
a  F1
Altán KlAmovKA
park Klamovka, Praha 5
so a ne, 14–18 h
aug.cz/altan-klamovka-praha

11. 10.–6. 11.

Dávid Demjanovič a Jarmila 
Mitríková
Site-specific project

v rámci projektu / included in the project:. 
www.actiongalleries.info

8. 11 – 4. 12
→ vernisáž / opening: 8. 11., 18 h

5. Virtuální bienále 
Praha 2011 – téMa China 
/ 5th Virtual biennale 
Prague 2011. theMe: China
Mezinárodní projet grafického designu, je 
zastoupen umělci z České republiky, Číny, Dánska, 
Estonska, Francie, Itálie, Íránu, Japonska, 
Kanady, Libanonu, Maďarska, Mexika, Polska, 
Rakouska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, 
Spojených států a Tchaj-wanu. / International 
Art Project is representing visual artist from 
Austria, Canada, China, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, France, Greece, Hungary, Italy, 
Iran, Japan, Lebanon, Mexico, Poland, Russian 
Federation, Slovakia, Taiwan and United States.

http://www.aug.cz/virtualni-bienale/2011

Kurátorka / curator: lenka Sýkorová

F5  
A.m.180
v prostorách klubu Utopia
Bělehradská 45, Praha 2 
po–čt, 14–19 h
ostatní dny po telefonické  
domluvě na tel. 731 177 641
am180.org 
myspace.com/am180collective
5. 11.–18. 11.
→ vernisáž / opening: 4. 11., 18 h

Jakub Daníček
26. 11.–9. 12.

→ vernisáž / opening: 24. 11., 18 h

tomáš hrůza
17. 12.–5. 1.
→ vernisáž / opening: 16. 12., 18 h

Josef bolf
B2  

ARtinbox
Perlová 370/3, Praha 1, 
út–so, 14–18 h
www.artinbox.cz

26. 10.–15. 11. 

Mentální VrSteVniCe / 
Mental COntOurS
Outsider art / ateliér hpca:
Monika breit, Curt-raoul 
brkovic, Karl-heinz hirmer, 
uschi Pomp, Klaus Zelmer
+ host Vít Kosinka
Výstava představí abstraktní kresby pěti tvůrců 
z ateliéru HPCA u Mnichova, který poskytuje 
podmínky pro tvorbu talentovaným autorům  
s mentálním handicapem. Jako host se výstavy 
zúčastní italský tvůrce českého původu Vít 
Kosinka. / The exhibition presents abstract 
drawings created by five artists active within 
the HPCA studio, located near Munich and 
designed to serve extremely talented artists 
suffering from a variety of mental handicaps. 
The guest of the exhibition is Vít Kosinka.

Kurátorka / curated by: terezie 
Zemánková

29. 11.–22. 12.

art baZar V artinbOXu / 
art baZaar in artinbOX
Přehršle malého, menšího i velkého umění, 
autorských šperků a designu. Vánoční inspirace 
na dárky pro milovníky / milovnice krásy  
a umění. / Heaps of small, smaller and great 
art, jewelry and design pieces. Christmass 
inspiration for gifts for lovers of art and beauty.

6. 12.–27. 1.
→ kulmináž / culminage: 13. 12., 18 h

SKŘítKOVé, VílY  
a trPaSlíCi V DíleCh 
MiStrů MinulýCh 
SOučaSnýCh a buDOuCíCh. 
/ elVeS, FairieS anD 
DwarVeS in the wOrKS 
OF MaSterS OF the PaSt, 
PreSent anD Future.
Karel Bartáček, Veronika Bromová, David 
Cajthaml, Renata Drábková, Kurt Gebauer, Jan 
Hísek, Martina Chloupa, Xénia Hoffmeisterová, 
Blanka Chocholová, Milan Knížák, Stefan Milkov, 
Suzanne Pastor, Milan Perič, Miroslav Pošvic, 
Jaroslav Róna, Paulína Skavová, Martin a Martina 
Šárovcovi, Roman Trabura, Jindra Viková, Peter 
Župník a desítky dalších / and dozens of others.

Kurátorka / curator: nadia rovderová

D4  
ARtbAnKA mUSEUm oF YoUnG ARt
Karlova 2, Praha 1
út–ne, 10–19 h / tue–Sun, 10am–7pm
www.artbanka.cz
Jediné muzeum věnované výlučně mladému 
umění představuje nejvýraznější osobnosti 
české tvorby z generace po roce ´68, stejně jako 
přední zástupce nejmladší generace českých 
i slovenských umělců. / The only museum 
devoted exclusively to young art presenting 
some of the most significant names of Czech-
art from the generation after ‚68, as well as 
prominent representatives of the youngest 
generation of Czech and Slovak artists.

D3
AtEliéR JoSEFA SUdKA
Újezd 30, Praha 1
út–ne, 12–18 h
atelierjosefasudka.cz

6.10.–20.11.

Jan SVObODa (1934—1990)
Do 80. let vstoupil Svoboda jakožto tvůrce, 
který má větší část díla za sebou. Těžiště aktivit 
předchozích dvou dekád nicméně neztrácelo 
sugestivitu. K Svobodovi se hlásili pokračovatelé 
nejen v Čechách, nýbrž i v zahraničí, například ve 
Velké Británii. Opakovaně ho vystavoval  
a časopisecky prosazoval polský kolega Jerzy 

Olek. Svobodovu autoritu posilovala trvající 
náročnost ąa nekompromisnost. Dílo bilancoval 
pracovními milníky v podobě výstav, vždy 
koncipovaných coby závažný souhrn.

Kurátor: Josef Moucha
Výstava je součástí Festivalu Fotograf.

23. 11.–6. 1.

MarCel SteCKer

 D4  
ČESKé cEntRUm pRAhA
Rytířská 31, Praha 1
út–pá, 10–18 h, so 12–18 h
czechcentres.cz

4. 11.–26. 11.

uMĚní KOMiKSu, 
KOMiKSOVOSt V uMĚní / 
the art OF COMiCS anD 
COMiCS in art
Pestrá přehlídka současného českého komiksu 
a výtvarného umění, které s prvky a postupy 
komiksu pracuje. Součástí expozice je 
interaktivní prostor vytvořený umělcem Karlem 
Jerie. Výstava, která představuje deset autorů, 
byla premiérována na podzim 2009 v Českém 
centru ve Varšavě a od té doby oběhla dalších 
šest destinací po celém světě. V Českém centru 
Praha má tento výstavní projekt svoji derniéru. 
Vstup zdarma. / Overview of contemporary Czech 
comics and the visual arts influenced by comics. 

Kurátoři / curators: eva Janáčová 
a radim Kopáč

D7
citY SURFER oFFicE
Bořivojova 67, Praha 3
po–ne, od 13 h
citysurfer.cz

4. 11.–27. 11.
→ vernisáž / opening: 3. 11., 18 h

baar
Martin Baar, programátor a hráč odbíjené, 
oslavil „pět let demence“, po které se  
věnoval soustavnému fotografování přístroji 
Polaroid. Večírky i Islandské imprese  
a skvělá technická znalost, která je daleko 
za hranicemi uživatelských kvalit módního 
média. Přehlídkou bezmála tisíce autentických 
obrázků se otevírá nové studio kolektivu City 
Surfer. / Martin Baar, a programmer and a 
voleyball player, celebrated the „5 years of 
dementia“ - taking pictures with Polaroid 
cameras. Thematically spanning from party 
pics to Icelandic impressions, Baar‘s technical 
skills exceeds the usual limited usage of the 
trendy medium. The show consists of nearly 
a 1000 of authentic images, and the opening 
also marks the launch of a new open space of 
the City Surfer collective.

Kurátor / curated by: City Surfer

2. 12.–24. 12.
→ vernisáž / opening: 1. 12., 18 h

PentagOn
Premiérová a na dlouhou dobu poslední výstava 
spolku City Surfer, jehož členové se věnují hudbě, 
grafickému designu, malbě, ilustraci, videu, 
divadlu, filmu, fotografii a módě. Tentokrát se 
však kolektivně představí mimo klubové prostory 
v City Surfer Office na Žižkově. Vystavující: 
Jonáš Rosůlek, Max Dvořák, Mariana Dvořáková, 
Anežka Svobodová, Barbora Zelníčková. / The 
first, and for a long time probably last exhibition 
of the City Surfer collective, whose members 
work in the fields of graphic design, panting, 
illustration, video, theatre, film, photography 
and fashion. This time they will present their 
non-musical output in the City Surfer Office at 
Žižkov. Exhibitors: Jonáš Rosůlek, Max Dvořák, 
Mariana Dvořáková, Anežka Svobodová, Barbora 
Zelníčková.

D B4
dE–SiGn
Sládkova 7, Praha 7
po–út, čt–pá 11–18 h
de-sign.cz

14. 9.–9. 11.

Želé / JellY
Pavel Frič, Michaela 
labudová, lukás Müller
Autorské plakáty / Authorial posters

9. 11.–17. 1.
→ vernisáž / opening: 9. 11., 19 h

Martina Kupsová, alžběta 
Skálová, alžběta Zemanová
SKliZeň naPOli / harVeSt 
naPOli
Nové ženské trio, které se pohybuje NA POLI 
ilustrace, designu a autorské i volné tvorby 
představí nejčerstvější plakáty, ilustrace  
a knížky ze své dílny. / The new female trio that 
moves ON THE FIELD (NA POLI) of illustration, 
design and free art present the latest posters, 
illustrations and books from the workshop.

1. 12.–23. 12.
→ vernisáž / opening: 1. 12., 19 h

De-Sign X-MaS
Vánoční dekorace může vypadat jinak! Autorské 
vánoční ozdoby v malých sériích pro oko  
i k prodeji. / Christmas decorations may look 
different! Author’s Christmas decorations in 
small batches to the eye as well as sales.

A7
dox
Centrum současného umění, architektury 
a designu / Centre for Contemporary Art, 
Architecture and Design

Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice
po / Mon 10–18 h, út / tues zavřeno / 
closed, st–pá / wed–Fri, 11–19 h, so–ne / 
Sat–Sun 10–18 h
dox.cz
facebook.com/DOXPrague.cz

30. 6.–28. 11. 

aleš Veselý
trVání a SetrVání / Per-
ManenCe anD inertia
6. 10.–12. 12.

hughie O´Donoghue
CeSta / the rOaD
Výstava irského umělce, který ve svých obrazových 
cyklech reflektuje témata času a paměti. / The 
exhibition of Irish artist who reflects the topics of 
time and memory in his cycles of paintings.

14. 10.–2. 1.

luCiFerůV eFeKt / the 
luCiFer eFFeCt
hans haacke, Jenny holzer, 
harun Farocki, antoni 
Muntadas, rod Dickinson, 
artur Zmijewski, Magdalena 
Jetelová, Podebal a další / and 
others
Výstava Luciferův efekt, inspirovaná 
stejnojmennou knihou předního amerického 
psychologa Philipa Zimbarda, se zabývá 
překvapivou snadností, s níž jsme schopni 
páchat zlo. Díla významných zahraničních a 
českých umělců demonstrují obecné principy 
korumpujícího působení moci. / The Lucifer Effect 
exhibition, inspired by the book of the same title 
by one of the leading American psychologists 
Philip Zimbardo, shows how surprisingly easily 
can people turn evil. Works by well-known 
foreign and Czech artists demonstrate general 
principles of corrupting effects of power.

4. 11.–15. 1.

Cena JinDŘiCha 
ChaluPeCKéhO – Finále 
2011 / JinDŘiCh Chalu-
PeCKý awarD – Final 2011
Filip Cenek, Dominik lang, 
Pavel Sterec, Marek ther  
a Jiří thýn
Pět letošních finalistů, kteří byli vybráni 
mezinárodní porotou, představí své projekty 
opět v Centru současného umění DOX. / Five 
Finalists for 2011 chosen by an international 
jury present their artworks at the DOX Centre 
for Contemporary Art.

C4
dvoRAK SEc contEmpoRARY
Dlouhá 5, Praha 1, 110 00
út–pá, 10–18 h
dvoraksec.com

e C7
EntRAncE GAllERY
Křižíkova 34, Praha 8 – Karlín
st–ne, 12–18 h
entrancegallery.com

27. 10.–27. 11.

Patrik čabla, Václav litvan, 
Pavel humhal
PŘíPraVa na PŘíPraVu
11. .12.–8. 1.
→ vernisáž / opening: 10. 12., 18 h

Pavel baňka, Václav Kopecký
SlábnOuCí SVĚtlO, SílíCí 
Stín

E5
Etc. GAlERiE
Kateřinská 20, Praha 2 – Nové Město
so–ne / Sat–Sun 13–18 h
ostatní dny po telefonické domluvě na tel. 
/ other days by appointment  
tel.: 602 682 788
etcgalerie.cz

30. 11.–30.12.

emily Verla bovino
Americká umělkyně Emily Verla Bovino pracuje 
ve svých instalacích s narací a příběh rozvádí 
často v kolážích. Poslední dobou vytváří zvukové 
instalace, videa a iniciuje veřejná čtení. V etc. 
galerii představí svůj nový projekt. / In her in-
stallation work, the American artist Emily Verla 
Bovino deals with narrative and her storytelling 
is further developed in collages. Her most 
recent work involves sound installations and 
videos. She also organizes public readings. For 
the etc.gallery, she is presenting a new project.
Kurátor / Curator: Markéta Vinglerová

f C5
FEnEStER
Výloha pro současné umění / Window gallery

Jakubská 2, Praha 1
nonstop
fenester.cz

31. 10.–23. 11.

letná SObĚ!
Ambasáda Letné

24. 11.–31. 12.

anežka hošková
E5  

FRAncoUzKý inStitUt v pRAzE
Štěpánská 35, Praha 1
po–pá, 10–19 h, so 10–14 h
ifp.cz

9. 11.–22. 1.

uChrOnie nebOli PŘíbĚhY 
Ze SbírKY
AES, Hynek Alt & Alexandra Vajd, Zbyněk 
Baladrán, Julien Berthier, Etienne Bossut, Robert 
Breer, Martin Boyce, Dalibor Chatrný, Philippe 
Decrauzat, Hubert Duprat, Simon Faithfull, Cyprien 
Gaillard, Mario Garcia Torres, Christoph Girardet, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Milan Grygar, 
Stanislav Kolíbal, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, 
Radoslav Kratina, Jiří Ladocha, Bertrand Lavier, 
Didier Marcel, Gianni Motti, Markéta Othová, 
Hugues Reip, Hans Schabus, Jiří Seifert, Allan 
Sekula, Jiří Skála, Václav Stratil, Zbyněk Sýkora, 
Jiří Thýn, Adam Vačkář, Jiří Valoch, Kelley Walker

V rámci společného projektu Regionálního fondu 
současného umění Frac Franche-Comté a Galerie 
Klatovy / Klenová (GKK), během kterého se  
v jednom prostoru setkají vybraná díla  
z příslušných fondů, vytvořil kolektiv francouzských 
kurátorů Le Bureau výstavu, jejímž základním 
postulátem je fikční potenciál sbírky sestavené 
k této příležitosti. Uchronie neboli Příběhy ze 
sbírky vychází z toho, co v science-fiction běžně 
nazýváme paralelní světy. Přichází s návrhem 
vymyslet nikoliv jeden, ale několik příběhů, které 
by mohly být těmi, jež zobrazují francouzsko-česká 
díla této sbírky. Výstava bude probíhat současně 
v Klatovech (Galerie U Bílého jednorožce) a v Praze 
(Galerie 35 – Francouzský institut)

E5
FotoGRAF GAllERY
Školská 28, Praha 1 (ve dvoře / 
in the courtyard – through passage)
út–pá, 12–18 h
fotografgallery.cz

14. 12.–13. 1.
→ vernisáž / opening: 13. 12., 18 h

alena Kotzmannová  
a David böhm
VelrYba Má SrDCe VelKé 
JaKO OSObní autOMObil / 
whale haS heart big aS 
SiZe OF a Car
Společná výstava Davida Böhma a Aleny 
Kotzmannové s pracovním názvem Velryba má 
srdce velké jako osobní automobil představuje 
instalaci, kde texty (DB) a fotografické obrazy 
(AK) volně asociují naše představy, aniž bychom 
byli schopni přesně rozlišit, zda se jedná  
o textový nebo vizuální vjem. Texty ve formě 
nápisů, objektů a instalací a skupina fotografií, 
nejsou určeny k lineárnímu čtení, ale vytvářejí 
specifický prostor, ve kterém můžeme, ale 
nemusíme jejich vzájemné vazby odhalit. / 
Collective art project of David Böhm and Alena 
Kotzmannová brings together an installation in 
which texts of David and photographic pictures 
of Alena unfold our associations with such a 
freedom, that it is hard to differentiate the text 
and visual preception. Texts are appearing in 
form of signs, objects, installations. Texts and 
groupe of photographs are not meant for linear 
reading, they create rather a specific space, 
where the bindings are not always obvious.

Kurátor / curator: edith Jeřábková

Room
14. 12. – 13. 1.
→ vernisáž / opening: 13. 12., 18 h

tomáš Moravec
náhraDní MĚSíC
Název výstavy Tomáše Moravce Náhradní měsíc 
vychází z autorových instalačních dovedností. 
Tomáš vytvoří instalaci podle předem daných 
podmínek. 

Kurátorka: Veronika Daňhelová

E2
FUtURA
centrum pro současné umění 
/ centre For contemporary Art
Holečkova 49, Praha 5,
tel.: 251 511 804
e–mail: info@futuraproject.cz,
st–ne, 11–18 h / wed–Sun 11am–6pm
futuraproject.cz

20. 9.–20. 11.

Cirprian Muresan a tomáš 
Svoboda
Výchozím bodem výstavy rumunského umělce 
Cipriana Muresana a českého post-
strukturalistického autora Tomáše Svobody 
je téma apropriace a s ním spojený proces 
proměny již existujících děl v čase, a následné 
koncepční posuny jež nechávají vzniknout 
novému, svébytnému dílu. / The point of 
departure for the exhibition of Rumanian artist 
Ciprian Muresan and Czech post-structuralist 
author Tomáš Svoboda becomes the subject 
of appropriation, the gradual change of a work 
through time, and most importantly the many 
conceptual shifts that lead to the construction 
of a new work.

13. 12.–26. 2.

Z PĚt DVanáCt / at the 
eleVenth hOur
Výstava 24 mezinárodních umělců se zabývá 
tématem času. Spíše než cílenou výpravou je ale 
potulováním se na šikmé ploše ciferníku hodin. 
Nesnaží se utřídit a předvést jednotlivé směry 
a hnutí, ale spíše ukázat, že neúprosnost času 
nutně nevybízí k pořádku, ale naopak k revoltě 
a chaosu. / Exhibition of 24 international artist 
deals about the topic of time. Rather then a walk 
through space this exhibition invites the audience 
for a wander throught the density of time. Its aim 
is not to recognize and represent different styles 
and movements, but rather show that wheel of 
time is not necessarily an aspect of order but 
rather rebellion and chaos.

Kurátor / curator: Michal novotný

G C4
GAlERiE 207
Palachovo nám. 80, Praha 1
Atelier Intermediální konfrontace,
2. patro/207
galerie207.blogspot.com
Každé pondělí prezentace a diskuze s umělcem 
a kurátorem od 17.00 v posluchárně číslo 115  
a vernisáž výstavy od 18 do 21h / Every Monday 
presentation and discussion with artist and 
curator from 5 p.m. in the lecture room # 115 
and opening of exhibition from 6 – 9 p.m.

1. 11.–4. 11.

barbora Švarcová (FaMu)
8. 11.–11. 11.

Ondřej reichel (VŠuP)
15. 11.–18. 11.

Jiří Skála
22. 11.–25. 11.

Vojtěch Fröhlich (aVu)
29. 11.–2. 12.

překvapení / surprise
6. 12.–9. 12.

Milan Salák 
13. 12.–16. 12. 

andrew gilbert  

D7
GAlERiE 35m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
po–pá, 10–19 h, so–ne, 12–19 h
35m2.cz

28. 10.–27. 11.
→ vernisáž / opening: 27. 10., 19 h

Marek číhal
VenKOVSKý učitel / 
PrOVinCia teaCher OF 
Drawing
Kresby / Drawings

2. 12.–31. 12.
→ vernisáž / opening: 1. 12., 19 h

Kateřina Závodová
VŠuDe Je nĚCO

E4
GAlERiE 5. pAtRo
Myslíkova 9, Praha 1
st–so / wen–Sat, 12–18 h nebo po 
telefonické domluvě / or by appointment
222 210 860, 608 238 402
artkunst.cz

26. 10.–19. 11.

František Matoušek
KinDertheraPie
7. 12.–7. 1.

Pavel brázda
KreSbY a Digitální 
ObraZY / DrawingS anD 
Digital PaintingS

B5
GAlERiE AvU
U Akademie 4, Praha 7
Hlavní budova AVU, č. dveří 42
po–pá, 10–18 h
avu.cz

25. 10. –7. 11.

Studenti ateliéru abstraktní 
malby aVu ve Vídni
unteriOr: nOthing tO 
reCKOn with
Hlavní zásadou moderny bylo razit odpor k tradicím 
za každou cenu. Co když nám však tradice již nikdo 
nevnucuje, co když se samy nabízejí? 

Kurátor / curator: lucie Drdová

10. 11–22.11.2011

Kateřina Kučerová, lucie 
Skřivánková
KOnStruKční 
neSrOVnalOSti
Kurátor / curator: Martin herold

29.11.–8. 12.

Viktor Svatoš, Olin Pinda
52%
13. 12.–5. 1.

Martin bražina, Jakub geltner, 
Jan Maštera, Viktor Vejvoda
KrabiCe nOCi
Francouzský název “boîte de nuit” je totožný 
s významem slova “diskothéque” a společně 
znamenají místo anebo druh zábavy, probíhající 
v noci. Doslovný český překlad pojmu je tedy 
“krabice noci”. Významy těchto slov a jejich obsahu 
se různě prolínají a vytvářejí shluky asociací.

Kurátor / curator: Katarína Chlustiková

B4 
GAlERiE czEchdESiGn.cz
Vojtěšská 3, Praha 1
út–pá, 11–18 h
czechdesign.cz

B2
GAlERiE ČESKé poJiŠŤovnY
Spálená 14, Praha 1
po–ne, 10–18 h
galeriecpoj.cz

31.10.–4. 12.

Karel balcar 
„t2“
Výstava obrazů z aktuální tvorby autora.

D B3
divAdlo ARchA
Na Poříčí 26, Praha 1
po–pá, 10–18 h
archatheatre.cz

15. 11.–7. 12.

Jindřich Štreit
JSMe Ze SteJné PlanetY
Výstava barevných dokumentárních snímků 
mapuje osudy lidí, kteří se narodili stovky a tisíce 
kilometrů od českých hranic, ale rozhodli se žít 
v Česku. Příběhy tří desítek migrantů ze Slovenska, 
Německa, Polska, Ukrajiny, USA, Kolumbie, 
Ekvádoru, Ugandy a Jihoafrické republiky, kteří 
v České republice našli druhý domov. 

C4
GAlERiE FERdinAdA bAUmAnnA
Štěpánská 36, Praha 1 
(vitríny Štěpánské pasáže)
po–ne, 7–22h
g-f-b.tumblr.com

21. 10.–22. 11.

lukáš Jasanský, Martin Polák
ŘeDitel a ZaKlaDatel
Výstava je součástí Festivalu Fotograf.

25. 11. – 18. 12. 

Matěj Smrkovský
E9

GAlERiE F43
Vinohradská 1835/153, Praha 3
po–ne, 8–17 h
artmap.cz/instituce-338/galerie-f43

28. 10., 16 h

Petr Krátký
PeS / DOg
25. 11., 16 h

Markéta Kubačáková
D4

GAlERiE FotoGRAFic
Stříbrná 2, Praha 1
po–ne, 13–18 h, út zavřeno / tue closed
tel. 603 186 470
fotografic.cz

2. 11.–4. 12.

Juliana Křížová, Jakub Vlček
tranSCenDenCe
Působivý cyklus analyzuje a obnažuje specifické 
období mladého člověka na prahu dospělosti. 
Autoři jsou absolventi Ateliéru reklamní 
fotografie Fakulty umění a designu Univerzity  
J. E. Purkyně v Ústí n. L. / The cycle analyses and 
uncovers just this specific period during which 
we look back and evaluate seriously our past 
for the first time in our life, while wishing to find 
ourselves and our further prospects.

31. 10–12. 12.

Plan9 – FeStiVal 
eXPeriMentálníCh FilMů 
/ eXPeriMental FilM 
FeStiVal
Festival experimentálních filmů Plan9 uvede 
letos už pošesté během sedmi po sobě jdoucích 
pondělních večerů profily jednotlivých tvůrců 
a umělců a komponované dramaturgické 
bloky krátkých filmů a videoinstalací. Indický 
experiment, street art, experimentální film 70.  
a 80. let, studentské filmy, profilové večery. / 

In its 6th year, the festival of experimental films 
PLAN 9 presents the newest experimental films 
from all over the world. During seven Monday 
nights in October, November and December, the 
PLAN 9 will present profiles of selected artists 
and show selections of short experimental films, 
videos and installations. Indian experiments, 
street art, experimental films of 70. and 80., 
student films.

31. 10, 19 h 
Street art a experimentální film / Street art and 
experimental film 

7. 11., 19H
CAS FAMU

14. 11., 19 H
Indický experimentální film / Indian 
experimental films 

21. 11., 19 H
Antonin de Bemels profil / Profile of Antonin 
de Bemels 

28. 11., 19 H
Bernard Šafařík profil / Film profile of Bernard 
Šafařík 

5. 12., 19 H
Eric Rosenzveig

12. 12., 19 h
Mix experimentálních filmů / Short experimental 
mix

D4
GAlERiE GAmbit
GAmbitphoto
Řetězová 7, Praha 1
út–pá, 12–18 h nebo po domluvě / or by 
appointment: +420 602277210
gambitphoto.cz, gambitgalerie.cz

14. 10. - 31. 12.

alegOriCKý bYt S uMĚníM 
Sekce kresba, grafika, malba, socha: Štěpán 
Beránek, Václav Bláha, Veronika Černá, Bedřich 
Dlouhý, Olaf Hanel, Xénia Hoffmeisterová, Lukáš 
Jabůrek, Jan Kubíček, Jiří Ladocha, Dagmar 
Langová, Karel Nepraš, Květa Pacovská, Zdena 
Řeháková, Lucie Skřivánková, Zdeněk Sýkora, 
Gizela Šabóková, Michal Šiml, David Říha, 
Štěpán Tesař, Ladislav Vlna

Sekce fotografie: Magdaléna Bláhová, Štěpán 
Grygar, Ivan Pinkava, Tono Stano, Tereza 
Vlčková, Barbora a Radim Žůrkovi

Z depozitáře: Pavel Baňka, Gabina, Martin 
Kámen, Jan Saudek, Petr Šálek, Dušan Šimánek, 
Michal Šiml

Kurátor: iva nesvadbová

D4
GAlERiE hAvElKA 
Martinská 4, Praha 1
po–so, 11–18 h
www.galeriehavelka.cz

10. 11.–9. 12.

VlaDiMír KOPeCKý
Při příležitosti autorových osmdesátin 
představí Galerie Havelka Vladimíra Kopeckého, 
proslulého sklářského umělce a malíře, také 
jako grafika komorním souborem sítotisků 
letošního roku. / To mark the artist’s 80th 
birthday, Galerie Havelka is presenting the 
renowned glass artist and painter Vladimír 
Kopecký also as a printmaker with a series of 
small-scale screen prints created this year. 

Kurátor / curator: Petr Vaňous

14. 11.–17. 12. 2011 a 9. 1.–4. 2. 2012

VlaDiMír KOKOlia
Výstava v Kokoliově domovské Galerii Havelka 
je protějškem k probíhající prezentaci autora 
v blízké Špálovce. / An exhibition at Jitka 
Grígerová’s Galerie Havelka, the artist’s 
homebase, is a counterpart to his current 
exhibition at the nearby Václav Špála Gallery.
____

GAlERiE hlAvního  
měStA pRAhY 
citygalleryprague.cz, ghmp.cz

C5  
dům U zlAtého pRStEnU ( 1

Týnská 6, Praha 1
út–ne, 10–18 h

od 17. 11. 2009

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

C5
StARt Up ( 1

20. 10.–27. 11.

Jakub hubálek
OSObní ZáleŽitOSt / 
a PerSOnal Matter
V prostorách Domu U Zlatého prstenu v rámci 
cyklu zaměřeného na mladé umělce představuje 
své poslední práce čerstvý absolvent 
Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér 
Jitky Svobodové) Jakub Hubálek. Rozměrné 
obrazy vystaveného cyklu Interiér (2010–2011), 
formálně navazující výrazným monochromním 
černozeleným laděním na autorovu předchozí 
fantaskně groteskní linii tvorby, jsou působivou 
sondou do světa existenciální samoty 
současného mladého člověka. / The Golden Ring 
is hosting, as part of the CGP´s ongoing series 
of exhibitions focused on young artists, a show 
featuring recent work by a fresh graduate of 
the Academy of Fine Arts in Prague (studio of 
Jitka Svobodová), Jakub Hubálek. These large-
scale paintings grouped in the cycle entitled 
Interior (2010 – 2011), linking up formally with 
the artist´s earlier output characterized by the 
presence of fantastic and grotesque elements, 

probe suggestively into the contemporary young 
person´s world of existential solitude.

15. 12.–22. 1.

JaKub tOMáŠ 
S = π r2
V rámci cyklu Start up zaměřeného na mladé 
umělce připravil novou výstavu student 
ateliéru malby AVU v Praze Jakub Tomáš, který 
se veřejnosti nedávno představil souborem 
prací zabývajících se tématem kina. Ačkoli 
v autorových obrazech dominují figurální 
motivy, pro název výstavy v GHMP si vypůjčil 
geometrický vzorec pro výpočet obsahu kruhu 
S = π · r2, který se symbolicky vztahuje jak 
k formě, tak k obsahu vystavovaných obrazů. 
/ As part of the ongoing project Start up, 
involving young artists, this new exhibition 
brings work by Jakub Tomáš, student of painting 
at the Academy of Fine Arts in Prague, who 
recently presented in public a series centered 
around the subject of cinema. Although the 
artist´s painting has its dominant feature in 
figure motifs, he chose as the name of this 
show the geometric formula for the calculation 
of the area of a circle, S = π· r², which relates 
symbolically to both the form and content of the 
displayed paintings.

D4
StARoměStSKá RAdnicE ( 2

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

15. 10.–15. 1.

Jiří Matějů
MeZi MnOu a tebOu  
/ between Me anD YOu
V druhém patře Staroměstské radnice vystavuje 
své práce z poslední doby výrazný představitel 
české umělecké scény Jiří Matějů. Používá 
jazyk geometrické abstrakce, jeho obrazy se 
vyznačují pravidelnými horizontálně-vertikálními 
strukturami využívajícími optické kvality barev. 
Přes zřejmý akcent na rigidní abstraktní řád 
autor zdůrazňuje také spojení své malby se 
zcela reálnými zdroji a  konkrétními vizuálními 
vjemy, myšlenkami, pocity i existenciálními 
zážitky. / Showing his recent output on the 
second floor of the Old Town Hall is a distinct 
representative of the contemporary Czech 
art scene, Jiří Matějů. He employs an idiom 
anchored in geometric abstraction, creating 
paintings characterized by regular horizontal 
and vertical structures drawing on the optical 
qualities of colours. Notwithstanding his 
obvious accentuation of a rigid abstract order 
of things, the artist lays equal emphasis on 
the association of his painting with thoroughly 
real sources of inspiration and specific visual 
perceptions, thoughts, feelings, and existential 
experiences.

D4
dům U KAmEnného zvonU ( 3

Staroměstské nám. 13, Praha 1
út–ne, 10–20 h

23. 11.–29. 1.

bOhuSlaV reYneK (1892–
1971)
Výstava celoživotního díla Bohuslava 
Reynka (1892–1971), grafika, malíře, básníka 
a překladatele představuje chronologicky jeho 
dílo od raného expresivního projevu, přes první 
kresby a grafiky k typickému reynkovskému 
grafickému projevu cyklů Job, Don Quijote, 
Pastorale  a dalších, až ke krajinným motivům 
z okolí domova a  opakujícímu se tématu 
Ukřižování a Piety na sklonku Reynkova života. 
/ This major retrospective of the lifelong output 
of Bohuslav Reynek (1892–1971), printmaker, 
painter, poet and translator, presents a 
chronological survey of his work, from the early 
period characterized by expressive idiom, to the 
artist´s first drawings and prints, to examples of 
Reynek´s inimitably individual printmaking style, 
through landscape motifs of the countryside 
around his home, and the recurrent themes of 
Crucifixion and Pietà from the final stage of the 
artist´s life.

D4
měStSKá KnihovnA, 2. pAtRo ( 4

Mariánské nám. 1, Praha 1
út–ne, 10–18 h

28. 10.–5. 2.

VáClaV raDiMSKý (1867–
1946)
Výstava Václava Radimského je první monogra-
fickou retrospektivou tvorby jednoho z předních 
českých krajinářů přelomu 19. a 20. století, násle-
dovníka Clauda Moneta. Radimský žil od konce 80. 
let 19. století ve Francii, od roku 1895 v Giverny u 
Vernonu, kde poznal Clauda Moneta. Právě pod 
jeho vlivem si osvojil impresionistickou malbu 
zcela v Monetových intencích. / This exhibition of 
Václav Radimský is the first one-man retrospec-
tive of the output of one of the foremost Czech 
landscapists active in the late 19th and early 
20th centuries, whose style was influenced by 
Claude Monet. From the late 1880s, Radimský 
lived in France, in 1895 settling at Giverny near 
Vernon, where he became acquainted with 
Claude Monet. It was also chiefly inspiration by 
the latter´s work which became instrumental 
in Radimský´s development of his own Impres-
sionistic idiom, thoroughly within the intentions 
of Monet´s approach. 

 (mimo mapu / out of map)
GAlERiE chodovSKá tvRz
Ledvinova 9, Praha 4
út–ne, 13–19 h
chodovskatvrz.cz

17. 9.–5. 12.

lubomír typlt
hOlKY / girlS

D4
GAlERiE JARoSlAvA FRAGnERA
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
út–ne, 11–19 h
gjf.cz

13. 10. –27. 11.

MaDe in nl / nl 
arChiteCtS
Jednou z velkých deviz architektonického 
výzkumu tohoto předního evropského studia je 
humor. NL Architects se dívají na současnou 
architekturu a urbanismus úplně jiným 
prismatem. Neortodoxní přístup a pohled na 
projektování držitelů Mies van der Rohe Award 
představí pražská výstava spojená se specifickou 
instalací Gena Yamamota Moving Forest.

8. 12.–22.1.

SOučaSný čeSKý 
inDuStriál
Výběr 40 realizací naší soudobé industriální 
architektury, která je důstojným nástupcem 
prvorepublikové kvality a tradice. Příklady 
ryze funkčních staveb, jejichž osvícení majitelé 
nerezignovali na estetiku a zázemí, ale naopak 
oslovili přední renomované architekty, kteří 
navrhli výrobní a administrativní stavby pro 
konkrétní provozy úspěšných firem.

E3
GAlERiE JElEní
Drtinova 15, Praha 5
út–čt, 15–18 h, +420 731 823 670
galeriejeleni.cz

11. 11.–1. 12.
→ vernisáž / opening: 10. 11., 18 h

Václav Stratil
laureát CenY OD 
JaSanSKéhO-POláKa
Výstava je prezentací laureáta putovní ceny 
Umělec má cenu za rok 2011, kterou udělují mladí 
umělci starší generaci umělců nad 35 let. Od roku 
1997 cenu získali postupně Jiří Kovanda, Vladimír 
Skrepl, Adriena Šimotová a umělecká dvojice 
Lukáš Jasanský a Martin Polák.

Kurátor: Jiří Ptáček

6. 12.–21. 12.
→ vernisáž / opening: 5. 12., 18 h

Vojtěch Míča a eliáš Dolejší
Sochař Vojtěch Míča vystudoval AVU v ateliéru 
Aleše Veselého, od roku 1996 pedagogicky 
působí tamtéž u profesora Jindřicha Zeithammla. 
Častěji používaným materiálem u jeho prací je 
železo, charakteristická je pevná konstrukce, 
tvarová čistota a především důraz na materiál, 
ze kterého jsou vyrobeny. Ke společné výstavě si 
vybral studenta Eliáše Dolejšího.

Kurátor: Dominik lang, gabriela Kotiková

C6
GAlERiE Jiří ŠvEStKA
Biskupský dvůr 6, Praha 1
út–so, 11–18 h
jirisvestka.com 

16. 11.–7. 1.

Kateřina Vincourová
C2

GAlERiE JoSEFA SUdKA
Úvoz 24, Praha 1
st–ne, 11–17 h
upm.cz

D5
GAlERiE K4
Celetná 20, Praha 1
po–pá 10–24, so–ne 16–24 h
www.galeriek4.cz

25. 10.–20. 11.

uniKaJíCí intiMita / 
eluSiVe intiMaCY
Mluvit o intimitě či odstupu, o blízkosti či distanci 
v umění vytváří nerozřešitelné napětí. Vystavující 
umělci: Martin Bražina, Baldvin Einarsson, 
Guðlaug Mía Eyþórsdóttir, Dóra Hrund Gísladóttir, 
Petra Hermanová, Katrína Mogensen, Alexandra 
Moralesová, Niculás Stefán Niculásson, Ásta 
Fanney Sigurðardóttir, Lukka Sigurðardóttir, 
Viktor Vejvoda. / Speaking about intimacy or 
detachment, about proximity and distance in art 
creates an irresolvable tension. Exhibiting artists: 
Martin Bražina, Baldvin Einarsson, Guðlaug 
Mía Eyþórsdóttir, Dóra Hrund Gísladóttir, Petra 
Hermanová, Katrína Mogensen, Alexandra 
Moralesová, Niculás Stefán Niculásson, Ásta 
Fanney Sigurðardóttir, Lukka Sigurðardóttir, 
Viktor Vejvoda.

Kurátoři / curators: Václav Janoščík, 
Jakub hauser, Katarína Chlustiková, 
eliška Žáková

23. 11.–23. 12.
→ vernisáž / opening: 22. 11., 19 h

linda Páleníková
Já – tY / i – YOu
Výstava “Já – Ty” osciluje mezi citátem Simone 
de Beauvoir: „Žena se ženou nerodí, ale stává.“ 
a vyjádřením Kate Moss: „Nic nechutná tak 
skvěle jako pocit štíhlosti.“ / The exhibition 
“I-You” oscillates between quote of Simone de 
Beauvoir: „One is not born, but rather becomes, 
a woman.“ and Kate Moss‘s opinion: „Nothing 
tastes as good as skinny feels.“

D4
GAlERiE KRitiKů
Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1
út–ne, 11–18 h
galeriekritiku.cz

19. 10 –13. 11.

anna neborová
blaCK garDen

B6
GAlERiE lAboRAtoRio
Bubenská 1, Praha 7 
(2. patro, č. dveri 212 / 2nd floor, no. 212)
út–pá, 15–18 h nebo po domluvě / tue–Fri, 
15–18 h or on appointment
laboratorio.com

24. 11.–13. 1.
→ vernisáž / opening: 23. 11., 18 h

Jitka Mikulicová
KluK, liŠKa, KrabiCe / bOY, 
FOX, bOX

C6
GAlERiE litERA
Karlínské náměstí 13, Praha 8
po–pá, 12–18 h
literanavratil.cz

7. 11.–2. 12.

ivo Pelichovský
natalii P.
5. 12.–13. 1.

Jan hendrych
SOChY a KreSbY

C6
GAlERiE nAvRátil
Vítkova 15, Praha 8
po–pá, 12–18 h
literanavratil.cz

6. 12.–27. 1. (zavřeno 22.–29. 12.)

10+10
Výstava k dvacetiletému výročí galerie

C4
GAlERiE vŠUp
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
po–so, 10–18 h
vsup.cz

4. 11.–3. 12.

Ondřej Přibyl
ZnaKY PŘíčinnOSti – 
PrOCeS DaguerrOtYPie
Doktorandská výstava, zaměřená na proměny 
chápání statusu originálu ve fotografii  
v souvislosti s jejím technickým vývojem.

D3
GAmU
GAlERiE AKAdEmiE  
múzicKých Umění v pRAzE
Hartigovský palác,  
Malostranské náměstí 12, Praha 1
út–ne, 10–12 h, 13–18 h 
gamu.cz

2. 11.–20. 11.
→ vernisáž / opening: 2. 11., 18 h

nuSle
Scénografie a serigrafie Jana Bažanta z KALD 
DAMU. / Stage design and silk-screen prints by 
Jan Bažant from KALD DAMU. 

24. 11.–4. 12.
→ vernisáž / opening: 24. 11., 18 h

FaMuFeSt 2011 beZtíŽe / 
FaMuFeSt weightleSS-
neSS 2011
Výstava v rámci festivalu FAMU. / Photographic 
exhibition as part of FAMU film festival.

8. 12.–29. 1.
→ vernisáž / opening: 8. 12., 18 h

KOreJSKá StuDentSKá 
FOtOgraFie / KOrean 
StuDent PhOtOgraPhY
Výstava prací studentů korejské fotografické 
školy. / Photographic exhibition of South Korea 
students.

E4
GoEthE–inStitUt
Masarykovo nábřeží 32
goethe.de/prag

4. 11.–23. 12.

anke Feuchtenberger & 
Václav Šlajch
eXPreSe a erOtiKa
Co kromě středoevropského prostoru spojuje 
ženu, která po více než sto letech stála u zrození 
ryze německé komiksové školy s mezinárodním 
vlivem, a muže, jenž se takřka přes noc stal 
jednou z nejinovativnějších tváří českého 
komiksu? Především důraz na radikální expresi 
přenášející pouhý popis reality na novou 
úroveň vnímání a otevřený přístup k nahotě, 
i když ji každý z autorů předestírá s odlišným 
emocionálním záměrem.

13. 9.–11. 11.

Karel Pauzer
KOneC léta
Výstava plastik významného českého sochaře  
k jeho 75. narozeninám.

14. 11.–13. 1.

hana Purkrábková
DOčaSný PObYt

C5
GAlERiE nod
Dlouhá 33, Praha 1
nod.roxy.cz

9. 11.–4. 12.
→ vernisáž / opening: 8. 11., 19 h

Petr Písařík
Petr Písařík spojuje nekonformnost s perfektním 
technickým řešení, jednoduché a přitom 
výstižné vyjádření s citem pro oslnivý dekor. 
Dokáže vytvořit koncept výstavy přímo pro 
daný prostor. Pro Galerii NoD připravuje 
projekt, ve kterém se bude prolínat střídmá 
minimalistická instalace v prostoru galerie 
s dekorativnějším řešením v kavárně. / Petr 
Písařík connects nonconformity with perfect 
technical execution, simple yet accurate 
expression with the sense of brilliant decor. He 
manages to create a concept of an exhibition 
specifically for the certain space. For the NoD 
Gallery he is preparing a project in which a 
decent minimalistic installation in the space of 
the gallery will mingle with a more decorative 
solution in the café.

13. 12.–8. 1.
→ vernisáž / opening: 12. 12., 19 h

reCYKlaCe
Recyklace patří v umění stále k aktuálním 
tématům. Rozvíjí se hlavně od 60. let, ale s 
proměnou výrazových prostředků a s nástupem 
nových médií se mění její výrazové možnosti. Je 
celkem jedno, jestli umělci recyklují skutečné 
nebo virtuální prvky, jestli je berou ze skládek, 
smetišť, plakátovacích ploch nebo z filmu, videa 
a internetu. Formy recyklace jsou tak rozmanité, 
že výstava přináší pestrý obraz o našem životě  
i o umění současné doby. 

Kurátor / curator: Jiří Machalický

D4
GAlERiE nová Síň
Voršilská 3, Praha 1
út–ne, 11–18 h
galerienovasin.cz

8. 11.–12. 11.

VelKé FOrMátY
15. 11.–19. 11.

VýtVarné uMĚní
Předaukční výstavy Prague Auctions. Otevřeno 
denně 10–19 h.

23. 11.–11. 12. 

Moorland Productions – 
Seetha a. a Kenneth g. hay
COntrOl MeChaniSMS
14. 12.–8. 1.

antonín Kašpar
tOteMY a MeDitační 
SlOuPY

A2
GAlERiE ntK
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6
po–pá, 8–20 h, so 10–17 h
techlib.cz

D3
GAlERiE pAvilon
Mostecká 3, Praha 1 
po–pá, 10–18 h, so 11–14 h
galeriepavilon.cz

8. 11., 18 h

Matěj al-ali 
SituaCe 14
22. 11., 18 h

tomáš Moravec
SituaCe 15
6. 12., 18 h

Jana Doležalová 
SituaCe 16
20. 12., 18 h

noam Darom 
SituaCe 17

C4
galerie roberta guttmanna
U Staré školy 3, Praha 1
(zadní trakt Španělské synagogy / 
rear wing of the Spanish Synagogue )
denně kromě so a žid. svátků / Every 
day except for Sat and Jewish holidays.  
tel. (+420) 222 749 281
jewishmuseum.cz

15. 9.–13. 11.

Karel Cudlín
StŘíbrný PŘíliV
/ SilVer tiDe
Výstava dovolí prostřednictvím fotografií 
předního českého fotofokumentaristy 
Karla Cudlína nahlédnout do života seniorů 
soustředěných kolem centra na pražském 
Hagiboru provozovaného pražskou Židovskou 
obcí. / This exhibition provides a glimpse 
into the life of senior citizens at the Jewish 
community's Hagibor social care facility through 
photographs by the leading Czech documentary 
photographer Karel Cudlín.

Kurátorka / curator: Michaela Sidenberg

C4
GAlERiE RUdolFinUm
Alšovo nábřeží 12, Praha 1
út–st, pá–ne, 10–18 h, čt 10–20 h 
/ Opening time: tue–wed, Fri–Sun, 
10 am–6 pm, thur, 10 am–8 pm
galerierudolfinum.cz

vElKá GAlERiE
8. 9.–13. 11.

KOntrOVerZe – etiCKá  
a PráVní hiStOrie 
FOtOgraFie / 
COntrOVerSieS - a legal 

anD ethiCal hiStOrY OF 
PhOtOgraPhY
Výstava, kterou připravilo Musée de l´Elysée 
zachycuje prostřednictvím více jak 80 exponátů, 
které se staly předmětem soudních sporů, 
proměny společenského povědomí o skandálu  
a proměny etických hranic evropské společnosti 
v průběhu posledních 160 let. kurátoři: Daniel 
Girardin (vedoucí kurátor Musée de l’Elysée), 
Christian Pirker (advokát, člen Ženevské 
advokátní komory), spolukurátor Petr Nedoma 
(ředitel Galerie Rudolfinum). / Since its 
invention in 1839, photography has provoked 
numerous controversies and sensational 
trials. The Musée de l’Elysée has brought 
together a wide range of photographs from the 
beginnings of photography to the present day 
that have been the focus of controversy or legal 
proceedings. Curators: Daniel Girardin, Christian 
Pirker, Petr Nedoma (Associate curator). 

www.kontroverze.eu

7. 12.–26. 2.

taK PraVil DaViD 
laChaPelle / thuSS 
SPOKe DaViD laChaPelle
Galerie Rudolfinum uvede ve světové premiéře 
jednu z největších retrospektiv tvorby Davida 
LaChapella, která prostřednictvím více než 
120 fotografií představí příběh jeho třicetileté 
kariéry. Kurátorský koncept, rozsah i časové 
období, které pražská expozice mapuje, staví 
výstavu do významné pozice jak z hlediska 
autorovy tvorby, tak z hlediska galerijní činnosti. 
/ Galerie Rudolfinum will be presenting 
the world premiere of one of the largest 
retrospective works of David LaChapelle, which 
through more than 120 photographs will present 
the story of his thirty-year career. The curatorial 
concept, scope and time period that the Prague 
exhibition maps puts the exhibition into an 
important position both in terms of author‘s 
work, and in view of the gallery‘s activities. 

Kurátor / curator: Otto M. urban

mAlá GAlERiE
20.9.–13. 11.

eva eisler a ateliér K.O.V.
treaSure hunt
O hledání skrytého a nekonečné cestě za poklady.

Kurátorka / Curator: Petra Matějovičová

1. 12.–26. 2.

Jan hísek
nOční JeZDeC / nigth 
riDer
Výstava obrazů Jana Híska, nazvaná příznačně 
Noční jezdec, je shrnutím jeho malířské 
tvorby za posledních přibližně sedm let. / The 
exhibition of paintings by Jan Hísek, aptly called 
Night Rider, is a summary of his painting over 
the last approximately seven years. 

Kurátor / curator: Petr nedoma

E5
GAlERiE SmEČKY
Ve Smečkách 24, Praha 1
út–so, 11–18.30 h, tel.: 222 210 268
galeriesmecky.cz

30. 11.–28. 1.

lOutKa – traDiCe a 
SOučaSnOSt
Kurátorka: Karolína truhlářová

E4
GAlERiE Spz
Pštrossova 8, Praha 1
so 14–18 (další dny je výstava  
ke shlédnutí přes výlohu)
galeriespz.com

11. 11.–4. 12.

Q: a jeho host william Seward 
burroughs / Q: and his guest 
william Seward burroughs
KiM
9. 12.–30. 12.

Jan Zdvořák a jeho host 
hynek Vacek, hlavní technik 
Jonáš Strouhal / Jan Zdvořák 
and his guest hynek Vacek,
chief technician Jonáš Strou-
hal
iKOnY / iCOnS

vlAJKA / FlAG
9. 9.–30. 12.

Jiří Skála
MOJe Oblíbená VlaJKa / 
MY FaVOrite Flag

D4
GAlERiE václAvA ŠpálY
Národní 30, Praha 1
po–ne, 11–19 h
galerievaclavaspaly.cz

11. 11.–31. 12. 

Vladimír Kokolia
PŘeVOD SílY

D1
GAlERiE vE SKlEpě
Pohořelec 25, Praha 1
út 9–12 h čt 13–18; po telefonické domluvě 
/ or by appointment: +420 602 111 500

17. 11., 18 h

hynek Vacek
PrůChOD

B6
GAlERiE vERnon
vernonfineart.cz
vERnon pRoJEKt
Heřmanova 12, Praha 7
otevřeno nonstop / opening time: 
nonstop
vernonprojekt.com

E4
GAlERiE viA ARt
Resslova 6, Praha 2
po–pá, 13–18 h
galerieviaart.com

17. 10.–11. 11.

Vilém Kabzan
Plenér / Plein-air
Fotografický projekt vYdávAJí bRAtři hRůzové / tExtY pocházEJí zE zdRoJů GAlERií A inStitUcí / GRAFicKé řEŠEní pEtR hRůzA

ArtMap kontakt: 

info@artmap.cz 
www.artmap.cz

tisk:

ArtMap vyšla díky podpoře Mapu poskytlo

© Marco Polo, s.r.o., 
naskové 1, 150 00 Praha 5

Tiskárna Helbich, a.s. 
podporuje projekt 
ArtMap

www.artmap.cz / VÝStaVY / aKcE / GaLErIE
INSIDEr‘s cHOIcE / Youtube cHaNNEL / 

Galerie G99
Jiří Thýn
In other words
09 11 — 
04 12 2011

www.dum-umeni.cz

Václav Radimský
(1867–1946)

28. 10. 2011 – 5. 2. 2012, út–ne 10.00–18.00
Galerie hlavního města Prahy / Městská knihovna, 2. patro,
Mariánské náměstí 1, Praha 1 / www.vaclavradimsky.cz

bohuslav reynek
23 11 2011 — 29 1 2012
galerie hlavního města prahy 
dům u kamenného zvonu – Staroměstské nám. 13, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí 10.00–20.00 hodin

w
w

w
.g

hm
p.

cz

festival
experimentálních

filmů

každé pondělí 
31.10. - 12.12

stříbrná 2, praha 1
fotografic.cz

do artmap.indd   1 10/23/11   4:19 PM
Cena od Václava Stratila

slavnostní předání
pátek 25. 11. 2011 v 18:30
Uměleckoprůmyslové muzeum 
Husova 14, 662 26 Brno

finalisté, porota
www.laureat.cz
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hUnt KAStnER ARtwoRKS
Kamenická 22, Praha 7
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
huntkastner.com

11. 11.–17. 12.

Jan Šerých + esther Stocker
lieS anD laYerS
Společný projekt pražského autora Jana Šerých 
a vídeňské umělkyně Esther Stocker. Oba umělci 
komunikují prostřednictvím redukovaných 
výrazových prostředků a testují tak vnímavost 
svého publika. Ve tvorbě Esther Stocker dominují 
působivé abstraktní instalace, vepsané do 
imaginární prostorové mřížky, pracující zároveň 
s fyzickou přítomností diváka. Díla Jana Šerých 
fungují jako konceptuální trompe-l´oeil. Ve své 
snaze racionalizovat iracionálno v umění  
i v životě, Šerých vytváří abstraktní jazyk za 
pomoci nalezeného textového či fotografického 
materiálu. Oba umělci ve svém díle reagují na 
věčnou ambivalenci lidské existence, která 
intuitivně touží po nemožném – absolutní jistotě. 
/ This collaborative project by the Prague-
based artist Jan Serych and the Vienna-based 
artist Esther Stocker. Both artists make use 
of geometric abstract forms and monochrome 
colors, while coding or camouflaging messages 
in their work which test the perceptual faculties 
of the viewers. Stocker is perhaps best known 
for her space installations which expand from 
the canvas and invade into the exhibition space 
becoming full sensory installations. Serych 
works in the mediums of painting, video, and 
most recently photography, creating conceptual 
trompe-l’oeils, as he struggles to rationalize the 
irrational in both art and life. Both artists’ work 
reacts to the perpetual uncertainty of the human 
condition, which yearns for the impossible – total 
control.

k  C7
KARlin StUdioS
Križíkova 34, Praha 8 – Karlín
st–ne, 12–18 h, wed–sun 12–6 p.m
futuraproject.cz

27. 10.–27. 11.

Saulgrub
nicoll ullrich, ulrike Mundt, 
Patrick Sedlaczek, Mark ther
Výstava Saulgrub představí ve společném 
projektu Nicoll Ullrich, Ulrike Mundt, Patricka 
Sedlaczka a Marka Thera. Zatímco obě autorky 
vycházející z německé umělecké scény pracují 
s objektem a konceptem, dominantním výrazovým 
prostředkem Marka Thera a Patricka Sedlaczka 
je film a video. / Saulgrub is a group exhibition of 
two well known Czech video-artists - Mark Ther 
and Patrick Szedlaczek who invited two German 
sculptors – Ulrike Mundt and Nicoll Ullrich.

10. 12.–8. 1.

VíM, CO tY neViDíŠ
gert bendel, ina bierstedt, 
bettina Carl, Daniela Comani, 
ben Cottrell, Meike Doelp, 
rabea eipperle, Philipp 
Fuerhofer, rabi georges, irène 
hug, Sofia hultén, iris Kettner, 
andreas Koch, nikolaus list, 
alena Meier, Corinna Schnitt, 
asli Sungu
Stanovisko umělce vždy vychází z návrhu  
a odmítnutí: něco je nabídnuto a mnoho zůstává 
skryto. Neporozumění je naprosto běžnou 
součástí vnímání uměleckého díla, mnohdy je 
vítáno stejně jako porozumění a pochopení. 
Výstava ICH WEISS WAS DU NICHT SIEHST 
/ VÍM, CO TY NEVIDÍŠ představuje umělce, 
kteří problematizují tradiční pohled na umění. 
/ Any artistic statement is both a proposition 
and a refusal: something is offered, and a 
lot remains concealed. Incomprehension is 
customary in the reception of an artwork, and 
maybe this is just as welcome as a viewer‘s 
recognition and understanding. ICH WEISS 
WAS DU NICHT SIEHST / I KNOW WHAT YOU 
DON‘T SEE presents artists who aim to question 
conventional vantage points.

Kurátor: kurátorský tým CaPri – ina 
bierstedt, bettina Carl

l D5
lAnGhAnS GAlERiE pRAhA
Vodičkova 37, Praha 1
út–ne, 13–19 h
langhansgalerie.cz
dUŠAn tománEK
hoStEm v lAnGhAnS GAlERii 
pRAhA / GUESt oF lAnGhAnS 
GAllERY pRAGUE
30. 9.–13. 11.

alOiS nebel Ve 
FOtOgraFii / alOiS nebel 
in PhOtOgraPhY
„Fotit Nebela bylo jako vypořádání se s realitou. 
Trackpointy, slunečné Jeseníky. Nakonec  
z toho vylezl liják a noc. Stejně autonomní jsou 
fotografie z filmu. Nemají reálný základ. Vznikly 
mimo.“ (Dušan Tománek) / “Taking pictures of 
the Nebel movie was like coping with reality. 
Trackpoints, sunny Jeseníky mountains. But 
finally it was rain and night. The photographs 
from the movie have no real background. 
They are a by-product. (Dušan Tománek, 
photographer)

E5
lEicA GAllERY pRAGUE
Školská 28, Praha 1
po–pá, 11–21 h, so–ne, 14–21 h
lgp.cz

23. 9.–13. 11.

Jiří hanke
KlaDnO – 80. léta / KlaD-
nO – the 80’S
Nejnovější výstava představí fotografie, vzniklé 
v Kladně v rozpětí let 1980 – 1990. Na výstavě  
se objeví pohledy na město v době, která v sobě 
nesla jak devastaci totalitním režimem, tak 

i jistou naději na změnu, jež se koncem tohoto 
desetiletí naplnila. / Exhibitioned photographs 
were created between 1980 to 1990 exclusively 
in Kladno, the town, where Jiří Hanke lives, and 
to which he dedicated most of his photographic 
work. Thus, the exhibition will present the 
townscape at the time that carried in itself both 
devastation by the totalitarian regime and certain 
hope that was fulfilled by the end of that decade.

Kurátor / curator: Vladimír birgus
Výstava je součástí Festivalu Fotograf.

25. 11.–8. 1.

Dagmar hochová
aKrObat na glóbu / 
aCrObat On the glObe
Retrospektiva významné české dokumentaristky 
a reportérky Dagmar Hochové se soustředí 
na stěžejní linii, která provázela celou její 
tvorbu. Představený výběr připomíná, že 
byla žákyní Jaromíra Funkeho, vyrůstala 
a přátelila se s generací, která často rozvíjela 
podněty surrealismu ve specificky českém 
pojetí nadrealismu a anatomie zázračna. 
Její dokumentární i portrétní fotografie  
i postřehy ze zákoutí ulic byly kořeněny těmito 
východisky i absurdním nádechem tehdejší 
socialistické společnosti a Prahy padesátých až 
osmdesátých let. / Retrospective of noted Czech 
documentarian and reporter Dagmar Hochová, 
her work will concentrate on the fundamental 
line that has accompanied her entire production. 
The presented selection reminds us that she 
was Jaromír Funke´s student. She grew up and 
made friends with a generation that often kept 
evolving the stimuli of surrealism in a specifically 
Czech concept of suprarealism and anatomy 
of wonderfulness. Both her documentary 
and portrait photographs, and perceptions 
from street nooks, were flavoured by these 
concepts, and even by the absurd overtone of the 
contemporary socialist society and Prague of the 
1950s through 1980s.

Kurátor / curator: tomáš Pospěch

m H3
mEEtFActoRY GAllERY
Ke Sklárně 15, Praha 5 – Smíchov
po–ne, 15–20 h
meetfactory.cz

B6
m.odlA
Antonínská 6, Praha 7
Vitrína v chodbě přízemí bytového 
domu, otevřená na požádání kohokoliv 
z obyvatel, každý den, 9–20 h / Show-
case in a hall of the ground floor of the 
appartement building, opened after 
asking anybody of the residents. every 
day between 9 a.m. to 8 p.m.
photo5.cz/m.odla

26. 10.–16. 12.

Dominik Žižka
OD VeDle / neXt DOOr
robert Palkovich
láSKaVé PrOCeSY / 
gentle PrOCeSS
Kurátorka / curator: Daniela Deutelbaum

D3
mUSEUm KAmpA
U Sovových mlýnů 2, Praha 1 
po–ne, 10–18 h
museumkampa.cz 

16. 9.–27. 11. 

Vladislav Mirvald
ŠeDeSátá
Dílo Vladislava Mirvalda se ve větším měřítku 
nedávno představilo v Západočeské galerii  
v Plzni. V menší kolekci soustředěné na jedno 
téma ho návštěvníci muzea jistě ocení na 
komorní výstavě v Museu Kampa. Spatří 
některé dosud nevystavené práce umělce, který 
ve svém výtvarné projevu vycházel ze zkoumání 
náhody i zákonitostí deskriptivní geometrie. 

C3
mUzEUm montAnElli, mUmo
Nerudova 13, 118 01  Praha 1
út–so, 12–18 h, ne, 12–16 h
muzeummontanelli.com 

1. 11.–31. 1.

Pavla aubrechtová a Vladimír 
gebauer
taJeMStVí PaVlY 
aubreChtOVé a Kabinet 
VlaDiMíra gebauera / 
the SeCret OF PaVla au-
breChtOVá, the Cabinet 
OF VlaDiMír gebauer
Oba umělci patří ke generaci, která nastupovala 
v polovině 70. let v tíživé atmosféře omezování 
svobody projevu ve všech tvůrčích oblastech. 
Tvorbu těchto dvou umělců znal spíše 
pouze úzký okruh jejich přátel. Navazují na 
experimentální tendence 60. let. / Both artists 
belong to the generation coming on the scene in 
the mid-1970s, amid the oppressive atmosphere 
where freedom of expression in all creative 
fields was severely curtailed. The work of both 
these artists was known only within the narrow 
circle of their friends. They continue with the 
experimental tendencies prevalent in the 1960s.

Kurátor / curator: Dr. Dadj altenburg Kohl

n B5
náRodní GAlERiE v pRAzE
Sbírka moderního a současného 
umění, Veletržní palác,  
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
út–ne, 10–18 h
ngprague.cz

5. 9.–13. 11.

VOlný čaS. utOPie na 
hraniCíCh VŠeDnOSti 
/ SPare tiMe. utOPiaS 
On the Verge OF 
COMMOnneSS
Mezinárodní projekt Volný čas. Utopie na hranicích 
všednosti, pořádaný Národní galerie v Praze je 
tématicky zaměřen na aktuální aspekty umění, 
které v moderní a postmoderní době nachází své 
místo za hranicemi tradičních institucí a oblastí 
výtvarné kultury. / The international project Spare 
Time. Utopias on the Verge of Commonness, 
organized by the National Gallery in Prague 
focuses on those aspects of culture, which find a 
place beyond the borders of traditional institutions 
and genres in modern and post-modern times.
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D4
nová ScénA nd
Národní 4, Praha 1
novascena.cz

1. 11.–31. 12.
→ vernisáž / opening: 23. 11., 18 h

nanOPOliS
Umělci: Linda Čihařová, Vladana Hajnová, 
Ondřej Janoušek, Irena Jůzová, Jaroslav 
Jebavý, Michal Kindernay, Lenka Klokočková, 
Pavel Kopřiva, Pavel Korbička, Petr Korunka, Jan 
Nálepa, Jakub Nepraš, Ladislav Plíhal, Matěj 
Smetana, Lilva Galdošíková, Almira Weigel 
Bartkevičiuté, Santiago Latorre, José Luís 
Serrano, José Ramón Beltrán, Amamnita design 
a UT BOX - Uskupení Tesla.

9. 11.–14. 11.

ODKuD Vítr Vane / where 
winD blOwS
Jiří Suchánek, Kyd Campbell, 
barbara huber & Col-me, 
annemie Maes, Kryštof Pešek, 
Miloš Vojtěchovský, Michal 
Kindernay, guy Van belle & 
Yo-yo, tiK (tým umělců), gert 
aersten
Výstava se zaměřuje na umělecká díla, 
která pracují s přírodními procesy. Představí 
větrnou sochu, vizualizace dat z větrných 
hodin, umístěných na střeše Nové scény, 
DIY zavěšenou zahradu, databázi zelených 
městských ploch, prádelní hodiny a další 
projekty. / The exhibition is focused on 
the artworks, which work with the natural 
processes. It presents the wind statue, 
visualizations of the wind clocks data, The 
Hanging Garden made with the DIY hydrophonic 
system, open greens database, laundry clocks 
and other projects.

piAzzEtA nd
15. 12.–23. 12.

h3t architects 
Sauna / the Sauna
V předvánočním čase bude možné na piazzetě 
využít dočasně umístěnou mobilní saunu od 
mladých architektů. Pro více info sledujte www.
novascena.cz. / Temporarily placed sauna - an 
interactive project for the National Theatre 
piazzeta and passers-by. For more info go to 
www.novascena.cz

P A7
pRinz pRAGER GAllERY
Osadní 35 (Areál M factory) Praha 7
st–so 13–18 h
prinzprager.com

16. 11.–23. 12.

adriena Šimotová, Josef bolf
Paralelní linie

 (mimo mapu / out of map)
pRádElnA bohnicE
Psychiatrická léčebna Bohnice, 
Ústavní 91, Praha 8 
ne, 14–19 h
pradelnabohnice.cz 

R D4
RAKoUSKé KUltURní FóRUm
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
po–pá, 10–17 h
aussenministerium.at/pragkf

S  F6
SpEJS
Záhřebská 23, Praha Vinohrady
po–pá 8–20 h, so–ne 11–19 h
spejs.cz

19. 10. – 11. 12.

Filip Dvořák, Ondřej Kopecký, 
lenka Vacková
MĚStO leS / CitY wOOD
V pořadí již třetí výstava ve SPEJSu je 
výsledkem kolektivního konceptu tří studentů: 
Lenky Vackové a Filipa Dvořáka z Ateliéru 
malby na VŠUP (pod vedením Jiřího Černického  
a Marka Meduny) a Ondřeje Kopeckého z 
Ateliéru grafika II na AVU (vedoucí Vladimír 
Kokolia). Jejich koncept staví na kontrastu 
kancelářského prostoru ve městě a klidné lesní 
přírody. / The latest exhibition in SPEJS, the 
third in succession, is the result of a collective 
concept conceived by three students: Lenka 
Vacková and Filip Dvořák from the Painting 
Studio at the Academy of Arts, Architecture 
and Design in Prague (headed by Jiří Černický 
and Marek Meduna) and Ondřej Kopecký 
from the Graphics 2 Studio at the Academy 
of Fine Arts in Prague (headed by Vladimír 
Kokolia). The concept rests on the contrast 
between urban office space and the tranquil 
environment of countryside woodlands, 
introducing an element familiar to anyone who 
has visited Czech forests – the hunting hide 
– into the austerely functional space of the 
brightly lit premises of the SPEJS passage.

F5
SvEtliK GAllERY
Legerova 987/8, Praha 2
růžový zvonek.
otevřeno po domluvě / open by appoint-
ment: +420 725 166 848
http://svetlik.tumblr.com

do 24. 11

Michaela Mildorfová
COMPliMent
prosinec

eugenio Percossi

E3
Svit

Štefánikova 43a, Praha 5
st–so, 14–19 h
nebo po domluvě, zavřeno o státních 
svátcích / or by appointment, closed 
holidays
svitpraha.org

11. 11.–7. 1.
→ vernisáž / opening: 10. 11., 19 h

Michał budny
Polský umělec Michal Budny pro své objekty 
a instalace citilivé používá obyčejné nástroje 
a materiály pomíjivé každodenní potřeby. 
Pomocí papíru a lepicí pásky, vytváří zdánlivě 
jednoduché a formálně zdrženlivé modely 
reálných objektů i situací, které hmotnou 
podobu nemají, a často specificky reagují 
na konkrétní výstavní prostor. Materiálová 
střídmost a volná forma těchto prostorových 
instalací v divákovi navozuje pocit podvědomé  
a důvěrné blízkosti. Po úspěšných samostatných 
výstavách realizovaných během uplynulého roku 
v South London Gallery, Kunstverein Düsseldorf 
a Kunstmuseum Stuttgart se jeho práce začíná 
těšit zasloužené mezinárodní pozornosti. 
/ For his objects and installations, Michał 
Budny makes sophisticated use of ordinary 
instruments and everyday materials. With the 
help of paper and tape, he creates seemingly 
simple and formally recalcitrant models of real 
objects and situations, which themselves lack 
material shape and often react in a specific way 
to a particular exhibition space. Materially sober 
and free form of these spatial installations 
evokes a feeling of subconscious and intimate 
nearness. After successful solo shows at South 
London Gallery, Kunstverein Düsseldorf and 

Kunstmuseum Stuttgart, his work begins to 
receive the deserved international attention.

E5
ŠKolSKá 28
Školská 28, Praha 1
(in the courtyard – through passage)
út 13–19 h, st–pá, 13–17 h
skolska28.cz

2. 11–29. 11.

Jolana havelková ve 
spolupráci s lucií Vítkovou
náVrh na ZMĚnu 
PartiturY / a PrOPOSal 
FOr altereD SCOre
Tvorbou na pomezi fotografie a konceptu s 
intermediálními přesahy (většinou do oblasti 
hudební či akustické) se Jolana Havelková 
zařadila mezi výrazné umělce současného 
českého umění. / Jolana Havelková is working 
on the border between photograpy and 
conceptual art with intermedial context. She 
belongs among the most distinctive Czech 
artists of her generation.

ŠEdý poKoJ / GREY Room
2. 11–2. 12.

Matěj Smetana
antiKa ii. / antiC ii.
Prostorová instalace volně navazuje na sérii 
fotografií „Antika” z roku 2010. Odkazuje mimo 
jiné k tradicím antické architektury.

T D3  
thE chEmiStRY GAllERY
U Lužického semináře 11, Praha 1
út–pá 12–19 h, so–ne 10–19 h
thechemistry.cz

31. 10.–20. 11.

Dave McKean
MOŽnOSti JSOu 
neKOnečné / 

POSSibilitieS are 
inDeFinite
Výstava největší zahraniční hvězdy letošního 
ročníku Komiksfestu. Dave McKean – 
legendární anglický ilustrátor, grafický designér, 
autor komiksů, obálek a mnoha obalů hudebních 
CD. / Exhibition of the biggest international 
star of this year‘s Komiksfest. Dave McKean - 
legendary british illustrator, graphic designer, 
comic book artist and author of covers of many 
books and CDs. 

Kurátoři / curators: Jana Fantová, Petr 
hájek

16. 11.–23. 12.

tomáš němec
Samostatná výstava jednoho z největších 
talentů z letošních absolventů AVU. Tomáš 
je absolvent ateliéru Michaela Rittsteina. 
Romantická, expresivní a energická 
malba zpracovaná s bravurním malířským 
mistrovstvím. Kurátorsky na výstavě s Tomášem 
spolupracoval Michal Pěchouček. / Solo 
exhibition of one of the biggest talents of this 
year‘s graduates of AVU. Tomas is graduate 
from atelier of Michael Rittstein. Romantic, 
expressive and energetic painting style with 
recognizable painting mastery. Exhibition 
delivered with curatorial cooperation with 
Michal Pěchouček.

Kurátor / curator: Michal Pěchouček

D4
topiČův SAlon
Národní 9 (1. patro), Praha 1
po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
topicuvsalon.cz

1. 11–16. 11.

CraSh teSt 
Výstava nabízí netradiční pohled na současné 
umění: pohled studentů-kurátorů na tvorbu 
studentů-umělců.

13. 12.–13. 1.

Ondřej Maleček, David Pešat, 
Vladimír Véla
eX

Projekt Ex chce představit tři mladé autory 
pražské umělecké scény, kteří se věnují výrazové 
malbě. Ondřej Maleček je básnícím romantikem, 
David Pešat silově prověřuje a ironizuje obraz 
v jeho skladebné rovině a Vladimír Véla sleduje 
obraz ve fázích formálního zrodu a růstu. Všichni 
tři umělci zároveň reflektují samotný proces 
malby a utváření obrazu. 

Kurátor: Petr Vaňous

A10
tRAFAČKA
Kurta Konráda 1, Praha 9
út–ne, 15–19 h
trafacka.net

24. 10.–6. 11.

terezie honsová, Martina 
Chloupa
JSMe reaDY!
9. 11.–25. 11.

Jakub Janovský, Ondřej 
Šumbera, Vladimír Véla
5. 12.– 16. 12. 

bývalí a současní rezidenti  
a přátelé trafačky 
traFačKa PO PĚti leteCh 
aneb POŘáD VĚŘíMe  
V KriZi
Industriální prostor Trafačky stále přežívá pod 
mnohaletou hrozbou demolice.

E4
tRAnzitdiSplAY
Dittrichova 9/337 Praha 2
út–ne, 12–18 h
tranzitdisplay.cz

3. 11.–15. 1.
→ vernisáž / opening: 2. 11., 18 h

taMáS St.aubY
Tamás St.Auby (1944, Maďarsko), klíčová postava 
maďarské avantgardy, jejíž směřování i náplň 
významně ovlivnil. Pracuje formou happeningů 

a akcí; překládal a dovážel texty hnutí fluxus, v r. 
1969 pořádá první fluxus koncert v Maďarsku. / 
In the history of Hungarian art, St. Auby holds a 
key position. This is partly due to his not easily 
consumed but very influential art or non-art 
and partly to his essential role in disseminating 
happenings and Fluxus throughout Hungary.

Kurátorka / curator: Dóra hegyi 
(tranzit.hu)

14. 12.–18. 12.

SYMPOSiuM: the neeD tO 
hiStOriZe 
Pracovní setkání s cílem vytvořit vzájemnou 
komunikaci a personální propojení mezi aktéry 
nových klasifikací a archivních narací, především 
z bývalého komunistického bloku  
a postkoloniálního světa. / Working meeting-
its aim will be to create an inter-personal 
communication network among those involved 
in new narratives of classification and archiving, 
in particular those from the former Communist 
bloc and those from the Middle- East.

každý týden / every week

PráCe / wOrK
Diskuse, debaty, kino, residence, výzkum, 
výstavy, umělecké projekty, publikace, archiv, 
knihovna, workshopy, dialogy, jeviště, pracovna 
/ Discussions, screenings, research, exhibitions, 
artist’s projects, publications, archive, library, 
workshops, stage, workplace

aktuální program na / see more about 
at www.tranzitdisplay.cz

C4
UmělEcKopRůmYSlové mUSEUm
17. listopadu 2, Praha 1
út 10–19 h, st–ne 10–18 h
upm.cz

22. 9.–6. 11.

Sheila hicks
JeDnO StO MaličKOStí 
/ One hunDreD OF 
MiniMuMS
Výstava minuatur jedné z nejdůležitějších 
tvůrčích osobností, které určily směr vývoje 

textilního umění v druhé polovině 20. stol. / 
Exhibition with miniature wors of one of the 
most creative personalities that determine the 
direction of development of the textile art in the 
second half of the 20th century.

Kurátor / curator: Konstantina hlaváčková

17. 11.–27. 11.

VýStaVa 2011 / the eXhibi-
tiOn 2011
Výstava 2011 je název výběru diplomových 
a semestrálních prací studentů Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, které vznikly během 
akademického roku 2010/2011. / The Exhibition 
2011 features a selection of diploma works and 
semestral works by students from the Academy 
of Arts, Architecture and Design in Prague, 
created during the 2010/2011 academic year.

Kurátor: Karel Císař

15. 12.–22.4.

PraŽSKé MóDní SalOnY 
1900–1948 / Prague FaSh-
iOn hOuSeS, 1900–1948
Soubor více jak 75 oděvů prezentuje rozvoj, 
vrchol i úpadek pražské módní tvorby 1. poloviny 
20.století. / More than 75 clothing presents 
development, peak and deterioration of Prague 
fashion in first half of the 20th century.

Kurátor / curator: eva uchalová

E4
výStAvní Síň mánES
Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
út–ne, 10–19 h
galeriemanes.cz
_______________________________

AKCE

C5
hotEl AxA
Na Poříčí 40, Praha 1
www.axa-hotel.cz/axainaction_cz.jpg
axainaction@gmail.com

2. 12.–4. 12.
→ vernisáž a after party / opening and 
after party: 2. 12.

aXa in aCtiOn
Pražský hotel AXA se z důvodu rekonstrukce 
dočasně uzavře. Při této příležitosti jsme se 
rozhodli hotelové prostory využít pro uspořádání 
víkendového festivalu performancí. Více než 
60 pokojů instalací, performance, site specific 
projektů. Scéna pro živou hudbu, scéna pro DJ, 
plátno na promítání filmů a video artu. Víkend 
AXA v AKCI.
____

28. 10.–5. 11.
KomiKSFESt! 2011
Festival pořádají Labyrint Revue  
a SEQENCE o.s.
www.komiksfest.cz
Šestý ročník mezinárodního komiksového 
festivalu KomiksFEST!, jehož mottem zůstává 
Komiks unlimited!
____

FEStivAl SoUČASného Umění tinA b.
Pořádá Galerie Vernon, Janovského 
23, Praha 7

www.tina-b.eu, www.facebook.com/
tinabfest

20. 10.–13. 11. 

tina b., art – eCO – biO
Zajímá Vás, jaké trendy letí v současném umění 
po celém světě? Přijďte v říjnu na festival TINA 
B. a prozkoumejte umění v oblasti nových médií, 
light artu, video artu, performance ad. Tématem 
TINY B. 2011 je heslo ART – ECO – BIO. „Zelená“ 
díla vystavíme například v atomovém krytu pod 
hotelem Jalta nebo na náplavce pod Rašínovým 
nábřežím. / Are you interested in which trends 
are current in contemporary art around the world? 
TINA B. Festival is here for you. Discover the art 
in the fields of new media, light art, video art, 
performance art and more. The theme of TINA B. 
2011 is ART – ECO – BIO. We will exhibit works 
for instance in the Fallout Shelter beneath Hotel 
Jalta or on the quay below Rašín embankment.
____

GAlERiE lAboRAtoRio / vYRobEno 
lESEm
Bubenská 1 – roh směrem ke stanici metra 
Vltavská / street level towards Vltavská metro 
station

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

POP-uP VýStaVa 
Ve VitrínáCh býV. 
eleKtriCKýCh PODniKů / 
POP-uP eXhibitiOn
Veronika Jiroušková, Klára 
Šumová, Design boys, tereza 
Kabůrková, Michal Šeba, 
bOrninbOr a další / and 
more

sPeJs

→

GAlerie sPZ

lABorATorio

GAlerie r. GuTTMAnnA

v dokumentárním filmu Saši Dlouhého  

V kinech od 11. 11. 2011
www.trafacka-film.tv 
www.freesam.org

Nepraš, Point, Cimala, Týc a další...

 KOMIKS
FEST!
2011 PRAHA

28/ 10 — 5/ 11
 6. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
KOMIKSOVÉHO FESTIVALU 
 WWW.KOMIKSFEST.CZ 

Přehlídka animovaného filmu
       Festival of Film Animation 

www.pifpaf.cz          facebook.com/PAFOlomouc      

8—11 12 2011
Olomouc CZ      

GAlerie nAVrÁTil

www.ghmp.cz

Staroměstská radnice, 2. patro
Old Town Hall, 2nd floor

Mezi mnou a tebou 
Between Me and You

14. 10. 2011 – 1. 1. 2012

JIŘÍ MATĚJŮ 
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