Altán Klamovka
park Klamovka, P 5 [mimo mapu / out
of map], open so a ne 14–18 h
www
aug.cz/altan-klamovka-praha

Národní galerie v Praze
ve spolupráci
s Museem Kampa

Aleš Čermák: Linhartovy narace
Interpret: Petr Krátký
24. 10.–11. 11.
VI. ročník mezinárodního projektu
email & graphic design
Téma: Corruption
14. 11.–2. 12.
→ vernisáž / opening: 13. 11., 18 h
www.aug.cz/virtualni-bienale/2012
Kurátorka galerie / Curated by: Lenka
Sýkorová

František Kupka

Cesta k Amorfě

ARTinbox
Perlova 370/3, P 1 [B2]
open
út, čt 14–18 h (nebo na vyžádání /
or by request) www artinbox.cz
Petr Nikl: Divňáci z Njújorku / New
York Weirdos
31. 10.–6. 12.
Fotografie a kresby / Photographs and
drawings
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová

Salmovský palác, Praha
30. 11. 2012 - 3. 3.2013

26 09 2012 —
06 01 2013
Signály z neznáma
Český komiks 1922-2012

vernisáž výstavy
25 09 v 18H

www.dum−umeni.cz

Dům umění města Brna

Karel Bartáček, David Cathaml,
Rasťo Čambala, Salvator Dalí, Eva
Fuka, Kurt Gebauer, Jan Hísek, Xénia
Hoffmeisterová, Martina Chloupa,
MICL – Michal Novotný, Petr Nikl,
Suzanne Pastor, Daniel Pešta,
François Sarhan, Libor Štěrba, Eva
Švankmajerová, Jan Švankmajer,
Jindra Viková…
SNĚNÍ návštěvy do jiných světů /
Dreaming - visits to the another
worlds
12. 12.–17. 1.
6. tématická výstava / 6th theme exhibition
Sny snění, surrealismus v současném
umění…A o čem sníte vy?
Dreams, dreaming, surrealisme in
contemporary art.... And what do you dream
about?
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová
Artmap office
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard – through passage) [E5]
open
příležitostně www artmap.cz
Artwall
nábř. Kapitána Jaroše a Edvarda
Beneše, P 7 [B5]
open
nonstop www artwallgallery.cz
kennadrphillipps: Bohatství národů
1. 10.–30. 11.
Spolupráce kennadrphillipps, původně
zaměřená výhradně na kritiku invaze
do Iráku, se od té doby rozšířila o další
významná globální témata, jakými jsou válka
s terorismem, arogance moci a lhostejnost
globálního kapitálu vůči chudobě.
Kurátorka: Zuzana Štefková
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30, P 1 [D3] open út–ne 12–18 h
www
atelierjosefasudka.cz
Tereza Příhodová: Lekce samoty
18. 10.–25. 11.

Prádelna Bohnice uvádí:
Umělecké tržiště / alternativní veletrh
současného mladého umění
7—11/11 2012

kde není umení,
tam se nic nezmení
neznámý umelec
www.pradelnabohnice.cz

Ř! Česká národní identita

Tereza Kabůrková: Zahrada
18. 10.–25. 11.
Vegetace jako pomalá clona propouští, či
zadržuje měkké světlo pronikající do dvora.
Záleží i na počasí. V říjnu by se už konečně
od Vltavy mohla táhnout mlha. Mohla by
skrýt podobně jako na dávných čínských
krajinomalbách drobného poutníka neviditelného zahradníka. Zahrada Sudkova
Atelieru působí velmi nenápadně a obyčejně,
přesto se pomocí přírodních i fotografických
procesů může opět stát neobyčejnou.

Galerie VŠUP

v současném výtvarném umění

7/12 2012 — 6/2 2013

berlínskej model
Pplk. Sochora 9, P 7 [B6] open
příležitostně www berlinskejmodel.cz
České centrum praha
Rytířská 31, P 1 [D4] open út–pá 10–
18 h, so 12–18 h www czechcentres.cz
Frémok: Match de Catch / Valonský
komiks
1. 11.–. 12.
Výstava výsledků spolupráce progresivního
belgického komiksového nakladatelství
Frémok s handicapovanými umělci z ateliéru
La „S“ Grand. V rámci KomiksFEST!u 2012.
Europa
7. 2.–5. 1.
Výběr ze současného kyperského výtvarného
umění. K příležitosti ukončení předsednictví
Kypru v Radě EU.
city surfer office
Bořivojova 67, P 3 [D7] open st–ne
14–19 h www citysurfer.cz

THEODOR

P I Sˇ T Eˇ K
ecce homo

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

Eva Maceková, Dita Rakouská: Wall
#2 / Zjevení
+ 1. výročí City Surfer Office
9. 11.–30. 11.
→ vernisáž / opening: 8. 11., 18 h
V rámci výstavní série WALL budou tentokrát
zdi galerie zpracovávat Eva Maceková
a Dita Rakouská, vernisáž bude zároveň
oslavou 1. výročí fungování City Surfer
Office. / The WALL exhibition series will see
Eva Macekova & Dita Rakouská working
with the gallery walls this time, while the
vernissage also marks City Surfer Office‘s 1st
anniversary.
Kurátor / Curated by: City Surfer

De–sign
Sládkova 7, P 7 [B4] open po–út čt–pá
11–18 h www de-sign.cz
Eva Pelechová: Nehodící se škrtněte
/ Not Suitable Cross Out
14. 11.–15. 1.
Kameninová romance o sounáležitosti
a individualitě... / Stoneware romance of
belonging and individuality...
drdova gallery
Křižíkovského 10, P 3 [D7]
út–pá 13–18 h so 14–18 h
www
drdovagallery.com

open

DOx
Centrum současného umění,
architektury a designu / Centre for
Contemporary Art, Architecture and
Design, Poupětova 1, P 7 –
Holešovice [A7] open po / mon 10–18 h,
út / tue zavřeno / closed, st–pá /
wed–fri 11–19 h, so–ne / sat–sun
10–18 h www dox.cz,
www
facebook.com/DOXPrague.cz
Veronika Psotková: Bikini Club
27. 6.−15. 11.
Café terasa / terrace
Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru /
Forces of Resistance
11. 10.−7. 1.
Kurátorka / Curator: Markéta Stará
Günter Brus, Otto Muehl, Hermann
Nitsch, Rudolf Schwarzkogler,
Adolf Frohner, Gerhard Rühm, Padhi
Frieberger, Friederike Pezold, Valie
Export, Peter Weibel, Christian
Ludwig Attersee, Arnulf Rainer,
Bruno Gironcoli, Franz West,
Birgit Jürgenssen, Heinz Cibulka,
Magdalena Frey, Erwin Wurm, Franz
Graf, Elke Krystufek, Kurt Kren:
Amor Psýché Akce – Vídeň. Ženský
element ve vídeňském akcionismu.
Sbírka Hummel / Amor Psyche Action
– Vienna. The Feminine in Viennese
Actionism. Hummel Collection
19. 10.−14. 1.
Výstava 2012 / Exhibiton 2012
17. 10.−9. 11.
Pestrá přehlídka talentů, originálních
řešení a překvapivých souvislostí ze všech
oborů, jejichž studium nabízí Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze. / A variegated
show of talents, original designs and
surprising connections from all fields of study
offered by the Academy of Arts, Architecture
and Design in Prague (ADDD).
Kurátoři / Curators: Tereza Bruthansová,
Maxim Velčovský
Ponorná řeka / Hidden River
17. 10.−9. 11.
Výběr nejlepších studentských prací Ateliéru
fotografie Vysoké školy uměleckoprůmyslové,
které zde vznikly v průběhu posledních čtyř
let pod vedením Hynka Alta a Aleksandry
Vajd. / Hynek Alt and Aleksandra Vajd
present a selection of the best student works
created in the Studio of Photography of AAAD
during their four years at its helm.
Kartografie naděje: Příběhy sociální
změny / Cartographies Of Hope:
Change Narratives
22. 11.−21. 2.
30 mezinárodních umělců ze 4 světadílů,
včetně známých skupin jako jsou Yes Men
a Superflex, mapuje ve čtyřech na sebe
navazujících částech, nazvaných Změny,
Krize, Protesty a Sociální imaginace,
rozmanité pohledy na současné dění
a spojuje je do celkovějšího příběhu, který
sdílíme s lidmi na ostatních kontinentech.
Kurátor / Curator: Jaroslav Anděl
dvorak sec contemporary
Dlouhá 5, open po–pá 10–18 h
www
dvoraksec.com
Hledání řádu
21. 11.–17. 1.
Dvorak sec contemporary s potěšením
představuje jedinečný projekt legendárního
sklářského vizionáře Václava Cíglera, jehož
součástí je unikátní site-specific instalace
vytvořená speciálně pro prostory galerie.
Výstavní prostory zalité skleněnou vodní
hladinou diváka přenesou do jiného světa
a stanou se součástí vzrušující prostorové
situace. / Dvorak sec contemporary is
pleased to present a unique project by the
legendary glass visionary Vaclav Cigler, part
of which is a unique, site-specific installation
created specifically for the gallery space.
ENTRANCE Gallery
Křižíkova 34, P 8 – Karlín [C7]
open
st–ne, 12–18 h
www
entrancegallery.com
Black Media
GIF Festival uvádí It‘s a GIFT
8. 11.–9. 12.
→ vernisáž / opening: 7. 11., 18 h
ENTRANCE Gallery
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1, P 6 – Břevnov [C1]
open
st–ne, 12–18 h
www
entrancegallery.com
Anežka Hošková
19. 12.–13. 1.
Etc. galerie
Kateřinská 20, P 2 – Nové Město [E5]
open so–ne / Sat–Sun 13–18 h,
ostatní dny po telefonické domluvě

na tel. / other days by appointment
tel.: 602 682 788
www
etcgalerie.cz
Martina Mullaney: Enemies of
Good Art – Documentation of the
Movement
25. 10.–11. 11.
Výstava irské umělkyně seznámí diváka
s dlouhodobým projektem Enemies of Good
Art – The Documentation of the Movement,
na kterém autorka pracuje od roku 2008.
Jde o výzkum v oblasti společenského
vnímání umělkyň a umělců – rodičů, jde také
o otázky genderu a společenské izolace. /
The exhibition of the Irish artist presents her
long-term project Enemies of Good Art – The
Documentation of the Movement. The project
explores social perception of artist-parents,
questions of gender and social isolation.
Kurátor / Curator: Markéta Kinterová
Fenester
Výloha pro současné umění /
Window gallery, Jakubská 2, P 1 [C5]
open
nonstop www fenester.cz
Petra Pětiletá: Tenkrát v Schöpingenu
12. 10.–13. 11.
Instalace „Tenkrát v Schöppingenu“ reaguje
na nedávný Petřin pobyt v západoněmeckém
městě. V kresbách podle reálných fotografií
se autorka zabývá místní společností,
jejím chováním a prostředím, které vytváří.
Kurátorka / Curator: Barbora Špičáková
Fotograf GALLERY
Školská 28, P 1 (ve dvoře / in the
courtyard – through passage) [E5]
open
út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz
Filip Cenek & Josef Dabernig: poetry
in stadiums
→ vernisáž / opening: 9. 10., 18 h
10. 10.–9. 11.
Společná výstava fotografií hřišť a stadiónů
z let 2008-2012 známého rakouského
umělce Josefa Daberniga a projekce Filipa
Cenka, loňského finalisty Ceny Jindřicha
Chalupeckého.
Martin Kochan, Cyril Blažo: Podobizny
14. 11.–14. 12.
→ vernisáž / opening: 13. 11., 18 h
Martin Kochan a Cyril Blažo představují
fotografické soubory, v nichž se formami
fotoperformančních momentek zaměřují na
sochařské monumenty veřejného prostoru
na Slovensku ve faktickém i metaforickém
smyslu.
Jiří Hroník: Majorův deník
19. 12.–18. 1.
→ vernisáž / opening: 18. 12., 18 h
Kurátor David Korecký představuje
fotografickou práci málo známého autora
českého původu žijícího částečně na Islandu.
Filmograf # 1: Josef Dabernig
10. 11., 18 h
Výběr z filmů 2003 - 2010. 80 minut, vstup
zdarma
– průjezd ve dvoře
Petr Pufler: Elektrobáseň I
Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal
2. 10.–9. 11.
Dvůr ve Školské 28 oživí několik intervencí
nepřímo ovliněných mediem fotografie.
O světelnou instalaci se postará Petr Pufler,
autorská dvojice Lukáš Hájek a Zdeněk
Porcal zavdá příčinu k aktivní participaci
nejen geocachnigové komunitě na Festivalu
Fotograf.
Francouzský Institut v Praze
Štěpánská 35, P 1 [D3]
open
po–pá 10–19 h, so 10–14 h
www
ifp.cz
Jean-Marc Avrilla: To je začátek!
27. 10–26. 11.
FUTURA
Holečkova 49, P 5 [E2] open st–ne
11–18 h / wed–sun 11am–6pm
www
futuraproject.cz
Katie Holten / Jiří Thýn
12. 9.–25. 11.
Během poslední dekády Katie Holten
vyvinula uměleckou práci směšující
vědecký výzkum a kresbu realizovanou
prostřednictvím série poetických,
efemerálních děl o vztahu člověka a přírody.
Výstava se dotýká rostoucího množství
způsobů, jakými obýváme a zažíváme okolní
prostředí. Jiří Thýn zkoumá a testuje hranice
média fotografie. Zajímá jej rovnoměrně
proces a podmínky vzniku i jeho samotný
výsledek. Konečným cílem pro něj však je
snaha zachytit a zprostředkovat pravdivý
obraz současné reality. / Over the last
decade Katie Holten has established an
interdisciplinary practice that merges
research and drawing to produce poetic and
ephemeral works that speak to the human
relationship to nature. Her solo exhibition is
rooted in her investigations of the expanding
ways that we inhabit and experience our
environment. Jiri Thyn explore and test the
confines of the photographic medium and
image. Equally interested in the process and
subsequent consequences of production as
in the final result, his ultimate goal is how to
best capture and convey a true image of our
present day reality.
Yakov Kazhdan: Práce / Work
24. 10.–25. 11.
Práce Yakova Kazhdana spojuje rozdílné
žánry a techniky, avšak inspiruje se
převážně praxí převzanou z kinematografie
a divadla. Kazhdanova poetika se soustředí

na jeho reflexi společenského kontextu,
která je kritickým výzkumem zacíleným na
mechanismy kontroly a podmínky individuální
vůle. / Yakov Kazhdan‘ practice blends
different genres and techniques, taking
inspiration primerely from cinema and
theater. Kazhdan‘s poetics centers around
his reflection on the social context, which is
an investigation and a critique that targets
the mechanisms of control and conditioning
of individual will.
Marina Abramović, Matěj Al-Ali,
Amande In, Boris Dornbusch, Pawel
Dziemian, Harun Farocki, Andrea
Fraser, Sigalit Landau, Vincent
Lemaire, Domenico Mangano, Teresa
Margolles, Katarína Morháčová,
Fiona Tan, Superflex: Dotek / Touch
12. 12.–24. 2.
→ vernisáž / opening: 11. 12., 18 h
Výstava Dotek se zabývá situací, kterou
každý návštěvník, oproti pouhému divákovi,
zažívá při zkušenosti s uměleckým dílem.
Název podtrhává fyzický přístup nezbytný ve
vizuálním umění, kdy výstava sama požaduje,
aby byla uvažována z hlediska rozdílných
druhů a stupňů dotýkání se (smyslového,
virtuálního, konceptuálního atd.) a zajímá
se o to jak s tímto mechanismem pracují
sami umělci. / Touch deals with the
situation visitors - versus spectators –
are experiencing when encountering an
artwork. The title underlines the obvious
physical approach necessary within visual
art when the exhibition itself rather invites
the audience to reconsider the various
levels of „touch“ available (sensual, virtual,
conceptual, etc.) and how artists are
considering them in their researches.
Kurátor / Curator: Michal Novotný
Jan Brož: Křehký dvojník / Fragile
Double
12. 12.–13. 1.
→ vernisáž / opening: 11. 12., 18 h
Výstava "Křehký dvojník" je vyůstěním
projektu, který se týká talířových lustrů ve
stylu Brusel původem ze 60. let. Janu Brožovi
se podařilo výrobu v léta uzavřené továrně
na krátkou dobu a ve velmi specifických
podmínkách obnovit. Vzniklé objekty, jsou
však problematické nejen z hlediska svého
autorství, ale i z pohledu vlastního statutu
vzhledem k původním „originálům“. / The
exhibition "Fragile double" is a result of
a project, dealing about the specific history
of famous Czech ceiling lights in the so
called Brusel style from 1960s. Jan Brož
managed, however very temporarily and in
specific conditions, to renew fabrication
in many years closed factory, where the
original production took place. The newly
manufactured objects are problematic not
only for questioning their authorship, but
also concerning their position towards the
"originals".
Kurátor / Curator: Michal Novotný
Futura: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34, P 8 – Karlín [C7]
open
st–ne 12–18 h, wed–sun 12–6 pm
www
futuraproject.cz
P.O.L.E.: Démon souhlasu / The
Demon of Conformity
8. 11.–9. 12.
→ vernisáž / opening: 7. 11., 18 h
Výstava vychází z čtyřiadvacetihodinového
maratonu četby textů Ladislava Mňačka,
Ludvíka Vaculíka, Dominika Tatarky, Pavla
Kohouta a Jana Procházky a štafetového
kolíku, který četbě němě přitakává. / The
exhibition involves a 24-hour marathon
of reading of texts by Ladislav Mňačko,
Ludvík Vaculík, Dominik Tatarka, and Pavel
Kohout and a relay-stick which listens and
voicelessly agrees to what is read.
Yakov Kazhdan: Open studio
7. 11.
→ vernisáž / opening: 7. 11., 18 h
Promítání a prezentace prací současného
rezidenta A.I.R. FUTURA Yakova Kazhdana
(1973, RU). / Screening and presentation of
works by current A.I.R. FUTURA resident Yakov
Kazhdan (1973, RU).
Kristýna a Marek Milde: Domácí
krajiny / The Homescape
20. 12.–13. 1.
→ vernisáž / opening: 19. 12., 18 h
Výstava zkoumá jak architektura a postindustriální realita ovlivňuje chápání
přírody. Zabývá se napětím mezi přírodou
a systémy architektury a jeho dopadem
na ekologickou situaci dnešní doby.
Středem zájmu je odtržené prostředí
domova moderního člověka zvláštního
druhu „Homo Interius“, který většinu života
tráví izolován od vlivu okolního prostředí
uvnitř bílé hranaté krychle s ryze interiérní
perspektivou na realitu. / The exhibition
investigates on the field of domesticity
how architecture and postindustrial reality
influences the way of understanding nature.
It engages the dilemma between nature and
architectural structures and its impact on
the current environmental issues. It follows
a phenomenon of a new special kind of
species: „Homo Interius“ a contemporary
human, who spends most of its life inside of
a white cube separated from the influence
of the surrounding environment ultimately
resulting in his interior perspective of the
outside.
Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23, P 3 [D7] open po–pá
10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz
Barbora Kleinhamplová: Míč je
ztracen / Ball is Lost
2. 11.–2. 12.
Marie Hladíková: Hledej za
vodopádem antidrahokam a v lese
čekej na sedmizlatou saň / Look for

an anti-gem behind the waterfall,
await the hepta-gold dragon deep in
the woods
7.12.–6. 1.
→ vernisáž / opening: 6. 12., 19 h
Galerie AVU
U Akademie 4, P 7 [B5]
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
open
po–pá, 10–18 h
www
avu.cz
Jakub Adamec, Eva Jaroňová, Antonín
Jirát, Veronika Slámová – Darina
Alster, Anita Somrová, Barbora Tichá
8. 11.–20. 11.
Tato výstava se měla původně jmenovat
Pražský výběr. Také označení videosalon dost
napovídá. Jakub Adamec a Barbora Tichá
studovali v Ostravě, Antonín Jirát v Ústí nad
Labem, Eva Jaroňová, Veronika Slámová
a Anita Somrová v Brně. Jak ohebné je
slovo punk. Jak lákavé jsou stopy trapnosti
v osobních performancích. A jak by mohlo
vypadat přijetí hostů.
Věnováno Vinckovi, tátovi přespolních.
Kurátorka: Blanka Švédová
Sylva Březnová, Klára Pernicová,
Ivan Svoboda, Oona Tikkaoja, Valpuri
Kylmanen, Tero Simonen: Synergia
27. 11.–13. 12.
Výstava pražských a helsinských studentů,
v jejichž pracích se odráží krátkodobý pobyt
v zemi spřátelené akademie.
Kurátoři: Petr Řehoř, Anni Antonen
Adéla Součková, Zuzana Kantová:
Naše zahrádka
18. 12.–17. 1.
Zahrada je útvarem na pomezí řádu, který
zakládá člověk, a „neřádu“, jež se člověku
vymyká. Je to mez přírodní a kulturní –
mezera, která žádnému pořádku nepodléhá
úplně. Prostor, tato mezera, je místem
našeho setkávání.
galerie budoart
Perunova 15, P 3 [E7] open st 10–18 h
www
budoart.cz
Robert Šalanda, Barbora Vobořilová
15. 11.–16. 1.
Tandem Barbora Vobořilová & Robert Šalanda
zahajuje v budoartu výstavní koncept, který
bude představovat tvorbu uměleckých
partnerských dvojic. Robert překvapí novou
barevnou škálou a návratem ke štětci,
Barbora nechá vyznít kontrastnost křehkosti
materiálů v drapériích a skle.
Kurátor: Barbora Klímová
GALERIE / CZD
Vojtěšská 3, P 1 [B4] open út–pá
10–18 h www czechdesign.cz
www
facebook.com/galerieczd
Galerie Ferdinada
Baumanna
Štěpánská 36, P 1 [C4]
(vitríny Štěpánské pasáže)
open
po–ne 7–22 h
www
g-f-b.tumblr.com
Tomáš Roubal: Black book
2. 11.–13. 11.
Petr Písařík
15. 11.–30. 11.
Petr Brozka
prosinec
GALERIE FOTOGRafic
Stříbrná 2, P 1 [D4] open po–út, čt–ne
13–18 h / mon–tue, thu–sun 13–18 h
www
fotografic.cz
Martin Mainer & Karolina Mainerová:
Samadoma
2. 10.–12. 11.
Deset fotek – každý pět... na mých
všechny novodobé hromady z Limuz a kotel
s mnichem... Kája bude zářit mladostí, silnou
energií a přitakání životu… já na hromady
něco přimaluju, ptáky, duchy tak nějak... /
Ten photographs – each of us five .. on mine
all the new heaps from Limuz and a kettle
with a monk.. Karolina will shine with youth
and nod with life.. I will paint over the heaps,
birds, spirits or something..
Štěpánka Šimlová: Andělé, koně a to
ostatní / Angels, Horses And Those
Others
20. 11.–31. 12.
→ vernisáž / opening: 20. 11., 19 h
Představit si sám sebe v ideálním světě
s někým ze sna. Když pak projde kolem
otevřených dveří vily. Když je sám a když se
zastaví a dívá se tím nekonečně smutným
pohledem. A ten pohled nevydržet. Zase
cítit bolest ve vlastním srdci. Propadat
se do zajetí moci soucitu. Ta prudká
nevyrovnaná gesta, která ruší a nikomu se
nelíbí. Zrodit sen ze šesti směšných náhod.
Výstava vzniklá v sérii osobní archeologie.
Kombinace kreseb, grafik a fotografií
a zrcadel setkání místa, prostoru a situace.
stepanka-simlova.com / To imagine myself
in an ideal world with somebody from
a dream. When passing then along open
doors of a villa. When being alone, halting
and looking so sadly. Without resisting to
such sight. To feel again that pain in my own
heart. To sink in the power of compassion.
Those sudden unbalanced gestures which
disturb; nobody likes them. A dream born
of six foolish coincidences. A presentation
originated in the series “Personal
Archaeology”. Combination of drawings,
graphics and photographs, with mirrors of
encounters of places, spaces and situations.
stepanka-simlova.com

Galerie Hlavního
města Prahy
www
ghmp.cz, citygalleryprague.cz
– Dům U Zlatého prstenu (1
Týnská 6, P 1 [C5]
open
út–ne 10–18 h
Hana Hillerová: Exist
24. 10.–25. 11.
Instalace Hany Hillerové vycházejí z osobní
filozofie, chápání světa jako nekonečného
množství energií – malých vibrujících částic,
které se navzájem neustále ovlivňují a formují
do komplikovaného systému s vnitřním
řádem. / This exhibition of Hana Hillerová
are nurtured by the artist´s personal
philosophical outlook, her vision of the world
as an infinite multitude of energies: tiny
vibrating particles which en-gage in constant
mutual interaction, building up a complex
system governed by an internal order.
Kurátorka / Curator: Monika Doležalová
www.startup-ghmp.cz

Galerie Jelení
Drtinova 15, P 5 [E4] open út–pá 15–18
h, 731 823 670 www galeriejeleni.cz
Petr Krátký: Žena s vlkem
27. 10–22. 11.
Monika Žáková: Monochromatika
5. 12.–21. 12.
→ vernisáž / opening: 4. 12., 18 h
Galerie Jiří Švestka
Biskupský dvůr 6, P 1 [C6] open út–pá
11–18 h www jirisvestka.com
Galerie Josefa Sudka
Úvoz 24, P 1 [C2] open st–ne 11–17 h
www
upm.cz

open

– Staroměstská radnice
2. patro, Staroměstské nám. 1, P 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h

GALERIE K4
Celetná 20, P 1 [D5]
po–pá 10–24, so–ne 16–24 h
www
galeriek4.cz

(2

Milan Salák: 360 °
3. 10.–9. 12.
Milan Salák patří do generace umělců
devadesátých let, jejichž tvorbu lze
charakterizovat jako snahu o přehodnocení
významu média malby a obrazu. Výstava
představuje výsledky autorova několikaletého
zájmu o překročení čtyřrohého limitu
tradičního obrazového formátu. / Milan
Salák belongs in the generation of artists
emergent in the 1990s whose output can be
characterized in terms of an aspiration to
reassess the meaning of the art and medium
of painting. The current exhibition presents
products of the artist´s endeavour during the
last few years with a view to transcending the
four-edged limits of the traditional painting
format. The display brings Salák´s latest
output, complemented by earlier works
corresponding with the keynote theme.
Kurátor / Curator: Karel Srp
– Dům U kamenného zvonu (3
Staroměstské nám. 13, P 1 [D4]
open
út–ne 10–20 h
Jan Švankmajer / Možnosti dialogu
(Mezi filmem a volnou tvorbou)
26. 10.–3. 2.
Jan Švankmajer patří k předním
představitelům české filmové a výtvarné
scény posledních čtyřiceti let. Jeho dílo
je v dominantní míře určováno filozofií
a tvůrčími postupy surrealismu. Výstava
představuje Švankmajerovu tvorbu v celé její
šíři a poukazuje na to, kterak je jeho filmová
tvorba nedělitelně spjata s jeho ostatními
výtvarnými projevy. / Jan Švankmajer has
ranked among leading representatives of
the Czech filmmaking and art scene of the
last four decades. His idiom is influenced
primarily by the philosophy and creative
methods of Surrealism. The present show
brings a retrospective of Švankmajer´s output
in its full breadth, pointing to the indivisible
links between his work in film and his
other artistic exploits including drawings,
collages, frottages, objects, as well as
the artist´s unique experiments with the
perception of art works by the sense of touch
(tactile art).
– Městská knihovna, 2. patro (4
Mariánské nám. 1, P 1 [D4] open út–ne
10–18 h
Městem posedlí / Mezinárodní
výstava street artu a graffiti
(Ilegální umění v legálním světě) /
Stuck On The City / The International
Exhibition of Street Art and Graffiti
10. 10.–13. 1.
Jazyk ulice se znamením vandalismu u nás
poprvé rezonuje v mezinárodní konfrontaci
a prestižním galerijním prostoru. Výstava
představuje nejen českou writerskou špičku,
zástupce silných evropských scén jako jsou
Německo, Francie, Nizozemsko Španělsko
nebo Polsko, ale i americké legendy. Objeví
se tu silné individuality i skupinové projekty.
Výstavu doplňují přednášky, prezentace,
projekce a dokumentuje katalog. Další
informace sledujte na www.mestemposedli.cz
/ Show brings a select concentrate of graffiti
and street art on a so far unprecedented
scale. The idiom of the city street with its
inevitable attribute of vandalism is brought
in here to resonate in spectators for the first
time in an international confrontation, and
in a prestigious gallery venue. Condensed
within a single space, the show introduces
not only top Czech graffiti writers along with
representatives of major European scenes
including Germany, France, The Netherlands,
Spain or Poland, but also American legends
of street art. For updates go to www.
mestemposedli.cz.
Kurátor / Curator: Radek Wohlmuth
Lokace jednotlivých venkovních stanovišt
hledejte v mapě na druhé straně. Jsou
označeny ikonkou / See the map for outdoor
locations:
– BÍLKOVA VILA
Mickiewiczova 1 [D4] open st, ne
10–18 h
Ateliér Františka Bílka / František
Bílek's Studio
František Bílek a portrét / František
Bílek's Portraits
Galerie jaroslava frAgnera
Betlémské náměstí 5a, P 1 [D4]
open
út–ne 11–19 h www g jf.cz

Eva Burianová, Jakub Geltner,
Adéla Kašparová, Tomáš Kofroň,
Adéla Kremplová, Jan Maštera,
Marek Matvija, Sarah Mock, David
Přílučík, Lenka Rochovanská, Rimas
Sakalauskas, David Šmitmajer,
Vladimír Turner: Chůze periferií /
Walking the Periphery
8. 11.–30. 11.
→ vernisáž / opening: 8. 11., 19 h.
Výstava doprovází tematicky zaměřený třetí
ročník Festivalu Fluidum. / The exhibition is
a part of the third year of Fluidum Festival
with focus on the topic of periphery.
Kurátoři / Curators: Jakub Hauser, Katarína
Chlustiková, Václav Janoščík, Eliška
Mazalanová, Barbora Ševčíková
Martin Cáb, Tomáš Hodboď, Martina
Růžičková: Cynická láska podle
Starého zákona / Netvoříme pro radost
/ The Old Testament: Cynical Love /
We don´t make Art for Pleasure
4. 12–3. 1.
Tematizace vztahu živé akce a jejího
dokumentu. Kdy záznam odkazuje ke
skutečně proběhlé akci a v jakém okamžiku
se stává objektem své vlastní vizuální
podmanivosti s mýtotvorným podtextem.
Jednou z rovin je i ironizující pohled na to,
čím vším lze definovat performance art.
V rámci vernisáže autorské čtení Lukáše
Rymeše. / The Old Testament: Cynical love
tries to focuse on relationship between live
performance and its documentation. In
which cases does the documentation relates
to action itself? When does it become an
object of visual interpretation? When does
it become a myth? An ironic definition of
performance art.
Kurátoři / Curators: Jana Písaříková, Tomáš
Hodboď
galerie kritiků
Palác Adria, Jungmannova 31, P 1 [D4]
open
út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz
Sofistika prostoru – Die Sophistik des
Raumes
16. 10.–11. 11.
Výstava představuje tzv. „lipskou“ či spíše
„saskou“ školu mladých německých malířů
skupiny MGK (Milchglasskino) v Praze,
jejíž členové jsou absolventy a pedagogy
německých vysokých uměleckých škol.
Výstava svým uceleným konceptem,
zaměřeným na organický i fiktivní prostor
v malbě, byla uspořádána již na několika
místech nejen v Německu, ale i v Polsku,
Litevsku a v Rakousku.
Galerie laboratorio
Bubenská 1, P 7 (2. patro, č. dveří
212 / 2nd floor, No.212) [B6] open út–pá
15–18 h nebo po domluvě /
Tue–Fri, 15–18 h or on appointment
www
galerielaboratorio.com
Tomáš Svoboda: První osoba
jednotného čísla / First Person
Singular
5. 10.–16. 11.
Ondřej Přibyl: Děti / Children
29. 11.–11. 1.
→ vernisáž / opening: 28. 11., 18 h
Galerie Makráč
Heyrovského nám. 2, Petřiny [mimo
mapu / out of map], po–pá, 8–18 h
www
imc.cas.cz

Nietzsche) at the exhibition of expressive
German sculptor Heribert M. Staub.
Kurátor / Curator: Helena Staub
galerie nod
Dlouhá 33, P 1 [C5] www nod.roxy.cz
Adam Štech: Udělám si hlavu
24. 10.–14. 11.
Pro Galerii NoD přichystal autor nový
soubor obrazů, ve kterém jsou zastoupeny
abstraktní kompozice i malby založené na
prorůstání různých časových rovin. Výstavu
ještě doplňují samorosty Ladislava Hauzera
a organicky působící instalace prorůstající
prostorem. / For NoD Gallery, the author
prepared a new set of pictures with both
abstract compositions and classical paintings
based on intermingling of different time
layers. The exhibition is accompanied with
wooden organic statues by Ladislav Hauzer.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
Zdenek Hůla, Karel Štědrý, David
Hanvald, Adam Štech, Daniel Pitín,
Robert Šalanda, Patrik Kriššák, Jiří
David, Filip Černý, Mirka Vitásková
Citace a interpretace II – malba /
Citation and Interpretation II –
Painting
20. 11.–6. 12.
→ vernisáž / opening: 19. 11., 19 h
Tento výstavní projekt navazuje na výstavu
Citace a interpretace, která se v roce 2010
uskutečnila v Galerii NoD a soustředila se
na různé konceptuální přístupy a také na
rozdílné výrazové prostředky od fotografie
přes objekty až k instalacím, videu
a performancím. Tentokrát se zaměřuje
výhradně na malbu, která překvapuje
rozmanitostí přístupů při užití principu citace
nebo spíš interpretace. / This exhibition
follows the previous exhibition Citation
and Interpretation that took place in 2012
and that focused on various conceptual
approaches and expressions ranging from
photography to installations, video and
artistic performance. This time, the second
volume focuses exclusively on paintings
that surprise us with their diversity through
applying of the „citation approach“.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
Ladislava Gažiová, Radim Labuda,
Christl Mudrak, Eugenio Percossi,
Pavla Sceránková, Tereza Severová,
Matěj Smetana: Maloval hlavolam
12. 12.–6. 1.
→ vernisáž / opening: 11. 12., 19 h
Výstava se zaměří na fascinaci cyklickými
procesy a ději. Princip práce s nelineárním
zpracováním obrazu i zvuku je často
spojen s oblastí nových médií. Zacyklení
obrazu a zvuku ve smyčce je typickou
postprodukční úpravou, aplikovanou často
za účelem prezentace videoartu. Obdobný
formální postup může ale fungovat např.
v malbě - jejím neustálým, systematickým
přemalováváním, nebo se projevit prací
s textem a jeho přepisováním, kresbou a jejím
mazáním, nebo např. stavbou a bouráním
objektu . / The exhibition will focus on
the fascination by cyclic processes and
actions. The priciple of work with non-linear
post-production of image and sound is often
connected to the field of new media. And
a loop is a typical post-production editing
method frequently used in videoart. A similar
approach can exist in painting – by its
constant re-doing and re-painting.
Kurátor / Curator: Tereza Severová

Matěj Lipavský, Pure Beauty: Doma
16. 10–11. 11.
Výstava je reflexí každodennosti spojené
s motivy interiéru domova, přičemž autoři
aplikovali malbu přímo na galerijní zdi.
Lukáš Kalivoda: 86 hodin v prostoru
16. 11.–26. 11.
vernisáž 15. 11. 19 h
Lukáš Kalivoda představuje svůj aktuální
site-specific projekt.
Michaela Vrbková: Záznam
30. 11.–16. 12.
→ vernisáž / opening: 29. 11., 18 h
Studentka ateliéru malby Petra Kvíčaly na
FAVU vystaví sérii geomterických kreseb,
které vznikají na základě kódovaného textu.
GALErie nová síň
Voršilská 3, P 1 [D4] open út–ne 11–18 h
www
galerienovasin.cz

PV
18. 10.–7. 11.
Výstava studentů a absolventů Katedry
fotografie FAMU – Filmová a televizní fakulta
Akademie múzických umění v Praze.
galerie Roberta Guttmanna
U Staré školy 3, P 1, (zadní trakt
Španělské synagogy / rear wing of the
Spanish Synagogue) [C4] open Denně
kromě so a žid. svátků / Every day
except for Sat and Jewish holidays
www
jewishmuseum.cz
Židovská magie v díle Marka Podwala
/ Jewish Magic: The Art of Mark
Podwal
28. 6.–11. 11.
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, P 1 [C4] open út–st,
pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h
/ Opening time: Tue–Wed, Fri–Sun,
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm
www
galerierudolfinum.cz
– velKá galerie
Jason Brooks, Glenn Brown, Jake
& Dinos Chapman, Marie Harnett,
Damien Hirst, Ben Johnson, Hynek
Martinec, Ged Quinn, Keith Tyson,
Jonathan Wateridge, Mathew Weir.
Beyond Reality. British Painting
Today
4. 10.–30. 12.
Výstava Beyond Reality představuje tvorbu
dvanácti současných britských umělců
střední generace. / The Beyond Reality exhibition presents the work of twelve
contemporary British artists of the middle
generation.
Idea výstavy / Exhibition idea: Milena
Slavická
Kurátor / Curator: Petr Nedoma

GAMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, P 1 [D3]
open
út–ne 10–12 h, 13–18 h www gamu.cz
Na hranicích / On the Borders
do 11. 11.
Vystavují studenti KF FAMU / FAMU students
works
Kurátor / Curator: Milan Mikuláštík
FAMUFEST
15. 11.–9. 12.
→ vernisáž / opening: 15. 11., 18 h
Studentská výstava k filmovému festivalu
FAMU. / Student exhibition as a part of FAMU
film festival.
Skrz síto / Through the Screen
12. 12.–13. 1.
Výstava prací studentů Katedry fotografie
FAMU a AVU. Kurátorka PhDr. Eva Bendová.
/ Exhibition by the FAMU and AVU students.
Curator PhDr. Eva Bendová.
GATE Galerie
Husova 21 [D4] open po–so 10–18 h,
ne 11–18 h / Mon–Sat 10 am.–6 pm,
Sun 11 am–6 pm, www galeriegate.cz
HUNT KASTNER Artworks
Kamenická 22, P 7 [B6]
open
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
www
huntkastner.com

Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan
Švankmajer, Libor Fára, Michal
Šanda, Pavel Holeka: Cykly
5. 9.–24. 11.
Kurátor: Jiří Machalický
Jiří Slíva
5. 12. 2012–26. 1. 2013
GALERIE SPZ
Pštrossova 8, P 1 [E4]
open
so 14–18 (další dny je výstava ke
shlédnutí přes výlohu)
www
galeriespz.com
Václav Skácel a jeho host Vladimír
Merta + vlajka Václav Havlíček:
Exekuce
18. 10.–11. 11.
Kurátor: Robert Šalanda, Lukáš Machalický
Galerie Václava Špály
Národní 30, P 1 [D4] open po–ne, 11–19 h
www
galerievaclavaspaly.cz
Marek Ther: Mark Ther a Ludwig,
Oskar und Thomas?
9. 11.–23. 12.
Výstava videoartu laureáta ceny Jindřicha
Chalupeckého.
galerie VERNON
U Průhonu 22, P 7 [B6] open st–so
13–18.30 h www galerievernon.com
– VERNON PROJEKT
Heřmanova 12, P 7 [E4] open nonstop /
nonstop www galerievernon.com
galerie VELRYBA
Opatovická 24, P 1 [B6] open po–so
12–22 h www kavarnavelryba.cz

Galerie Via Art
Resslova 6, P 2 [E4]
open
po–pá, 13–18 h
www
galerieviaart.com
Vladimír Skrepl: Co je to za hluk?
22. 10.–16. 11.
Aktuální autorova malířská tvorba
Franta: Výběr z díla
7. 11.–2. 12.
Výstava obrazů francouzského malíře
českého původu (vlastním jménem František
Mertl, 1930), jehož díla jsou mimo jiné
součástí sbírky Guggenheimova muzea
v New Yorku.
Poznání a inspiraci hledal na svých
cestách po světě, během nichž si tříbil
vlastní výraz v porovnání s tradicí
a současným uměním. Ve Spojených
státech amerických zpodobňoval kritický
stav civilizace, která svými přebytky
ohrožuje přirozené prostředí. Druhou
oblastí, jeho zájmu se stala Afrika.

Výstava Ř! představuje ke 20. výročí vzniku
České republiky sedmnáct děl současných
českých umělců, v nichž lze rozpoznat různé
projevy českosti, aniž by se ji autoři snažili
vědomě vyjadřovat. Malby, sochy, fotografie,
videa a instalace ukazují různé možnosti
naší národní identity; texty v doprovodné
publikaci osvětlují její kulturní a umělecké
souvislosti. / Organized on the occasion of
the 20th anniversary of the formation of the
Czech Republic, the exhibition entitled Ř!
presents seventeen works of contemporary
Czech artists which, without any deliberate
intentions of their authors, show various
manifestations of Czech identity. These
expressions of our national identity are
demonstrated on paintings, sculptures,
photographies, videos, and installations. The
accompanying publication sheds light on the
cultural and artistic context.

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, P 1 [E5] open út–so
11–18.30 h www galeriesmecky.cz

Dan Friedlaender
16. 10.–9. 11.
Kurátor / Curator: Helena Musilová

Eva Brodská: Návrat / Return
27. 11. – 31. 12. 2012
→ vernisáž / opening: 27. 11., 18 h,
Kurátorka / Curator: Jaromír Zemina

Heribert Maria Staub
13. 11.–13. 1.
Na výstavě expresivního sochaře německého
původu Heriberta M. Staub si můžete
prohlédnout díla jeho portrétní tvorby za
dobu posledního dvacetiletí. Zabýval se
významnými osobnostmi intelektuálního
života dvacátého století (Franz Kafka, Albert
Einstein, Vincent van Gogh, Nietzsche). / You
can see many portraits of important people of
the twentieth century intellectual life (Franz
Kafka, Albert Einstein, Vincent van Gogh,

galerie NTK
Národní technická knihovna
Technická 6, P 6 [A2] open po–pá
8–20 h, so 10–17 h www techlib.cz

– NoD Mini

Miloš Šejn, RARERIRORVRI
30. 10.–23. 11. 2012
Kurátorka / Curator: Radoslava Schmelzová

Galerie Malostranská beseda
Malostranské nám. 21, P 1 [C3]
open
út–ne, 12–20 h,
www
malostranska-beseda.cz

Nina Kalt: Semetín
12. 12.–6. 1.
Výstava obrazů.

Jan Merta: Příležitosti
11. 12.–25. 1.
Soubor nových prací autora.
Galerie VŠUP
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
po–so, 10–18 h (vánoční a novoroční
svátky zavřeno), www vsup.cz
Ř! Česká národní identita
v současném výtvarném umění
/ Ř! Czech National Identity in
Contemporary Art
7. 12.–6. 2.

Flip Cenek: Překrývka / Overlay
→ vernisáž / opening: 13. 11., 18 h
14. 11.–21. 12.
Instalace fotografie, pohyblivého obrazu
a směrového zvuku. Otevřený příběh,
přirozeně sám sebe zpochybňující
a zdůrazňující vlastní nedoručenost (řetězec
neustále se proplétajících souvislostí).
Tak jako v architektonických Zásazích do
okolností nám však nepůjde o abstrakci, ale
o prototypy. / Presenting an installation with
photography, moving images, and directional
sound that relates an open-ended story
that freely questions, and emphasizes, its
own failed delivery (a chain of continually
interlocked relationships). As in the case
of the Japanese architect, Tadao Ando’s,
A Wedge in Circumstances, however, this
should not be seen as abstraction, but rather
a prototype.
Galerie chodovská tvrz
Ledvinova 9, [mimo mapu / out of map]
open
út–ne, 13–19 h
www
chodovskatvrz.cz
Josef Bolf, Tomáš Džadoň: Dotek
4. 11.–9. 12.
→ vernisáž / opening: 3. 11., 18 h
Společná výstava na Chodovské tvrzi
reflektuje lidskou paměť a emoce v kontextu
s konkrétní architekturou (Chodovské
tvrze a Jižáku) a také s malířskou tradicí
panoramatických obrazů. Ve hře jsou
samozřejmě panely i paneláky Tomáše
Džadoně i úzkostlivé příběhy z šedivých ulic
Josefa Bolfa.
→ 23. 11., 18 h: Dirty Picnic, koncert
v poločase výstavy
Galerie Opatov
16. 12.–27. 1.
→ vernisáž / opening: 15. 12., 18 h
Výstava je symbolickým ohlédnutím za dnes
již legendární galerií pražského Jižního Města,
která byla založena v roce 1984 Jaroslavem
Krbůškem ve vstupních prostorách Kulturního
střediska Opatov, a která se brzy po první
vernisáži stala důležitým místem setkávání
“těch nepřizpůsobivých”. Během osmiletého
výstavního provozu se zde konalo 111 výstav,
při kterých nechyběli nejen velikáni výtvarné
scény (např. Karel Malich, Václav Boštík,
→
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Tomáš Vaněk
→ vernisáž / opening: 18. 12., 18 h
Kurátor galerie: Viktor Čech
jízdárna pražského hradu
U Prašného mostu 55/3, P 1 [C2] open
po–ne 10–18 h www stanislavkolibal.cz
Stanislav Kolíbal: Jiný svět / Another
World
14. 9.–6. 1.
Kurátor / Curator: Martin Dostál
Leica Gallery Prague
Školská 28, P 1 [E5] open po–pá 8–21 h,
so–ne 14–20 h www lgp.cz
Portraits by WOWe
2. 11.–6. 1.
Německý fotograf Wolfgang Wesener, známý
pod pseudonymem WOWE, portrétoval řadu
osobností, které zásadně ovlivňují dnešní
umění i politiku. Některé tváře – Andy
Warhola nebo Grace Jonesové – jste patrně
viděli už tisíckrát, jiné obličeje – Dennise
Oppenheima, Miuccii Pradaové nebo Susan
Sontagové - možná poznáte pouze podle
jména. Jestliže se zadíváte na tyto portréty,
okamžitě si uvědomíte, že jsou obklopeny
aurou velikosti, která se vymyká jakékoli
kategorizaci. / German photographer
Wolfgang Wesener (WOWE) has photographed
people who have formed the culture and
the politics of our times. You might only
know the names of some of these figures, of
Dennis Oppenheim or Miuccia Prada or Susan
Sontag, or you might have seen the face of
Andy Warhol or Grace Jones a thousand times
before. If you look at these portraits you will
immediately grasp this aura of greatness that
is beyond category.
Kurátor / Curator: Andrian Kreye
m.odla
Antonínská 6, P 7 [B6] Vitrína v chodbě
přízemí bytového domu, otevřená na
požádání kohokoliv z obyvatel, open
každý den 9–20 h / Showcase in a hall
of the ground floor of the appartement
building, opened after asking anybody
of the residents. open Every day between
9 a.m. to 8 p.m. www photo5.cz/m.odla
Tomas Del Balso: Nejkrásnější otec
odpadků / The most beautiful father
of trash
25. 10.–13. 12.
Surreálný komiks v barokním nářečí
kanadského umělce Tomase Del Balso,
který strávil měsíc jako umělec na residenci
v Antonínské 6. / / Surreal
comic-baroque installation by Canadian artist
in reidence at Antonínská 6.
Daniela Deutelbaum
MeetFactory gallery
Ke Sklárně 15, P 5 – Smíchov [H3]
open po–ne 13–20 + dle programu /
according to the evening programme
www meetfactory.cz
Pavel Vošický: Patapolitický Komiks
/ Patapolitical Comics
25. 10.–18. 11.
Autor první „České komunistické epopeje“,
který si ve svých obrazech nemilosrdně střílel
ze živých i mrtvých bolševických potentátů
východního bloku. / Author of the first
„Czech communist Author of the first „Czech
Communist Epic“, who in his drawings is
mocking both the dead and the still alive

JAN ŠvANkmAJer
možNosti
diAlogu /
mezi
fil mem
A volNou
tvorbou

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

– galerie kostka
Barbora Kleinhamplová
18. 10.–6. 11.
Host: Filip Kudrnáč
Mapovala-li Barbora Kleinhamplová ve
svých předchozích projektech zákoutí
nejednoznačné touhy, vyznívá její současná
práce konkrétněji. Předmětem analýzy je
homo consumericus a perverzní pud v něm
skrytý. / While in her previous projects
Kleinhamplová mapped nooks of unclear
desire, the notion of her current work is more
concrete. The subject of her analysis is homo
consumericus and the perverse instinct he
embodies.
Kurátorka / Curator: Tereza Stejskalová
Marek Kvetán: In-formátor /
In-fomator
9. 11.–25. 11.
Marek Kvetán je jedním z výrazných
představitelů střední generace současného
slovenského umění. Jeho práce je
charakteristická přechody napříč médii
a sahá od instalace až k fotografii či
videu. / Marek Kvetán is one of the major
representatives of the middle generation
of contemporary Slovak art. His work
is characterized by transitions across
the media, ranging from installation to
photography or video.
Kurátorka / Curator: Vladimír Beskid
Marc Philip Van Kempen: Dead
Painters Studios
29. 11.–14. 12.
V práci Marca Philipa van Kempena se
nekonvenčním způsobem setkávají prvky
fotografie, sochařství a nových médií.
Objekty Alexeje Meschtschanowa zase pod
rukami umělce procházejí různými operacemi.
Opatřuje je podpůrnými konstrukcemi
a vytváří tak zařízení, která osvobozují kusy
nábytku od jejich běžného použití. / Marc
Philip van Kempen’s work brings together
elements of photography, sculpture and
new media in unconventional ways. The
objects by Alexej Meschtschanow undergo an
operation at the artist‘s hands, h constructs
devices to elevate pieces of furniture and
free them from their common use.
Kurátorka / Curator: Zuzana Jakalová

Jan Trampota (1889–1942): „Bez
vlastního zážitku není porozumění“ /
“There Is No Understanding Without
One’s Own Experience”
do 21. 2. / Until 02/21
Výstava kreseb dokumentuje umělcův způsob
výtvarného myšlení, usilujícího o harmonii
vnitřního zážitku a respektu k minulosti.
Theodor Pištěk: Ecce homo
do 6. 1. / Until 02/06
Retrospektivní výstava představuje
nejdůležitější etapy díla malíře, kreslíře,
kostýmního výtvarníka a designéra Theodora
Pištěka.
Alena Kupčíková: 3D-DYS / Dar
dyslexie / 3D-DYS/ Dyslexia’s Gifts
do 11. 11. / Until 11/11
Výstava objektů nabízí nový pohled na
spojení kreativity a dyslexie prostřednictvím
tvorby vystavujících umělců (akademiků...).
/ The sculpture exhibition offers a new look
at the connection between creativity and
dyslexia through the work of the artists
(academicians) on display.
Thomas Ott: La Grande Famiglia
3. 11.–2. 12.
vernisáž/ opening 2. 12. od 19 hod.
Obrazy mafiánské rodiny La grande
famiglia, desítky stran komiksů (R.I.P., Dark
Country) a další výběr z díla švýcarského
umělce a autora komiksů. / Paintings of
the mafia’s La grande famiglia, dozens
of cartoon pages (R.I.P., Dark Country)
and other artworks by the Swiss artist/
cartoonist.

– SCHWARZENBERSKÝ PALÁC /
SCHWARZENBERG PALACE
Hradčanské nám. 2 [C2]
Baroko v Čechách – Stálá expozice
Sbírky starého umění NG / The Baroque
in Bohemia – permanent exhibition of
the Collection of Old Masters of the
National Gallery in Prague
Evropské umění od antiky do závěru
baroka / European Art from the
Classical Era to the End of the Baroque
– KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
/ CONVENT OF SAINT AGNES OF
BOHEMIA
U Milosrdných 17 [C5]
Středověké umění v Čechách
a střední Evropě / Mediaeval Art in
Bohemia and Central Europe
PALÁC KINSKÝCH / KINSKÝ PALACE
Staroměstské nám. 12 [C4]
Umění Asie a starověkého
Středomoří / Art of Asia and the
Ancient Mediterranean
NOVÁ SCÉNA ND
Národní 4, P 1 [D4]
www
novascena.cz
– Podesta
Ondřej Rakušan, David Sivý, Martin
Sedlák: Romantická večeře při
svíčkách / Romantic Dinner with
Candles
1. 11.–30. 11.
Studenti průmyslového designu na
ČVUT na Fakulě architektury. Propojení
digitalizace a analogična nestandartní
cestou, kdy digitálno zcela přebírá funkci
analogického a je vyjádřeno estetickým
zážitkem. / Students of industrial design
at Czech Technical University, Department
of Architecture. The installation shows how
digital and analogical can be connected and
the aesthetic impact of the result.
– CAFE NONA

Fakulta umění a designu Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně:
„Univerzita Předlice“ / Faculty of Art
and Design, Jan Evangelista Purkyně
University: “Předlice University”
16. 11.–15. 1.
Výstava představuje projekty, reflektující
problematiku sociálně vyloučených lokalit,
prostřednictvím uměleckých intervencí
do urbánního prostoru periferní čtvrti
Předlice. / The exhibition reflects the
problem of socially disenfranchised localities
through artistic projects undertaken in the
urban environs of the Předlice quarter on the
city’s outskirts.

Anna Rasmussen: Za oponou /
Behind the Curtain
1. 11.–30. 11.
Fotografie nahlížející do zákulisí převážně
Národního a Stavovského divadla, ze šaten,
maskérny, garderoby, baletního sálu, zachycují
i to co se děje za scénou v průběhu představení.
/ Pictures taken mostly at the Estate Theatre
and National Theatre providing views from
the dressing rooms, make-up department,
garderobe, ballet rehearsal room and primarily
what is going on behing the scenes.

Jiří Kolář – Beatrice Bizot:
Korespondáž / Correspondage
6. 12.–17. 3.
„Pozdní“ korespondence formou koláží
jednoho ze zakladatelů Ceny Jindřicha
Chalupeckého s mladou francouzskou
umělkyní. / “Late” correspondence in
the form of collages between the Jindřich
Chalupecký Award founder and a young
French artist.

Vánoční sauna Nové scény
19. 12.–5. 1.
Neváhejte a vyzkoušejte si saunování
uprostřed města. Přineste si vlastní ručník,
župan, prostěradlo, žabky a případně plavky.
K převlečení a na úschovu osobních věcí
budou k dispozici šatny v suterénu Nové
scény ND. Sauna má kapacitu šest osob
a skupina saunujících ji bude moci využít jednu
celou hodinu či více. Vstupenky k saunování
v hodnotě 50 Kč žádejte v obvyklých
předprodejích Národního divadla nebo si je
rezervujte na e-mailu: novascena@narodnidivadlo.cz. / Don’t miss your chance and try
saunaing in the heart of the city. Bring a towel,
a dressing gown, a sheet, a pair of flip-flops
and, if you wish, your bathing suit. New Stage
dressing rooms are there for you to change and
store your belongings. The sauna holds the
maximum of six people: each group can use it
for an entire hour or more. Tickets at the price
of 50 CZK are sold from 11/05 at standard
National Theatre presale spots. You can also
reserve your sauna ticket at novascena@
narodni-divadlo.cz.

Zapomeňte na Art Basel, zapomeňte na
Frieze! Kupte babičce na Vánoce nebo
kámošovi k narozeninám dobré umění.
Prádelna Bohnice otevírá své brány na 5 dní
plných současného umění.
Nákup umění si mnoho lidí představuje
jako uzavřenou záležitost horních deseti tisíc,
nejlépe sedících na aukcích, procházejících
veletrhy nebo komerční galerie, kde si
vybírají práce umělců zvučných jmen. Na
uměleckém tržišti ale chceme ukázat, jak by
to ještě mohlo fungovat. Zajímaví absolventi
vysokých uměleckých škol představí umění,
které by chtěli prodat za rozumnou cenu.
Přijďte je podpořit a pomoct v rozjezdu!
Kromě toho workshopy s platformou UMA:
You Make Art, koncerty, diskuze, směnný
obchod s uměním – bARTr, Tichá Kavárna
a mnoho dalších! Umění je na dosah!
Otevřeno každý den: 10–20 h
prinz prager gallery
Osadní 35 (Areál M factory) P 7 [A7]
open
st–so 13–18 h
www
prinzprager.com
proLuka
vedle domu Moskevská 77/4
open
nonstop, www ctyridny.cz
Jan Jakub Kotík: Marlboro Poster
30. 10.–11. 11.
SPEJS
–––––––––––––––
www
spejs.cz

open

–––

SPEJS KONČÍ V ZÁHŘEBSKÉ
9. 10. proběhla k naprosté spokojenosti
kurátora i hostů vernisáž 7. výstavy ve
SPEJSu, zvukové instalace RE:ACTIVE
Františka Kowolowského. Nabídka umělce
a kurátora, že bude zvuk minimalizován,
příp. vypnut a zesílen na žádost návštěvníka,
nepřesvědčil majitele firmy AMRES. Instalace
musela být – na jeho výslovný příkaz – 15.
10. odstraněna. Tvrdě obchodnický přístup
majitele firmy AMRES se tak projevil jako
nekulturní a netolerantní, což koresponduje
s politickou kulturou ČR. Tento konflikt a jeho
medializace znamená konec SPEJSu u firmy
AMRES v Záhřebské. SPEJS si musí hledat
nové působiště.
svit
Štefánikova 43a, P 5 [E3] open st–so
14–19 h nebo po domluvě, zavřeno
o státních svátcích / or by appointment, closed holidays, www svitpraha.org

Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3]
open
po–ne, 10–18 h
www
museumkampa.cz
MuZeum MONTANELli, Mumo
Nerudova 13 P 1 [C3]
open
út–so 12–18 h, ne 12–16 h
www
muzeummontanelli.com
Katharina Gun Oehlert
Přijď, miluješ-li / Come – if you love
22. 11.–28. 2.
Prezentovány budou malby a objekty.
Témata jsou narativní: „Zaječí bůh miluje
býčí bohyni“ nebo „Ikarus. Sledy snových
figur, cherubíni a duchové vod se jeví
vzdálení našemu všednímu dni, nacházejí
však rychle své místo ve světě naší fantazie
a citových prožitků. / On display will be
paintings and objects. The themes are
narrative in form: “The god of hares loves
the bull goddess” or “Icarus”. A succession
of dreamlike figures, cherubs and water
ghosts seem remote from our mundane
existence, although they soon find a place
in the world of our fantasies and emotional
experiences.

Jakub Matuška a.k.a. Masker: Řeknu
vám, proč mi otéká hlava / Let Me
Tell You Why My Head Swells
19. 12.–24. 3.
→ vernisáž / opening: 18. 12., 18 h
Jeden z představitelů současného street
artu, vítěz Ceny NG 333 představuje koncept
živoucího ateliéru pod mottem: „Umělec
tvořící v prostoru se sám stává uměleckým
dílem!“ / A representative of contemporary
street art and winner of the NG 333 Award
presents his concept of a live studio with the
motto: “The artist working in a space becomes
an art object himself.”
Cena Miese van der Rohe / Miese
van der Rohe Award
8. 11.–6. 1.
Přehlídka českých staveb, které postoupily
do finále Mies van der Rohe Award 2011. /
The exhibition of Czech buildings qualified
for the finale of the Mies van der Rohe Award
2011.

Jakub Schikaneder (1855–1924)
do 6. 1. / Until 01/06
Historicky největší přehlídka umělcovy
tvorby, doplněná novými, veřejnosti dosud
neznámými díly a informacemi o jeho
životě. / The largest ever exhibition of the
artist’s work with new acquisitions and never
before revealed information about his life.

Özlem Altin, Esther Kläs, Eva
Koťátková
5. 12.–26. 1.
→ vernisáž / opening: 4. 12., 19 h
FILMOVÉ PROJEKCE / FILM
SCREENINGS: BIO OKO
Wilhelm Sasnal:

František Kupka: Cesta k Amorfě /
Road to Amorpha
30. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Výstava prezentující vývoj díla Františka
Kupky a jeho průkopnickou cestu
k nefigurativní malbě. / The exhibition
presents the development of František

Georgij Bagdasarov, Pierre Daguin,
Zdeněk Mezihorák, Filip Nerad, Petr
Strouhal, Jan Žalio: Slepá láska /
Blind Love
27. 10.–1. 12.
Kurátor / Curator: Jiří Havlíček
Milena Dopitová
5. 12.–26. 1.
→ vernisáž / opening: 4. 12.
prádelna bohnice
Psychiatrická léčebna Bohnice,
Ústavní 91, P 8 [mimo mapu / out of
map] open st, so, ne 14–19 h
www
pradelnabohnice.cz
Umělecké tržiště – alternativní
veletrh současného mladého umění
7. 11.–11. 11.

It looks pretty from a distance /
a film by Anka and Wilhelm Sasnal
(2011, 77 min)
13. 11., 20.30 h
„It looks pretty from a distance“ je milostný
příběh dívky a výtržníka rozvíjející se
v samotě polské vesnice u lesa a řeky.
V atmosféře všudypřítomného tajemna žijí
vesničané a pár běžným banálním životem
plným strádání až do chvíle, kdy se výtržník
ztratí. Jeho zmizení spouští řetěz neočekávaných událostí. V nápadně krásné scenérii pod
úmorným sluncem vyplouvá na povrch lidské
zlo. / Unfolding in a secluded Polish village
by the woods and a river „It looks pretty
from a distance“ is a love story between
a scrapper and a girl. In an air of ubiquitous
secrecy the villagers and the couple live their
usual dull lives of hardship until the scrapper
vanishes. His disappearance triggers a chain
of unexpected events. In the strikingly beautiful surroundings, under the schorching sun
human evil surfaces.
Školská 28
Školská 28, P 1 [E5] (in the courtyard
– through passage) open út 13–19 h,
st–pá 13–17 h, www skolska28.cz
Jana Doležalová, Štěpán Plátek:
Agrosquatting
6. 11.–23. 11.
→ vernisáž / opening: 5. 11., 18 h
Výstava zpřítomňuje příběh intervencí autorů
v zanedbaném sadu v areálu bývalého
zemědělského družstva nedaleko Jenštejna.
Komplexní pojednání výstavy prozrazuje
složité prolínání ekologických, sociálních,
politických, teritoriálních, uměleckých a ryze
osobně intimních témat. Jana Doležalová
je absolventkou AVU (ateliér intermédia J.
Příhody), Štěpán Plátek absolvoval FaVU VUT
(ateliér sochařství J. Ambrůze). / Exhibition
documents squatting neglected orchard near
Jenštejn. Complex show links ecological,
social, political territorial and other issues.
Kurátor / Curator: Pavel Humhal

Jan Rajlich st.: Plakáty
Zlatá éra československého plakátu
XVII.
20. 11.–15. 1.
V rámci výstavního cyklu Brno – hlavní
město grafického designu č. 66. Výstava
nestora českého plakátu, brněnského
autora, jež stál u založení Bienále Brno
a letos se dožívá 92 let.
Kurátor / Curator: Pavel Rajčan
The 30 Gallery
V přístavu, Praha 7 [mimo mapu / out
of map]
open
st 18–20 h, www the30gallery.cz
The Chemistry Gallery
Bubenská 1, Praha 7 [B6]
12.30–23 h, st-pá 12–19 h,
so-ne 10–19 h
www
thechemistry.cz

open

– VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA /
WALLENSTEIN RIDING SCHOOL
GALLERY
Valdštejnská 3 [C3]

– SALMOVSKÝ PALÁC /
SALMA PALACE
Hradčanské nám. 2 [C2]
26. října 2012—3. února 2013
úterý–neděle, 10–20 h
Galerie hlavního města Prahy
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13, Praha 1
www.ghmp.cz

POLANSKY GALLERY
Štefánikova 43a, P 5 [E3]
1. patro / 1st floor

Markus Selg
27. 10.–24. 11.
Still Lifes (Zátiší) zaměřená černými
rámečky na způsob obrázkového panoptika
s kukátkem nabízejí intimní a osobní, ale
i pečlivě vystavěný a objektivizovaný vhled
do světa umělce. Přirozené, jemné, neurčité
odlehčené modely citlivě kombinují předměty
jako zamrzlé okamžiky naaranžované v bytě
a v Selgově ateliéru. Mezi těmito předměty
jsou suché květiny i početné postavy
a sochy s různými historickými a kulturními
konotacemi. / Focused by black boarders
the Still Lifes provide peep box-like, intimate
and personal, as well as constructed,
objectivated insights into the world of the
artist. Natural, soft and vague light models
carefully combined objects as frozen
moments, arranged in the apartment and in
Markus Selgs´ studio.

The Swineherd (2008, 85 min)
6. 11., 20.30 h
Svět filmu Wilhelma Sasnala „The Swineherd“
je jako hnojiště pokleslého venkovského
života. Domy se podobají vězení, stodoly
představují skrýše uloupeného zboží, cizince
zamykají do stodol, v hrobech je zlato místo
pohřbených těl. Vzduch je hustý a lepkavý;

CRASH TEST 2012 Ne/přizpůsobiví
16. 10.– 9. 11.
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Zbyněk Sekal: Skládané obrázky
a schránky
→ vernisáž / opening: 5. 11., 18 h
6. 11.–7. 12.
Kurátorka: Ilona Víchová
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Pasta, Jan Kaláb, Michal Škapa,
Nick Zipper, Openmindz 360,
Sasanca, XDog, Matěj Olmer, Hanes,
David 87, Obic, Chase, Brad Downey:
Shoot when you can…
8. 11.–2. 12.
Skupinová výstava českých a dvou
zahraničních streetartových umělců resp.
umělců vycházejících ze streetartové
subkultury. Výstava volně navazuje na
výstavu Městem posedlí v Galerii hlavního
města Prahy – Městské knihovně. /
Group exhibition of Czech and two foreign
streetartists or better to say – artists arising
from streetart subculture. Exhibition is
loosely linked to the exhibition Stuck on the
city that takes place in the Gallery of the City
of Prague – Municipal library.
Kurátor / Curator: Petr Hájek
Odborná spolupráce / Expert cooperation:
Pasta, Jan Kaláb
Lucie Jindrák Skřivánková
6. 12.–6. 1.
Samostatná výstava úspěšné mladé české
malířky, absolventky AVU z roku 2009
(ateliér Michaela Rittsteina), jejíž dílo se
vyznačuje zborcenou perspektivou interiérů
i exteriérů. / Solo exhibition of successful
young Czech female painter, graduate from
Academy of Fine Arts in Prague in 2009
(atelier of Michael Rittstein), whose work
is characterized by broken perspectives of
interior and exterior.
Kurátor / Curator: Petr Hájek

Trafačka
Kurta Konráda 1, P 9 [mimo
mapu / out of map]
open
út–ne 15–19 h www trafacka.cz
Jakub Adamec, Marius Konvoj,
Pavla Malinová, Tomáš Motal, Pavel
Ptáčník, Jan Výtiska: Tune The Eye
2. 11.–18. 11.
Hudba jako taková bývá pro výtvarné umělce
od nepaměti silným inspiračním zdrojem.
V jaký moment se však role otáčejí? Je
silnější to, co vidím nebo to, co slyším?
Výstava Tune The Eye reflektuje propojení
výtvarného umění s hudební scénou.
Kurátoři: Tereza Jelínková, Klára Adamcová
Cristian del Risco, EVA DEL RISCO
KOUPOVA: Soukromá zóna
21. 11.–2. 12.
Fotky a obrazy.

Výstava studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP
věnovaná jednomu místu a jeho obyvatelům je pořádána při
příležitosti oslav 20. výročí založení uměleckých studií na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

DOX

PRINZ PRAGER GALLERY
Trafačka:
mimo mapu /
out of map

Otevřeno denně kromě pondělí
od 10 do 18 hodin.

Národní galerie v Praze – Veletržní palác | www.ngprague.cz | www.fud.ujep.cz

AVU
Stožár
VELETRŽNÍ PALÁC

BERLÍNSKEJ MODEL
M.ODLA

HUNT K ASTNER ARTWORKS

B

The Chemistry Gallery
Prager kabarett

LABORATORIO

Artwall
BÍLKOVA VILA

Klášter sv. Anežky České

C

Tranzitdisplay
Dittrichova 9/337 P 2 [E4] open út–ne
12–18 h www tranzitdisplay.cz

Valdštejnská jízdárna
GALERIE RUDOLFINUM
SALMOVSK Ý PALÁC

NOD

FUTURA: K arlín Studios

GALERIE JIŘÍ ŠVESTK A

DVORAK SEC CONT.
GALERIE VŠUP

MuZeum MONTANELli
MALOSTRANSKÁ BESEDA
gamu
GALERIE pavilon

Palác Kinských

ghmp1
ghmp3

FENESTER

ghmp4

GALERIE K4

ghmp2

AMOYA

Dům u Černé matky Boží

GATE Galerie
ČESKÉ CENTRUM PRAHA

GALERIE FOTOGRAFIC
GALERIE J. FRAGNERA

D

GALERIE 35M2

MUSEUM KAMPA
ARTinbox
ATELIÉR J. SUDK A

Galerie Václava Špály

city surfer office
RAKOUSKÉ KULT. FÓRUM
Galerie KritikŮ
TERRYHO PONOŽKY

TOPIČŮV SALON
NOVÁ SCÉNA ND

drdova gallery
NOVÁ SÍŇ

GALERIE VELRYBA

GALERIE ČS. POJIŠŤOVNY
FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

Goethe Institut

GALERIE F. BAUMANNA
ŠKOLSK Á 28
ARTMAP OFFICE GALERIE SMEČKY

FRANCOUZSK Ý INSTITUT
GALERIE / CZD
galerie SPZ
1. PATRO

GALERIE JELENÍ

SVIT

E

BUDOART

POLANSKY GALLERY

GALERIE VIA ART
i.d.a.

TRANZITDISPLAY
FUTURA

Uměleckoprůmyslové museum
17. listopadu 2 [C4], open út 10–19 h,
st–ne 10–18 h, www upm.cz
Bravos / současný španělský design
Bravos / groundbreaking spanish
design
2. 10.–25. 11.
První souborná přehlídka děl nejtalentovanějších španělských autorů, kteří se
věnují produktovému designu. / The first
comprehensive overview of product design
work representing the field’s most talented
spanish designers.
Kurátorka / Curator: Mariana Holá
Angličáci / Matchbox
13. 12.–1. 4.
Výstava mapující miniaturní modely aut
tzv. angličáků, s nimiž si hrálo několik
generací dětí a staly se i sběratelskou vášní
řady dospělých. / The exhibition features
miniature Matchbox vintage car models that
have been popular with several generations
of children as toys and many adult
enthusiasts as collectibles.
Kurátorka / Curator: Marie Míčová

ENTRANCE GALLE

UPM

Schwarzenberský palác

GALERIE J. SUDK A
GALERIE VE SKLEPĚ

Tanja Widmann: Eine von Euch
30. 11.– 10. 2.
→ vernisáž / opening: 29. 11., 18 h
Práce Tanji Widmann vychází z autorčina
zájmu o jazyk, zkoumání jeho možností
a podílu na konstrukci subjektivity. /
Exhibition investigates the potential of
language and its role in the performative
construction of subjectivity.
Práce / Work
Průběžně probíhající diskuse, kino, výzkum,
výstavy, publikace, archiv / Ongoing series
of discussions, screenings, research,
exhibitions, publications, archive

AP Galerie

VERNON PROJEKT

GALERIE R. GUT TMANNA

Archiv Juliuse Kollera: Badatelna /
Julius Koller Archive: Study Room
12. 9.–4. 11.
Výstava představuje nejenom práci
a odkaz samotného umělce, ale zabývá se
i obecnější úvahou nad povahou uměleckého
díla, způsoby jeho archivace a následně
metodikou práce s takto vytvořeným
archivem. / Exhibition introduces a very
important artist of Slovak conceptual art
of1970s-80s.
Kurátor / Curator: Tomáš: Pospiszyl
Odborná spolupráce / in cooperation with:
Daniel Grúň
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projektplus

Milan Salák / 360°

C

A
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De-sign

terryho ponožky
Kino Světozor, Vodičkova 41, P
1 [D5] open po–pá 12.30–23 h,
www
terryhoponozky.cz

– PIAZZETA

Topičův salon a klub
Národní 9 (1. patro), P 1 [D4]
open
po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www
topicuvsalon.cz

17:04

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

Jamie Drouin
3. 12.–20. 12.
Zvuková instalace / Sound installation

REZIDENCE / RESIDENTS
Otevřené ateliéry / Open Studios
9. 11. + 29. 11., 18–21 h
Listy ze stromů opadávají a zima se blíží,
v našich ateliérech je ale stále příjemně
rušno. I tento měsíc se můžete potkat
s rezidenty ve tvořivém prostredí jejich
studia a promluvit si s nimi o jejich práci. /
Leaves are falling from the trees and winter is
knocking on the door, but it is still cozy and
warm in our studios. Also this month you can
meet our artists-in-residence in a creative
atmosphere of their studios and talk to them
about their work.

všude se rojí mouchy. V dálce stoupají mraky
těžkého kouře uprostřed vytí psů. / The world
in Wilhelm Sasnal's film „The Swineherd“
is a dunghill of debased rural life. Houses
resemble prisons, barns are hiding-places
for looted goods, strangers get locked up in
barns, graves contain gold instead of bodies.
The air is thick and sticky; flies swarm
everywhere. Clouds of heavy smoke rise in
the distance amid the baying of dogs.

3

ETC. GALERIE
AVOID

SPEJS
proLuka

A. M. 180

F

Verdikt

G

na výletě
Galerie výtvarného
umění v Chebu
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16,
Cheb, www gavu.cz
Jan Svoboda: Polovina VII, 1970
11. 10.-30. 12.
Jiří David: Pro a proti
11. 10.-30. 12.
Ondřej Kopal, Some[tajm]
11. 10.-30. 12.

H

Galerie města Blanska
Dvorská 2, Blansko
www
galerie.blansko.cz
MEET FACTORY

Eva Koťátková
24. 11.–9. 1.
→ vernisáž / opening: 24. 11., 17 h
Galerie Kaple
Komenského 1, Valašské Meziříčí
www
galerie.kzvalmez.cz
Kateřina Vincourová
30. 11.–18. 1.

I

Praha 1. 11. – 31. 12. 2012

Klára Jirková
→ vernisáž / opening: 26. 11., 18 h
26. 11.2012 od 18 hodin
Umělecká činnost Kláry Jirkové často
neotřelými způsoby překračuje rámec
běžného galerijního umění a v rámci zásahů
a realizací ve formách blízkých každodenní
životní zkušenosti obohacuje možnosti
našeho vnímání okolního světa.

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

Kupka’s work and pioneering path to nonfigurative painting.

29.10.12

Contemporary Art
in Prague Galleries

Zuzana Žabková: Une élevation
arrondi retirée
→ vernisáž / opening: 16. 11., 18 h
Slovenská umělkyně Zuzana Žabková ve
své tvorbě pracuje především s médii videa
a videoperformence, současně však do své
práce vnáší zkušenosti z oblasti choreografie.
V několika svých dosavadních dílech dokázala
skloubit tyto dvě ve zdejším prostředí
nepříliš často spojované umělecké formy do
pozoruhodné syntézy. Jednou z těchto prací je
i Une élevation arrondi retirée prezentované
v I.D.A.

Ještě Jsme Ve Válce/ We Are Still
at War
25. 10.–18. 11.
V rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu
KomiksFEST! představuje MeetFactory
dva paralelní výstavní projekty. Výstava
vzniklá na základě knihy Ještě jsme ve válce
tematizuje příběhy pojednávající o konfliktu
konkrétních lidí s totalitní mocí. / As a part
of the international festival KomiksFEST!
MeetFactory presents two parallel exhibition
projects. The exhibition based on the book
We are Still at War deals with personal
stories about the conflict of individuals with
totalitarian power.
Kurátor / Curator: Viktor Portel

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
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Současné umění
v pražských galeriích

i.d.a.
iniciativa pro současné umění
Moravská 27 [E6] open po–pá 11–21 h,
www
i-d-a.cz

Bolshevik potentates of Eastern Bloc.
Kurátor / Curator: David Bartoň

inzerat_tisk.pdf

2

Galerie hlavního města Prahy
Staroměstská radnice, 2. patro
City Gallery Prague
Old Town Hall, 2nd floor

Adriena Šimotová...), ale také té literární
nebo vědecké (Václav Havel, Ivan Klíma,
Jiří Fiala, manželé Ševčíkovi...). Výstava na
Chodovské tvrzi připomíná tyto události skrze
rozsáhlou fotodokumentaci Hany Hamplové
a také skrze některé autory a jejich dobové
artefakty či záznamy.
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