement of the ideas about reality becomes a material reminder of the status
of painting as a traditional artistic discipline,
which, despite all of the development of new
digital media does in fact not lose meaning,
but rather abounds with timelessness.
Kurátor / Curated by Petr Nedoma
GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 [E5] open út–so
11–18.30 h www galeriesmecky.cz
Jiří Brdečka
20. 11.– 25. 1.
Jiří Brdečka (1917–1982) je znám především
jako scenárista filmů, uspěl také jako autor
filmových komedií, režisér animovaných filmů,
kreslíř, kritik, spisovatel a textař. V Brdečkově
pozůstalosti se dochovaly kresby, korespondence, studie, fotografie – to vše, včetně řady
projekcí, uvidíte na výstavě v Galerii Smečky.

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

Klidožití
11. 12.– 28. 2.
Zátiší ze sbírek Strahovské obrazárny 17.–19.
století. Ve sbírce obrazů premonstrátského
kláštera na Strahově, kterou založil roku
1835 opat Jeroným J. Zeidler, našla své
místo jak díla významných středoevropských
umělců, tak práce dnes pozapomenutých
malířů. Vedle církevních námětů, historických
scén a krajinomalby bylo početně významně
zastoupeno právě zátiší. Obrazy s náměty
zátiší byly až do r. 1950 většinou umístěny
v klášterní galerii a v reprezentačních
prostorách prelatury. Po násilném zrušení
kláštera se obrazy rozptýlily do řady
státních sbírek. Po jejich navrácení do
premonstrátského kláštera na Strahově je
od roku 1993 část kolekce zátiší vystavena
ve stálé expozici. Další jsou umístěny ve
veřejnosti nepřístupných částech kláštera
či v depozitáři. Výstava se stane nevšedním
pohledem do jednoho z tématických oddílů
církevní sbírky obrazů.
Kurátor: Hana Seifertová a Libor Šturc
GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
open
po–pá, 9–18 h, so 11–17 h
www
goethe.de/praha
Rub a líc. Umělecká proměna GoetheInstitutu v Praze / Inside Out. Artistic
Iterventions at the Goethe-Institut in
Prague.

Tomáš Predka a jeho host
17. 1.–21. 2.
Klubovna 04 / Nekonečný příběh
26. 2.–7. 3.

Brazil II: Design
do / until 14. 2.

GHMP 4

Daniel Hanzlík: Zdroje signálů /
Sources Of Signals
8. 11.– 9. 2.
Výstava Daniela Hanzlíka (nar. 1970) je
koncipována jako environmentální instalace.
Fyzický rozměr reality je tu transponován do
digitálních obrazových a zvukových forem. /
The exhibition of Daniel Hanzlík (b. 1970) is
conceived as an environmental installation.
Here, the physical dimension of reality is
transposed into various forms of digital image
and sound.
Kurátor / Curated by: Petr Vaňous
Start up IV
Tomáš Roubal: Worstseller
9. 1.–9. 2.
V rámci programu Start up IV Tomáš
představuje nástěnnou malbu, grafiky
a objekt reflektující například nedávný šok
na Slovensku, volební úspěch pravicového
extremisty Mariana Kotleby. Materiál, který
sám o sobě patří do černé kroniky. / In his
contribution to the Start up IV project, Tomáš
presents a wall painting, prints, and an object
relating to such current developments as has
been most recently for instance the shock
caused by the electoral triumph of rightwing
extremist Marian Kotleba in Slovakia,
a subject fitting for a newspaper’s crime
report page.
Kurátoři / Curators: Monika Doležalová,
hostující kurátor 2. části výstavy / guest
curator of the 2nd part of the exhibition Jan
Kratochvil
– DŮM FOTOGRAFIE /
HOUSE OF PHOTOGRAPHY
GHMP 5

Revoluční 1006/5 [C5]
open
út–ne 10–18 h
Slovenská nová vlna. 80. léta
Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko,
Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík,
Kamil Varga, Peter Župník
do / until 16. 3.

GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 [D4]
open
út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz
7. ročník Ceny kritiky za mladou
malbu – výstava finalistů
11. 2.–9. 3.
Cena kritiky za mladou malbu pro umělce do
30 let se koná za účelem usnadnění jejich
vstupu na profesionální výtvarnou scénu.
Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu
na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt
na území České republiky. Oceněním je Výstava finalistů v Galerii kritiků a dále samostatná
výstava laureáta. Hodnotí se první tři pořadí
a sympatie diváků.
V porotě letos zasedli: Jiří Machalický, Michal
Nesázal, Alena Pomajzlová, Petr Vaňous, za
pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro a Karel
Babíček
GALERIE MAINEROVÁ
Balbínova 28 [E6] open 10–18 h, nebo
kdykoli po domluvě na tel 608 231 209
www
mainerova.cz
Argišt Alaverdyan: Řev
10. 1.–6. 2.
Přichází šum a řev. Zrůdný tanec. Roztomilé
zvířátko. Mutování. Lízání a požírání. Hybrouš.
Přechod.
Výběr prací studenta 3. ročníku AVU (ateliéru
Martina Mainera) z let 2012–2013.
Kurátor Nina Mainerová a Argišt Alaverdyan
GALERIE NoD
Dlouhá 33 [C5] www nod.roxy.cz
Kurt Gebauer: Retrospektiva
8. 1.–31. 1.
Výstava se přiřadí ke stávající instalaci
Vznášení nad křižovatkou Dlouhé a Rybné
a k výstavě kreseb Modré plavkyně na Petynce v Café NoD. Zaměří se na několik okruhů
autorovy tvorby, a také na různá média, která
užívá. Stane se připomenutím některých pro
něj zásadních témat, ale vzhledem k prostoru
se omezí jen na to skutečně nejpodstatnější. Zároveň bude její koncepce pro mnohé
překvapením a ukáže i neznámou tvorbu

Vladimír Skrepl
5. 2.–20. 3.
→ Vernisáž / opening: 5. 2. v 18 h
Černé jezero, jezdci na koních, žena na
motorce. Nejnovější práce Vladimíra Skrepla.
Malíře, který se systematicky vydává na
nejistý terén, kam se jiní neodvažují a tím se
dostává na a pro mnohé i za hranici snesitelnosti. Skrepl se vyjadřuje jako velmi svobodný
umělec, který si dělá, zkoumá a vyjadřuje jak
chce, nebojí se divnosti, ošklivosti, jinakosti,
i když je používá, jen když je to z nějakého
důvodu vhodné a účelné. Skrepla výstižně
charakterizuje David Kulhánek: „Je to těžko
uchopitelný, stále unikající živel, podléhající
proteovským metamorfózám.“
GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12 [C4] open út–st, pá–ne
10–18 h, čt 10–20 h / Opening time:
Tue–Wed, Fri–Sun, 10 am–6 pm, Thur,
10 am–8 pm www galerierudolfinum.cz
Only the Good Ones: The Snapshot
Aesthetic Revisited
24. 1.–6. 4.
Výstava sleduje momentku, snímek pořízený
amatérem pro osobní potřebu, coby zdroj
inspirace pro další fotografické oblasti,
především uměleckou fotografii v americkém
kontextu. Momentka, spontánní zachycení
banálního okamžiku, minimálně režírované
a s malým ohledem na uměleckou nebo
žurnalistickou konvenci, plné červených očí,
uřezaných hlav, netěsnících závěrek a hypersaturace z drogerie, tvoří zásadní část objemu
fotografické produkce během celého 20.
století a právě teď globálně metastazuje pomocí sociálních sítí. / The exhibition explores
the extensive influence of the snapshot on
variety of practitioners working in photography
throughout the 20th Century and beyond, with
particular focus on the last 25 years.
Výstava představuje více než 200 děl autorů,
mezi nimiž jsou / The exhibition features more
than 200 works by, among others: Nobuyoshi
Araki, Tim Barber, Richard Billingham, Mike
Brodie, Larry Clark, Barbara Crane, Bill Dane,
Corinne Day, William Eggleston, JH Engström,
Walker Evans, Lee Friedlander, Luigi Ghirri,
Nan Goldin, Jerry Hsu, William Christenberry,

MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15 [H3] open po–ne 13–20 +
dle programu / according to the evening
programme www meetfactory.cz

Luděk Rathouský: Staronová
geometrie / Old-New Geometry
28. 2.–11. 4.
→ vernisáž / opening: 27. 2.
Monumentální cyklus Staronová geometrie je
vyústěním několikaletého zájmu autora o reflexi
gotické malby. Luděk Rathouský se tentokrát
zaměřil na Mistra Theodorika, konkrétně na
jeho rozsáhlý cyklus obrazů v kapli sv. Kříže na
Karlštejně. Po obsahové stránce autor rozpouští
původní figurální motivy na jejich podstatu
– základní geometrické tvary, připomínající
kubizované formy.

Adriaan Mellegers, Emmeline de Mooij:
After the Future
do / until 12. 1.
Společný výstavní projekt Emmeline de Mooij
a Adriaana Mellegerse pracuje s vizuálním
jazykem odvozeným ze sci-fi příběhů, skrze
které autoři pokládají otázky po povaze
pokroku a vytvářejí kontinuální dialog mezi
minulostí, přítomností a budoucností. /
For their show titled After the Future at
MeetFactory Gallery, Emmeline de Mooij
and Adriaan Mellegers are developing
a visual language inspired by science-fiction
narratives through which they are raising
questions about the concept of progress,
generating a continuing dialogue between the
past, present and future.
Kurátorky / Curators: Zuzana Jakalová,
Karina Pfeiffer Kottová

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 [E5] open po–pá 9–21 h,
so–ne 14–20 h www lgp.cz
Elliott Erwitt: Personal Best for Leica
prodlouženo do / until 9. 2.
Jedinečný výstavní projekt Elliotta Erwitta
(* 1928) představuje veřejnosti nejvýznamnější fotografie z široké tvorby světoznámého
tvůrce, člena prestižní agentury Magnum
Photos. / This unique exhibition presents the
most important photographs from the wide
range of works by the world-renowned Elliott
Erwitt (b. 1928), a member of the prestigious
Magnum Photos agency.
Miloň Novotný: Londýn 60. let /
London in the 60s
14. 2.–6. 4.
Londýn 60. let očima Miloně Novotného
(1930–1992), klasika české humanisticky
orientované fotografie. / London in the 60s
by Miloň Novotný (1930–1992), the classic of
the Czech human oriented photography of the
20th century.
Kurátor / Curated by: Dana Kyndrová

Český papež / Czech Pope
Ada Karczmarczyk, Bartosz
Kokosiński, Mateusz Okoński,
Dominika Olszowy, Kuba Woynarowski
6. 2.–16. 3.
→ vernisáž / opening: 5. 2., 19.00
Český papež! Je to chyba, nebo vtip? Někdo
se přeřekl? Jde o nedorozumění, iracionální
kombinaci hlavy katolické církve a jedné
z nejvíce ateistických zemí v Evropě? Práce
několika výrazných polských umělců mladé
generace uchopuje témata víry, spirituality či
okultismu s podezřením, z vlastní perspektivy
nekontrolovatelného, spontánního gesta. /

akce / special event
6. 1., 19 h – Křest knihy Jiří Hanke:
Pohledy z mého okna mého bytu /
Lounch of the book Jiří Hanke: Views
from the Window of my Flat

kovAnDA
© Sascha Weidner
pohledy2013.indd 11

Ještě jsem tu nebyl
multimediální a performativní
tvorba od 70. let po současnost

14.12.2012 19:33:22

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 [D7] open út–pá, 13–18 h,
so 14–18 h www huntkastner.com

Dům umění města Brna
The Brno House of Arts

www.dum-umeni.cz

Stanislav Podhrázský
Neklidná krása

GALERIE UM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze, náměstí Jana Palacha 80 [C4]
po–so 10–18 h www vsup.cz/galerie-um/

– COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova ulice 189/2 [D4]
open
út–ne 10–20 h

Jiří Havlíček: Dvě fotografie a jedna žena
leden
Kurátorky Blanka Švédová a Daniela Deutelbaum

Jiří

GALERIE SPZ
Pštrossova 8 [E4] open so 14–18 (další
dny je výstava ke shlédnutí přes výlohu)
www
galeriespz.com

Situace 46: Magda Stanová
28. 1., 18 h
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 [B5] open út, st, čt 12–18 h
www
galeriepn.cz

Tomáš Vaněk: Particip č. 174
30. 1.–3. 3.
→ vernisáž / opening: 29. 1., 18.00

M.ODLA
Antonínská 6 [B6] Vitrína v chodbě
přízemí bytového domu, otevřená na
požádání kohokoliv z obyvatel,
open
každý den 9–20 h / Showcase in
a hall of the ground floor of the appartement building, opened after asking
anybody of the residents. open Every day
between 9 a.m. to 8 p.m.
www
photo5.cz/m.odla

architektury a designu. Po komentáři k slavné
éře brazilské architektury a evropské schopnosti její reflexe tentokrát odkazuje k otázkám
relevantním pro vnímání modernistického
designu. / Kvalitar Gallery presents second
part of the critical exhibition project reacting to
the legacy of modernism in context of Brazilian
architecture and design. After a commentary
to the famous era of Brazilian architecture and
European disposition of its reflection we now
point out to questions relevant to perception of
modernist design.
Kurátoři: Jana Bernartová, Jan Kratochvil

07 02 — 06 04 2014

ARTMAP OFFICE &
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard –
through passage) [E5]
open
st 11–18 h www artmap.cz,
bookstore.artmap.cz

Zóna v pohybu
Dialogy profesorky Adély Matasové
a jejích studentů 1990–2014
16. 1.–17. 3.
Výstava mapuje práce studentů, kteří prošli
výtvarnými ateliéry prof. Adély Matasové od
roku 1990 do roku 2014. Pedagogický přístup
a umělecká tvorba profesorky Matasové
přispěly k etablování ateliérů konceptulání
a intermediální tvorby na českých vysokých
školách a k rostoucímu respektu k tomuto
způsobu tvorby na české výtvarné scéně
90. let. Výstava představí desítky předních
uměleckých osobností i práci mladé
nastupující generace. http://dox.mo.cz/

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 [D4] open po–ne, 11–19 h
www
galerievaclavaspaly.cz

GALERIE HL AVNÍHO MĚSTA PR AHY
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
S TARO M Ě S T S K É N Á M . 13, P R AH A 1
ÚTERÝ – NEDĚLE
10 –20 HODIN

25. 10. 2013 – 23. 2. 2014

Jan Hísek: Řeka
10. 1.–2. 3.
Výstava obrazů z aktuální tvorby autora.
GALERIE VERNON
U Průhonu 22, [B6] open st, čt, so
po domluvě www galerievernon.com
Martin Gerboc: Stíny.
I’m afraid of sleep just as one is
afraid of a large hole.
15. 1.–28. 2.
Výstava uvede výběr obrazů Martina Gerboce,
který ve své tvorbě odkazuje k estetice zla, hrůzy, strachu či hněvu. Inspiruje se francouzskými
a německými literárními a filozofickými tradicemi (Baudelaire, Brecht, Sartre, Foucault ad.),
malbami Francisca Goyi, tendenčním uměním
nacistů či berlínskými kabarety. Gerboc usiluje
o zachycení té nejtemnější a nejchaotičtější
podstaty lidské duše a snaží se vyprovokovat diváka k reakci, nikoliv k pouhé pasivní
percepci, / Visual artist from Slovakia, Martin
Gerboc will present a selection of his paintings.
In his art, Gerboc refers to the aestetics of
evil, horror, fear, or anger, inspired by German
and French modern literary and philosophy
tradition (Baudelaire, Brecht, Sartre, Foucault
etc.), Francisco Goya’s paintings, or tendentious
Nazi art and Berlin cabarets. He aims to show
a human soul in its darkest and most chaotic
essence and provoke a reaction rather than
a passive reception.
GALERIE VIA ART
Resslova 6 [E4] open po–čt, 13–18 h,
pá 13–17 h www galerieviaart.com

W W W . G H M P. C Z

Jan Kotík
(1916 - 2002)

Alena Kotzmannová & William Hunt
25. 1.–16. 3.
→ vernisáž / opening: 24. 1.,
18.00–21.00
INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 [B6]
www
inigallery.cz

18. 10. 2013 - 23. 3. 2014

Jana Babincová: Jazyk / The Tongue
Fáze III / Phase III: 15. 1.
Jana Babincová ve své geometrické malbě
dlouhodobě pracuje s principy kódování textů,
hudby nebo znaků odvozených z každodenního života. Důležitou součástí její tvorby
je také performance nebo situačně-komunitní rozměr. Pro INI Gallery připravila kódy
Jak Kotik ARTMAP.indd 1
odvozené ze struktur hudby a jazyka, založené
na mnohovrstevnatém sběru dat, jež zapojí
vybrané osobnosti i diváky. / A key element
to Jana Babincová’s work is encoding texts,
music or signs derived from everyday life into
geometric paintings. She often animates them
via performance and works on a situational or
communal level. The INI Gallery project deals
with structures of music and language and
is based on a multi-layered way of collecting
data, which will involve both selected personalities and the viewers.

Veletržní palác
www.ngprague.cz

Já jdu do galerie

23.10.2013 14:47:55

Moravská galerie v Brně
ruší vstupné do stálých expozic.

ArtMap se těší podpoře:
KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 [D5]
open
út–pá 13–17 h (nebo po domluvě /
or by request) www kvalitar.cz
Brazil I: Architektura / Architecture
do / until 17. 1.
Design Galerie Kvalitář představuje druhou
část kritického výstavního projektu reagujícího
na odkaz modernity v kontextu brazilské

Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o,
Naskové 1, 150 00 Praha 5
ArtMap Office: Školská 28, Praha 1 info@artmap.cz, www.artmap.cz
VYDÁVÁ ARTMAP, O.S. / TEXTY POCHÁZEJÍ ZE ZDROJŮ GALERIÍ A INSTITUCÍ / GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PETR HRŮZA

Baroko v Čechách /
The Baroque in Bohemia
Stálá expozice Sbírky starého umění NG /
Permanent exhibition of the Collection of Old
Masters of the National Gallery in Prague
– KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ /
CONVENT OF SAINT AGNES
OF BOHEMIA
U Milosrdných 17 [C5]
CM 863. Svatí Cyril a Metoděj.
Dějiny, tradice, úcta.
do / until 2. 2.

Czech Pope! Is it a mistake? A joke! A slip
of the tongue! Irrational misunderstanding
stemming from bringing together the head
of the Catholic Church with Europe’s most
unreligious nation. Works by several emerging
Polish artists grasps the topics of belief,
spirituality or occultism with suspicion,
from their own perspective of uncontrolled,
spontaneous gestures.
Kurátoři / Curators: Piotr Sikora, Piotr Zdybał
– GALERIE KOSTKA
Adrien Giros: Strážci / The Guards
do / until 12. 1.
Inspirací pro samostatnou výstavu
francouzského umělce Adriena Girose v galerii
Kostka se stal relikt vlasů W. A. Mozarta
a roztodivné historky obklopující jeho pobyt
v Praze, kde poprvé prezentoval operu Don
Giovanni. / W. A. Mozart’s hair relict and
whimsical stories accompanying his stay in
Prague when first staging his famous opera
Don Giovanni became an inspiration for Adrien
Giros' solo show in Kostka Gallery.
Kurátorka / curated by: Zuzana Jakalová
Nikola Čulík: Výstava na klíč /
Turnkey Exhibition
5. 2.–2. 3.
→ vernisáž / opening: 5. 2., 18.00
Jedinej, kdo to udělá zadarmo, je umělec.
Nikola Čulík, nadějný hřebec, se představí
kresebnou soustavou, která vychází
z netradičního rámce uvažování o tomto
médiu. Galerijní prostor Kostky pojedná spolu
s dalším umělcem či laikem, kterého bude
sám dálkově ovládat. / The only one who will
do it for free is the artist. Nikola Čulík, the
promising stallion, will present a drawing
system derived from his unconventional way of
thinking about this medium. The gallery space
will be treated with the help of another artist
or non-artist, who will be remote-controlled
by Čulík.
Kurátorka / curated by: Lenka Sýkorová
– GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY
Robert Šalanda: Evergreen
do / until 15. 3.
Slovo Evergreen naznačuje zaměření
Šalandovy současné práce, ve které autor
vizuálními způsoby zkoumá slovní klišé,
lidové výrazy a ustálená slovní spojení.
Velkoformátová malba na Galerii Zeď je
součástí výstavního projektu Slovo dalo slovo.
/ The word Evergreen employs a definition
of color, suggesting the current focus of
Šalanda’s work, which visualizes verbal
clichés, folk expressions and set phrases. The
large-format painting on the Wall Gallery is
a part of the Word for word exhibition project.
Kurátor: Karina Kottová
MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3]
open
po–ne, 10–18 h
www
museumkampa.cz

Patrik Hábl – Vytržené obrazy
do / until 2. 2.
V souvislosti s vystavením dvou deskových
obrazů ze stálé expozice středověkého umění
v Českých zemích na výstavě CM 863 připravila
NG v Praze ve spolupráci s Centrem teologie
a umění při KTF UK instalaci nazvanou „Vytržené obrazy“. V expozici jsou na místě obrazů
gotických vystavena abstraktní oltářní plátna
od malíře Patrika Hábla, která byla v letošním
postním období instalována v kostele Nejsv.
Salvátora v Klementinu.
Kurátor / Curated: Jan Klípa
Kurátoři intervence / Curators of the intervention: Jan Klípa a Norbert Schmidt
Pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci
s Centrem pro teologii a umění při KTF UK.

MUZEUM MONTANELLI, MUMO
Nerudova 13 [C3]
open
út–pá 14–18 h
www
muzeummontanelli.com
Japonské art brut /
Art Brut from Japan
do / until 17. 1.
Sigrún Ólafsdóttir: Trvalá expanze /
Sustained Expansion
19. 2.–30. 5.
Výstava děl islandské umělkyně.
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE /
THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE
open
út–ne 10–18 h / Daily except
Mondays from 10 a.m. till 6 p.m.
www
ngprague.cz
– VELETRŽNÍ PALÁC /
VELETRŽNÍ PALACE
Dukelských hrdinů 47 [B5]

Thomas Zipp: Task Dependence of the
Effect of Standards on the
Perception of a Series of Objects
do / until 18. 1.
Instalace Thomase Zippa je věnována výzkumům různých psychických stavů jako únava,
strach, melancholie a jejich vztahů ke vzniku
emocí a eventuálním psychickým poruchám.
Zipp realizuje výzkumnou laboratoř spojující
dočasné akce s umělými rostlinami a hudební
performance. / Thomas Zipp’s installation is devoted to the research of various
psychological states such as fatigue, fear,
melancholy, and their relationships to the
origin of emotions and possible psychological
disorders. Zipp creates a research laboratory
linking temporary projects with artificial
plants and musical performances.
Kurátor / Curated by Zdenek Felix

TOPIČŮV SALON A KLUB
Národní 9 (1. patro) [D4] open po, čt,
pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www
topicuvsalon.cz
Ludmila Matějková: Sochy a kresby /
Sculptures and drawings
do / until 31. 1.
Výstava představí průřez sochařskou tvorbou
Ludmily Matějkové v časovém záběru od
šedesátých let po současnost. V Čechách jde o vůbec první přehlídku v tomto
rozsahu, neboť autorka patří mezi umělce,
kteří v důsledku politických událostí odešli
z republiky a svoji práci rozvíjeli v zahraničí.
/ The exhibition will feature a cross-section
of Ludmila Matějková’s sculptural oeuvre
from the 1960s to the present. It is the first
retrospective of this importance held in
the Czech Republic. Ludmila Matějková is
one of the artists who due to the political
conditions left Czechoslovakia to develop
their art abroad.
Kurátor / Curated by: Ilona Víchová
Julie Winterová–Mezerová: Potřetí /
For The Third Time
do / until 10. 1.
TRAFAČKA
Kurta Konráda 1 [A10]
open
út–ne 15–19 h
www
trafacka.cz
leden–únor prázdniny /
january–february closed

KONÍRNA PALÁCE KINSKÝCH /
THE STABLE OF KINSKY PALACE
Staroměstské nám. 12 [C4]
Oskar Kokoschka
do / until 12. 1.

– TRAFO STUDIO
ŠTERNBERSKÝ PALÁC /
STERNBERG PALACE
Hradčanské náměstí 57/15 [C2]

Marek Meduna: Všechno bylo zdarma /
Everything Was For Free
25. 1.–28. 2.
→ vernisáž / opening: 24. 1., 18.00

Evropské umění od antiky do závěru
baroka / European Art from the
Classical Era to the End of the Baroque
Stálá expozice / Permanent exhibition

ŠALOUNŮV ATELIÉR
Slovenská 1566/2 [F7]
www
avu.cz Tel. +420 271 742 389

Mistrovská díla rakouského
a německého malířství 19. století /
Masterpieces of 19th- Century Austrian
and German Painting
do / until 2. 2.
Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon
Lomnický žebrá na pražském mostě, 1853
do / until 2. 3.
SALMOVSKÝ PALÁC
Praha 1, Hradčanské nám. 1 [C2]
Ludvík Kuba (1863–1956). Poslední
impresionista / The Last Inmpresionist
do / until 6. 4.
NIKA Malá Galerie VŠUP
vestibul stanice metra Karlovo nám. [E4]
Filip Dvořák: Hrob modernismu
do / until 11. 2.
NOVÁ SCÉNA ND
Národní 4 [D4] www novascena.cz
POLANSKY GALLERY
Štefánikova 43a [E3] (1. patro / 1st
open
floor)
st–so 14–19 nebo po domluvě
/ Wed–Sat 2–7 pm or by appointment
www
polanskygallery.com

Ruth Noack: AVU
24. 1.–5. 2.
Německá kurátorka Ruth Noack je v současné
době hostující profesorkou na Akademii
výtvarných umění. Spolu se svými pražskými
studenty připravila výstavu, která vychází
z obrazu významného českého portrétisty
Vojtěcha Hynaise z konce 19.století a vytváří
nejrůznější odkazy do současnosti a současného umění.
ŠKOLSKÁ 28
Školská 28 [E5] open út 13–19 h,
st–pá 13–18 h, www skolska28.cz
Tichá pole cestou z práce
14.–28. 1.
→ vernisáž / opening: 13. 1., 18.00
Série deseti poslechových pásem hudby, těžící
z terénních nahrávek, doplněné kompozicemi
a improvizačními seancemi, připomínajícími
zvuky přírody…
Cyklus oběhne kolečko jednotlivých odpolední
od plnějších, zvukově hutnějších příkladů až
k téměř tichu (nahrávky prázdných prostorů),
aby znovu se vrátil k „zaneprázdněnějšímu“
sonickému spektru.
1. Zvuky Prahy – koláž z pražských vlaků
a nádraží (Slávek Kwi, Peter Cusack,
Michael Kindernay, Miloš Vojtěchovský) 2.
Alfredo Costa Monteiro 3. Dimitra Lazaridou
Chatzigoga 4. Lucie Vítková 5. Jez Riley French
6. Noid 7. Peter Graham 8. Andrea Neumann
9. Ferran Fages 10. Tomáš Procházka a Handa
Gote
Koncert / Concert
Angélica Castelló & Dafne Vicente–
Sandoval; Ivan Palacký & Petr Vrba
23. 1., 19.30
Sound installation for headphones. Works
based on field recordings, compositions and
improvised seances inspired by natural sounds.
Kurátor / Curated by: Ivan Palacký

Josef Lada: Co přináší zima
do / until 16. 2.
Kurátorka / Curator: Pavla Pečinková
Jiří John: Za obzor /
Beyond the Horizon
do / until 23. 2.
Kurátor / Curated by: Pavel Brunclík

SVIT
Štefánikova 43a [E3]
open
st–so 14–19 h nebo po domluvě,
zavřeno o státních svátcích /
or by appointment, closed holidays
www
svitpraha.org

THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 [B6] open st-pá 12–19 h
so–ne 10–19 h www thechemistry.cz

Driving fast nowhere.
Zoe Barcza, Melanie Bonajo, Chris
Coy, Harm van den Dorpel, Lars TCF
Holdhus, Thomas Jeppe, Piotr Lakomy,
Tan Lin, Petros Moris, Niko Princen,
Raphaela Vogel
do / until 8. 2.
Kurátor / Curated by: Martin Kohout
STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47 [B5]
vstup E – uprostřed budovy Veletržního
paláce výstava je přístupná po domluvě
(Tomáš Kadlec: 734 708 138) / open by
appointment (Tomáš Kadlec:
+420 734 708 138) www studiohrdinu.cz
Marie Ladrová a Ondřej Vavrečka:
Pomocník v zapadlé gubernii /
Helpmate in a god-forsaken
do / until 17. 1.
Čtvrtá výstava Studia Hrdinů s názvem
Pomocník v zapadlé gubernii reaguje na uvedenou inscenaci Pomocník Walser režírovanou
Janem Nebeským. / Fourth exhibition in Studio Hrdinů called ‚Helpmate in a god-forsaken‘

Děda / Grandpa
11. 2.–27. 2.
→ vernisáž / opening: 10. 2. v 18.00
Audiovizuální výstava představuje nalezené
barevné rodinné fotografie z 50. let
z východního Slovenska a rozhovory, které nad
fotografiemi pořídil vnuk se svým dědečkem autorem fotografií. / Audiovisual installation
presents found family color photographs from
1950’s East Slovakia and interviews which
grandson made with his grandfather – the
author of the photographs.
Kurátor: Josef Moucha
– 20. a 27. 2. v 18.00 – Doprovodné
večery / Accompanying evenings
22. 2.– Jan Pfeiffer
Autorská prezentace videí, animací
a instalací. "Zajímají mě fyzické danosti
prostoru i lidského těla, které ovlivňují naše
chování a rozhodování, protože jsme vždy
zapasováni do určitého celku, v němž se
musíme vyrovnat s uspořádáním prostoru
i sociální strukturou kolem nás."
Authors presentation. The works (videos,
animation, installations) by Jan Pfeiffer are
based on his effort to generalize everyday

Orbis Pictus – 6 x 60°
Jonáš Czesany, Zbyněk Havlín, Dušan
Moravec, Karel Jerie, David Saudek,
Jaroslav Valečka
6.–26. 2.
Kurátor / Curated by Rea Michalová
TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 [E4] open út–ne 12–18 h
www
tranzitdisplay.cz
Avděj Ter-Oganian: „V prdeli. Výběr
z díla“ 1978–2013
do / until 2. 2.
Avděj Ter-Oganian se narodil v Rostově na
Donu roku 1961. V letech 1980–90 byl
účastníkem a organizátorem nezávislého
umělekého spolku, později nazvaného! Umění
nebo smrt!“. V letech 1991–93 byl kurátorem
galerie „V Trechprudnom“. Od roku 1993 autorem projektu “galerie Vpřed!”, od roku 1995
autorem projektu „Škola avantgardy“. Roku
1999 z důvodu politického pronásledování
za uměleckou činnost emigroval do České
Republiky. Žije a pracuje v Praze. Jeho práce
je inspirována duchem ruského futurismu
a tělem francouzské malby. Autor si při práci
pohrává s logikou a tvaroslovím avantgardy
v současné postkomunistické realitě.
Kurátor: Ivars Gravlejs
Práce / Work
Průběžně probíhající diskuse, kino, výzkum,
výstavy, publikace, archiv / Ongoing series of
discussions, screenings, research, exhibitions, publications, archive
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM
17. listopadu 2 [C4]
open
út 10–19 h, st–ne 10–18 h
www
upm.cz
František Drtikol: Z fotografického
archivu / From his Photography
Archive
do / until 19. 1.

Ondřej Maleček: Mýtina Času
do 9. 2.
Výstava představuje tři malířské obory,
kterým se Ondřej Maleček věnuje. Krajina,
zátiší a figura. Tyto tři disciplíny jsou však
v podání autora dokonale propustné. V krajině
se kameny mění v lebky. Strom v květinu,
květina v netopýra, netopýr ve smrk… Stále je
naše fantazie napínána a nucena u každého
obrazu rozpoznávat a dešifrovat zvláštní
objekty, znaky, symboly a prázdný prostor. Tuto
tvarovou a obsahovou hádanku malířských
oborů spojuje otázka vzpomínek, rozpomínání
a předmětů, které vzpomínání vyvolávají.
Ocitáme se s malířem na pomyslné mýtině času,
kde s temným lesem (podvědomím) v zádech
hledíme do prosvětlené mýtiny rozumu.
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DOX

A
GALERIE VERNON
GALERIE NTK
GALERIE AVU

VELETRŽNÍ PALÁC
STUDIO HRDINŮ

DE-SIGN
GALERIE VZÁJEMNOST
GALERIE PETR NOVOTNÝ

M.ODLA

B

THE CHEMISTRY GALLERY
INI GALLERY
DIVUS

GALERIE EMILA FILLY
Jateční 1588/49, Ústí nad Labem
www
gef.cz
Cena Exit 13
do / until 30. 1.
Výstava finalistů 6. ročníku soutěže pro
studenty českých a slovenských vysokých
uměleckých škol. Součástí výstavy Cena
Exit 2013 je prezentace projektu zástupce
Slovenské republiky Mareka Burcla, studenta
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
nazvaná Surogáty Reality?

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
GALERIE NAVRÁTIL

C

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

CISARSKA KONIRNA

GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V CHEBU
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
www
gavu.cz open út–ne 10.00 –17.00

NOD

ŠTERNBERSKÝ PALÁC
SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

GALERIE FELIXE JENEWEINA
Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo
náměstí 552 www gfj.kh.cz

SALMOVSKÝ PALÁC

A

GALERIE UM
PALÁC KINSKÝCH

GALERIE AMU

GHMP 4

← ENTRANCE GALLERY

FENESTER
GALERIE K4

GATE GALERIE

GALERIE FOTOGRAFIC

D

GHMP 1
GHMP 2

GHMP 3

GALERIE PAVILON

KVALITÁŘ

GALERIE J. FRAGNERA

GALERIE 35M2

MUSEUM KAMPA
ARTINBOX
ATELIÉR J. SUDKA

HUNT KASTNER

GALERIE KRITIKŮ

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
TOPIČŮV SALON
NOVÁ SCÉNA

GALERIE CZD

GALERIE JELENÍ

SVIT

E

DRDOVA GALLERY
GALERIE F. BAUMANNA
ŠKOLSKÁ 28
GALERIE
1
ART
MAP
OFF
ICE
GALERIE PATRICIA MILANO

FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

GOETHE INSTITUT

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
GALERIE SPZ
GALERIE 1. PATRO

GALERIE MAINEROVÁ

BUDOART

POLANSKY GALLERY

GALERIE VIA ART
TRANZITDISPLAY

Vladimír Véla
→ vernisáž / opening: 10. 1., 17.00
11. 1.–23. 2.

FUTURA

ETC. GALERIE
NIKA

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
Ernestinum Příbram, Tyršova 106
www.galerie-drtikol.com
Drtikolovo rodné město Příbram připravilo ve
spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem
v Praze výběr z autorova fotografického díla.

AČK

GHMP 5

GALERIE RUDOLFINUM

MUZEUM MONTANELLI

Alice Nikitinová, Od věci
Malá galerie / Kleine Galerie
16. 1.–2. 3.
→ vernisáž / opening: 15. 1., 17.00
Malířka Alice Nikitinová (* 1979) je jednou
z nejvýraznějších umělkyň generace 30+, zároveň však stojí stranou většiny programových
vystoupení a velkých malířských přehlídek.
Tuto situaci lze částečně vysvětlit její vlastní
nepřizpůsobivostí, jež ovšem není ničím jiným
než přirozeným důsledkem věrnosti vlastním
východiskům a specifickým požadavkům, která
kladou na řešení problematiky malovaného
obrazu. Nikitinová vychází z tradice abstraktní
malby avantgardních umělců první třetiny 20.
století. Předlohou pro formální výzkum autonomních problémů abstraktního obrazu jsou
její osobní fascinace nejvšednějšími předměty
každodenního užívání. Ty svou esenciální, znakovou a na funkční podstatu zredukovanou estetikou vybízejí k novým formulacím výtvarných
témat, odlehčení a deformacím modernistické
stavby obrazu, objevování humoru a obnovování percepční senzibility k malbě.
Kurátor / Kurator: Jiří Ptáček

TR AF
FUTURA: KARLÍN STUDIOS

ŠALOUNŮV ATELIÉR
GALERIE PATRICIA MILANO

ALTÁN KLAMOVKA

F

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
Esterházyho palác
Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
www.sng.sk
Zaujatí krásou. Päťdesiate roky
v dokumentárnej fotografii. /
Captivated by Beauty. The 1950s in
Documentary Photography
do / until 23. 2.
Kurátori: Aurel Hrabušický, Bohunka Koklesová
Robert Wilson. Videoportréty /
Videoportraits
do / until 23. 3.
Kurátori: Noah Khoshbin & Matthew Shattuck

G

AKCE
1.000.051 narozeniny umění
17. 1.
Rozhlasový éter, satelitní spojení, internet, prostor, lidé, umění, voda, kýbl, houbička = globální
oslava = 1.000.051 Narozenin umění.
Již 10. narozeninová party v produkci Českého
rozhlasu a Evropské vysílací unie, která se
každoročně odehrává nejen v místech důležitých
pro rozkvět české kultury, ale i v nejrůznějších
prostorech po celém světě, včetně evropského
rozhlasového éteru a internetu. Letošní oslava
proběhne ve spolupráci s Experimentálním
prostorem NoD za účasti umělců z České
republiky, Slovenska, Rakouska a Spojených
států amerických. Celkem čtyři koncerty
propojí textově-zvuková performance Jaromíra
Typlta. Večer zahájí vernisáž projektu Minutový
komixxx v café NoD. Tradice celosvětových oslav
Narozenin umění vznikla právě 17. ledna, v roce
1963. Tehdy jeden z členů uměleckého hnutí
Fluxus, Robert Filliou, prohlásil, že umění se
zrodilo před 1.000.000 let, když pravěký umělec
vhodil suchou houbu do nádoby s vodou. Od
té doby organizují umělci celého světa globální
„narozeninovou party“ připomínající památku
tohoto Filliouova performačního gesta i jeho snu
o věčném spojení umělců – The Eternal Network.
www.artsbirthday.ebu.ch
www.rozhlas.cz/artsbirthday/2014

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA
Dolná 8, Banská Bystrica
www.ssgbb.sk
Richard Loskot, Michal Šimonfy:
Prírodné materiály
do / until 26. 1.
Imre Bukta, Jiří Kovanda, Ľubomír
Ďurček: Minútové romány
do / until 16. 3.
Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová,
András Csefálvay, Tomáš Rafa, Erik
Sikora: 1848
do / until 26. 1.

H

LENTOS KUNSTMUSEUM LINZ
Ernst-Koref-Promenade 1
www lentos.at
Luisa Kasalicky: Intro: desiderio
do / until 2. 2.
Luisa Kasalicky’s exhibition at the LENTOS
invites visitors to take part in an intriguing
game of illusions that will present a challenge
to their senses. Being the first light
composition the artist has developed for
a museum, it is also something of a première.

MEETFACTORY

I

Praha 1 / 1 – 28 / 2 / 2014

– SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2 [C2]

PAMÁTNÍK LIDICE /
LIDICE MEMORIAL
Tokajická č.p. 152
www
lidice-memorial.cz

– GALERIE DÍRA
Dallas Simpson: Nahrávky z pobřeží /
Seaside Recordings
do / until 17. 1.

1

NA VÝLETĚ

Contemporary Art
in Prague Galleries

Jan Kotík (1916–2002): Retrospektiva
18. 10.–23. 3.

Martin Vlček: P–AP–AP
4. 2.–28. 2.
→ vernisáž / opening: 3. 2. od 18.00
Pátá výstava Studia Hrdinů s názvem P–AP–
AP reaguje na uvedenou inscenaci DNArt
režírovanou Veronikou Riedlbauchovou.
Výstava je situovaná v rozsáhlých prostorách
Studia Hrdinů. / Fifth exhibition in Studio
Hrdinů called ‚P–AP–AP‘ reacts directly to
inscenation ‚DNArt‘ directed by Veronika
Riedlbauchová. The exhibition is situated in
large spaces of Studio Hrdinů.
Kurátor / Curated by: Michal Pěchouček

situations and the way they are experienced;
it is his notion of the experience and the way
it is documented that become the confronted
object.

Současné umění
v pražských galeriích

Alfons Mucha: Slovanská epopej /
The Slav Epic
do / until 31. 12. 2015

reacts directly to inscenation ‚The Assistant
Walser‘ directed by Jan Nebeský.
Kurátorka / Curated by: Tereza Sochorová
Horáková

←

Sídlo Sbírky moderního a současného
umění / Collection of Modern and
Contemporary Art

