Studenti z Ateliéru grafického designu 1
na FUD UJEP v Ústí nad Labem.
Re-Design
29. 10. – 10. 11.
→ vernisáž / opening: 29. 10, 18 h
Zpracování digitalizace abecedy starých fontů
dle knihtiskového vzoru.
Web Communication
12. 11. – 1. 12.
→ vernisáž / opening: 12. 11., 18 h
Výběr autorských plakátů z předchozích let
z mezinárodního projektu Vituální bienále
Praha (www.aug.cz/virtualni-bienale).
Kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
ARTinbox
Perlova 370/3 [B2] open út, čt 14–16 h
(nebo na vyžádání / or by request)
www
artinbox.cz
Mentální vrstevnice ll – Tváře
Kazimierz Cycoń, Adam Dembiński,
Iveta Horváthová, Alice Houdková, Marie
Kůsová, Justyna Matysiak, Marcel
Muss, Jan Bureš, Naďa Petrovová
10. 10. – 5. 11.
Díla z kreativních ateliérů / Artworks from
workshops : Atelier radostné tvorby (cz), Arte
klub Hodkovičky (cz), Inventura (cz), hpca (de),
Krzemień (pl)
Kurátorky / Curated by: Terezie Zemánková,
Ivana Brádková, Nadia Rovderová
Pavel Maria Smejkal: STARS
9. 11. – 30. 11.
→ vernisáž / opening: 9. 11, 18 h
Historické fotografie v nové digitální úpravě
jako sugestivní připomínka aktuálnosti hrůz
holocaustu. / Historical photographs in the new
digital editing as vivid reminder of the horrors of
the Holocaust.
Kurátorka / Curated by: Nadia Rovderová
Peter Župník: Denní sny / Day dreams
3. 12. – 12. 1.
→ vernisáž / opening: 3. 12, 18 h
Autorská výstava starších i nových fotografií
nejpoetičtějšího z členů Nové slovenské vlny. /
Solo exhibition of older as well as new
photographs by the most poetic member of so
called New Slovak Wave.
Kurátorka / Curated by: Nadia Rovderová
Artmap office &
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard –
through passage) [E5]
open
st 11–18 h www artmap.cz,
bookstore.artmap.cz
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30 [D3] open út–ne 12–18 h
www
atelierjosefasudka.cz
Jiří Valoch & Lenka Vítková: Škála
16. 10. – 17. 11.
Kurátorka: Katarína Uhlířová
Andreas Wegner: Cabinet
20. 11. – 5. 1.

nezasažený společenskými strategiemi.
Kurátor: Volker März.
České centrum praha
Rytířská 31, P 1 [D4]
open
po–pá, 10–17 h
www
prague.czechcentres.cz
Německý design. Minulost –
současnost / German Design.
Past – Present
5. 10. – 29. 11.
Představuje jednak vývoj německého
užitého a průmyslového designu ze sbírek
Die Neue Sammlung v Mnichově a současně
přibližuje současný mladý německý design.
/ One part resents the collections of Die
Neue Sammlung in Munich to illustrate the
development of German industrial design; the
second part presents contemporary young
German design.
Mýty a pověsti z Grónska a Laponska
v ilustracích Martina Velíška
a Luboše Drtiny / Myths and Legends
from Greenland and Lapland in
illustrations by Martin Velíšek and
Luboš Drtina
7. 11. – 6. 12.
Všechno, co umím, je umění /
All I can do is Art
Stefania Batoeva, Lachezar
Boyadzhiev, Ivo Dimchev, Gavazov,
Pravdoliub Ivanov, Lubri, Bora
Petkova, Boriana Rossa/Oleg
Mavromatti, Rassim, Dimitar Solakov,
Kamen Stoyanov, Kosta Tonev,
Dimitar Shopov, Blood becomes water
13. 12. – 31. 1.
Trh, kulturní politika i umělecké instituce
spolu soupeří v tom, kterak použít umění jako
nástroj, kterak mu přidat hodnotu tím, že se
využije jeho společensky prospěšná funkce
či se uplatní jako slibná investice. Při hledání
odpovědi na otázku, kde má tvůrčí práce
své místo, se dělání umění stává uměním,
úvahy o hodnotě umění jsou hodnotou
umění, odkazy na umění jsou uměním, popis
nějakého uměleckého díla je samo o sobě
uměleckým dílem… / The market, cultural
policies and art institutions have been racing
with each other to use art as an instrument,
to add value to it by using it as a socially
beneficial function or a promising investment.
In searching for the answer of where creative
work stands, making art is art, thinking about
the value of art is the value of art, referring to
art is art, describing a work of art is the work
of art itself…
Kurátor / Curator: Vera Mlechevska
De–sign
Sládkova 7 [B4] open po–út čt–pá
11–18 h www de-sign.cz
Markéta Horáková: Něco k svačině /
Something to snack
18. 9. – 15. 11.
čmáranec – motanec – foukanec – stříkanec /
doodle – clew – puff – spatter
Kurátor: Jakub Štěpánek
drdova gallery
Křižíkovského 10 [D7] open út–pá 13–18
h, so 14–18 h www drdovagallery.com

Centrum současného umění DOx
Poupětova 1 [A7] open so–po 10–18 h,
st a pá 11–19 h, čt 11–21 h
www
dox.cz, www facebook.com/DOXPrague.cz
Věnujte svým blízkým
dárkový poukaz
v hodnotě, kterou sami
určíte ! V prodeji
od 15. 11. na
bookstore.artmap.cz

Nákupem nad
1000 Kč získáváte
slevu 5 % na další
nákup !

Otevřená kniha – fotografie a text /
An Open Book – Photography and Text
8. 10. – 10. 11.
Výstava představí díla českých vizuálních
básníků a ve fotografické dokumentaci přiblíží
projekt Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowského
Das offene Buch. / The exhibition will introduce
the works of Czech visual poets and by its
photodocumentation will shed light on the
spectacular international project Das offene
Buch of Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski.
Kuratoři / Curators: Jiří Hůla, Jan Kuntoš
Kde domov můj? / Where Is My home?
11. 10. – 13. 1.
Co si představujeme pod pojmem „domov“?
Výstava, zabývající se otázkou domova
a souvisejícími pojmy jako vlast, národ, či
identita, je součástí širšího stejnojmenného
projektu a vznikla na základě otevřené výzvy
umělcům a široké veřejnosti. Představí výběr
děl z otevřené výzvy i práce renomovaných
umělců jako jsou např. Jiří David, Kateřina
Šedá, Tomáš Císařovský, Jindřich Štreit nebo
dvojice fotografů Jasanský a Polák. Kurátor:
Jaroslav Anděl ve spolupráci s Leošem Válkou
a Michaelou Šilpochovou.
Filip Turek: Přídělový systém
25. 10. – 9. 12.
Autor z generace „porevolučních umělců“ Filip
Turek se ve výstavě vyjadřuje ke společensko-politickým otázkám, jako je pocit nedostatku, možnost výběru a s ním spojená omezení,
nebo ke vztahu přítomnosti a minulosti, tedy
formě dvou totalit – komunistické a neoliberální. Autorovy objekty a instalace vytvořené
speciálně pro výstavu v Centru DOX jsou
ztělesněním humoru, ironie a provokace.
Kurátorka: Markéta Stará.
Volker März: Laughing Windows
31. 10. – 10. 2.
Multimediální umělec Volker März v třípatrové
expozici připravené speciálně pro Centrum
DOX navazuje na svoji předchozí tvorbu v níž
„láskyplně“ snímá z podstavce velké postavy
historie, které ztvárňuje prostřednictvím
sádrových figurek. Historické osobnosti jako
Walter Benjamin, Hannah Arendt, Friedrich
Nietzsche nebo Franz Kafka konfrontuje März
s jejich dětstvím a „okny“ jejich příběhů
nahlíží rané dětství jako blažený stav dosud

Aleksandra Vajd: Menu
8. 11. – 21. 12.
Slovinská umělkyně Aleksandra Vajd vystudovala fotografii na pražské FAMU a na State
University of New York at New Paltz. Od roku
2005 tvoří autorské duo se svým mužem Hynkem Altem a společně vedou ateliér fotografie
na VŠUP v Praze. Jejich společné projekty se
zabývají fenoménem fotografie respektive
procesem vizuality, jejího konstruování,
vnímání a prezentace. Mimo tuto autorskou
dvojici se přístup samotné Aleksandry Vajd
vyznačuje osobitou živelností. Lidskost a houževnatost se propojují v energický celek, který
neztrácí konceptuální vyhraněnost a technickou preciznost. / Slovenian artist Aleksandra
Vajd (1971) has studied photography at the
FAMU in Prague and at the State University of
New York at New Paltz. Since 2005, she and
husband Hynek Alt have formed a creative duo;
together they head the studio of photography
at the AAAD in Prague. Their common projects
deal with the phenomenon of photography, or
rather the process of visuality, its construction,
perception and presentation. Outside the
creative duo, the approach of Aleksandra Vajd
is typical for its originality and spontaneity.
Her humanity and persistence merge into an
energetic whole which lacks neither conceptual
distinction nor technical precision.
ENTRANCE Gallery
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1 [C1] open čt–ne, 12–18 h
www
entrancegallery.com
Indrikis Gelzis: Slepé zvuky /
Blind Sounds
14. 11. – 8. 12.
→ vernisáž + Entrance Talk: 13. 11, 19 h
Etc. galerie
Kateřinská 20 [E5], open so–ne / Sat–Sun
13–18 h, ostatní dny po telefonické
domluvě na tel. / other days by
appointment tel: 602 682 788
www
etcgalerie.cz

Eva Jiřička, Magdalena Kwiatkowska:
Dvě slepé báby / Two Blind Old
Women
14. 11. – 8. 12.
Je po 18hodině, Tvůrci sledují své kolegy na
vernisáži, kelímky se rychle prázdní. Jejich
tváře se často opakují.
Vidím jejich reakce a grimasy. Dívají se? Všímají si? Co je zajímá? Často nevím co cítí.
Najednou jsou takový oblečený, roztěkaný,
měkký, kožený, upocený, navoněný, vlasatý
a komunikujou. / It is after 6 pm, artists
are staring their colleagues at the opening,
cups are quickly empty. Their faces are often
repeating. I see their reactions and grimaces.
Are they watching? Do they mention? What
are they interested in? I often do not know
what they feel.
Suddenly, they are in a way dressed up, nervous, soft, leather, sweaty, parfumed, hairy,
they are communicating…
Fenester
Výloha pro současné umění /
Window gallery, Jakubská 2 [C5]
open
nonstop www fenester.cz
Antonín Jirát
30. 10. – 27. 11.
Fotograf GALLERY
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard –
through passage) [E5]
open
út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz
Zbyněk Baladrán: Mikroskop
a dalekohled času / The Microscope
and Telescope of Time
23. 10. – 22. 11.
Pohyblivý obraz osvobozuje oko, je negativem
času, ukazuje to, co oko nemůže nikdy vidět:
znaky dekódované reality, spontaneitu a vnější
pohyb. Skrývá v sobě dialektický potenciál – je
současně emancipačním nástrojem i nástrojem
kontroly. Jak napsal Dziga Vertov: Naše oči,
točící se jako vrtule, se na křídlech hypotéz rozbíhají k budoucnosti. / The moving picture frees
the eye, it is the negative of time, it shows what
the eye can never see: signs of decoded reality,
spontaneity and external movement. It harbors
a dialectic potential – it is an instrument of
both emancipation and control. As Dziga Vertov
wrote, “Our eyes, spinning like propellers, take
off into the future on the wings of hypothesis.”
FUTURA
Holečkova 49 [E2] open st–ne 11–18 h /
wed–sun 11am–6pm www futuraproject.cz
Jednoho dne přijde den, kdy den
nepřijde / One Day a Day Will Come
When the Day Will Not Come
Crystal Z Campbell, Adam Christensen,
Anna Franceschini, Katharina Fritsch,
Runa Islam, Christian Holstad, Václav
Litvan, Danny McDonald, Liliana Moro,
Christodolous Panayiotou, David
Renggli
8. 10. – 29. 12.
Opuštěné rozkládající se zbytky a nalezené
fragmenty přeměněné v porcelán, poletující
závěs před vchodem do mešity v Káhiře
a třepotající se červená vlajka zahalující
západ slunce v Brooklynu. Vše propojeno
několika verzemi písně „Bella ciao“, zpěvem
Judy Garland nebo zvukem deště měnícího
se v tleskání a posléze oheň. Vražedný konec
přináší lyrická textová rekonstrukce tragédie
ve městě Jonestown v roce 1978. Umělecký
šéf Fiorucci Art Trust z Londýna představuje
svůj emotivní a silně estetický projekt.
/ Abandoned decomposing remains and
consecrating found fragments in porcelain,
a floating curtain in front of the entrance
of a mosque in Cairo and a floating red
flag blocking the Brooklyn sunset. All being
overlapped by several versions of the „Bella
ciao“ song, by singing of Judy Garland or
by a sound of rain transforming into hand
clapping and the beginning of a fire. A lethal
ending with the lyrical textual reenactment of
the Jonestown tragedy in 1978. Art Director
of Fiorucci Art Trust presents his emotive and
strongly aesthetic project.
Kurátorka / Curator: Milovan Farronato
Audun Mortensen: Unread Items
8. 10. – 10. 11.
Audun Mortensen je norský spisovatel
a umělec. Jazyk je pro něj nástrojem, který
využívá při zjišťování, jak může libovolný
předmět fungovat jako umělecké dílo. Ve
svých básních zkoumá materiální stránku
jazyka a fyzický prostor stránky. / Audun
Mortensen is a Norwegian author and artist.
Language becomes a tool in his interrogation
into how an object can function as a work of
art. His poems investigate the materiality of
language and the physical space of the page.
Kurátorka / Curator: Hana Buddeus
Christina David: Quarter of the Story
I Never Tell/ Čtvrtina příběhu, který
nikdy neříkám
19. 11. – 29. 12.
Rumunská umělkyně Cristina David studovala
umění v norském Bergenu, i matematiku
v Bukurešti. Pracuje převážně s videem
a textem, ale i fotografií a instalací. Její
práce stojí na propojení statického obrazu
s narativním textem. Pointa je často brilantní,
ale zároveň jakoby narušovala narativitu
textu a činila ho statickým. Cristininy příběhy
vycházejí jak sama říká z netrpělivosti
vůči pomalosti života. / Romanian artist
Cristina David studied fine art in Bergen,
Norway and mathematics in Bucharest. She
works mainly with videos and text, but also
photography and installations. Her work is
based on interconnecting statical image with
narrative text. The final punchline is often
sparkling, but in the same time disturbs the
narrativity of the text and makes it be static.
Cristina's stories are raised, as she herself
mentions, from the impatience towards the
slowness of life.

Futura: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 [C7] open st–ne 12–18 h,
wed–sun 12–6 pm www futuraproject.cz
Realita je tvárná / Reality is Malleable
Dominik Hejtmánek, Marcel Stecker,
Richard Janeček, Urshka Savic,
Martin Atanasov, Michal Adamovský,
Tereza Havlínková, Johana Novotná,
Nina Šperanda, Nina Schacht, Michal
Czanderle
30. 10. – 24. 11.
Reflexe změn ve vnímané realitě demonstrovaná
prostřednictvím média technického obrazu
je jedním z aspektů této výstavy. Technický
obraz – fotografie a video záznam – v sobě
nesou předpoklad toho, že zobrazují věci
a události, které skutečně existují nebo se staly.
Přistupujeme k nim tedy obecně spíše jako ke
svědectví než ke smyslovému vnímání. Projekt
"Realita je tvárná" upřednostňuje smyslové
vnímání a aspekt svědectví staví do pozadí.
Vystavují studenti Katedry fotografie FAMU /
The reflection of change in perceived reality
demostrated in the medium of technological
image is one of the aspects of this exhibition.
Technological image - photography and video
capture carry the presumption of representing
objects and events, which really exists or
happened. Therefore we approach
those mediums rather as testimonies than
perception of senses. The "Reality is Malleable"
project gives priority to sensory perception and
backgrounds the testimony aspect.
The exhibition is made of works of the students
of the Department of Photography of FAMU
Kurátorka / Curator: Helena Musilová
Tomáš Lahoda: VOL
30. 10. – 5. 1.
Plakát na budově KARLIN STUDIOS.
František Kowolowski, Petr Lysáček,
Jiří Surůvka: František Lozinski,
o.p.s.
4. 12. – 5. 1.
Kurátor: Jakub Král
Galerie 1
Štěpánská 47 [D3] open út–pá 9–18 h,
so–ne 12–19 h
Pohled Na Věc – Idea, Oko, Tvar
25. 9. –  2 3. 11.
Výstava Katedry Užitého umění Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze.
Galerie 1. patro
Myslíkova 9 [E4] open st–pá 12–18 h,
www
galerie1patro.cz
František Matoušek: Chtěl bych být
krajinářem
7. 11. – 7. 12.
→ vernisáž / opening: 6. 11, 18 h
Václav Bláha: Zpět a tam
12. 12. – 18. 1.
→ vernisáž / opening: 11. 12, 18 h
Kurátor: Zdeněk Freisleben
Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23 [D7] open po–pá 10–19
h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz
Patrik Pelikán: Penetrace /
Penetration
8. 11. – 1. 12.
→ vernisáž / opening: 7. 11, 19 h
Anna Hulačová: Holubičky spanilé /
Graceful Doves
6. 12. – 5. 1.
→ vernisáž / opening: 5. 12, 19 h
Galerie AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, P 1 [D3]
open
út–ne 10–12 h, 13–18 h
Miloš Tomič: Đubroteka
25. 10. – 9. 11.
Drahocenná sbírka pečlivě roztříděných
odpadků. Současně příběh vášnivého městského přírodovědce, který se ponořil do světa
zmačkaných papírů, vyplivnutých žvýkaček,
prasklých nafukovacích balonků. Co že to v něm
hledal? / Precious collection of carefully sorted
garbage. At the same time, a story of passionate
urban naturalist, who plunged into the world of
crumpled paper, spit out chewing gum, burst balloons. What was he actually looking for?

Já? Proměny identity v časech c. k. /
I? Transformations of Identity during
the k. und k. Times
18. 12. – 19. 1.
→ vernisáž / opening: 17. 12, 18 h
Fotografie ze Sbírky Scheufler / Photographs
from the Scheufler collection
Inscenovanost a aranžovanost patří k základním znakům fotografie 19. století. Fotografovo
oceňované „umění” spočívalo ve schopnosti
přetvořit model k zamýšlenému obrazu. Proto
v ateliérech renomovaných fotografů bylo
k výpůjčce tolik kostýmů… V Nakladatelství

AMU současně vychází kniha P. Scheuflera
„Osobnosti fotografie v českých zemích do roku
1918“. / Staging, arrangement, theatricality
were the basic characteristics of 19th century
photography. A photographer‘s prestige often
derived from how he was able to transfrom the
model by using costumes, background and
stage props. The AMU Press is simultaneously
publishing a book by the auhtor of the exhibition, P. Scheufler, called „Leading Figures of
Czech Photography after 1918“.
Galerie AVU
U Akademie 4 [B5]
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
open
po–pá, 10–18 h, www avu.cz
Kurz proxemického tance
Michaela Mildorfová, Petra Lelláková,
Ladislava Pachlová, Miroslava
Večeřová, Vladimíra Večeřová,
Barbora Šimonová
5. 11. – 21. 11.
Videokurz neverbální komunikace studentek
ateliéru Anny Daučíkové zaměřený na přibližování - vstupování do intimních, osobních,
společenských a veřejných zón subjektů.
/ Video tutorial of students’ nonverbal
communication from Anna Daučíková studio
is focused on bringing – entering into the
intimate, personal, social and public zones of
the subjects.
Kurátor / Curator: Jana Kapelová
Tomáš Kajánek, Tomáš Mitura: Land
of Umbra
26. 11. – 5. 12.
Krajinářská malířská výstava se zaměřením
na její současnou morfologii.
Jak se do lesa volá?
10. 12. – 3. 1.
Výběr prací studentů AVU, které bude spojovat vztah k prostředí, ve kterém se umělci
pohybují spolu s vlivem, který na něj samotného tento prostor má. Výběr z klauzur 2013
a nových prací z ateliéru v zimním semestru.
Kurátor Katarína Chlustiková, Václav Janoščík
galerie/CZD
Vojtěšská 3 [E4] open út–pá 10–18 h
www
facebook.com/GALERIECZD
Stolečku, prostři se! / The Wishing
Table
27. 11. – 17. 1.
→ vernisáž / opening: 26. 11. v 18 h
Co má společného design, jídlo a pohádky?
Český design v pohádkové instalaci, která
sklízela úspěch v těch nejprestižnějších
evropských galeriích. / What has design, food
and fairytales in common? Czech design in
a fairytale installation which triumphed in the
most prestigious European galleries.
Design Menu
12. 12. v 18:30
Neformální diskuzní večere s designéry. /
Nonformal discussion dinner with designers.
Galerie Ferdinada Baumanna
Štěpánská 36 [C4] (vitríny
Štěpánské pasáže) open po–ne 7–22 h
www
fbgallery.cz
Petr Stibral: Spotřební zboží
Veronika Reslová: Průsvitný pokoj
&#8211; Ten, Ta, To.
31. 10. – 28. 11.
GALERIE FOTOGRafic
Stříbrná 2 [D4] open po, st–ne 13–18 h /
mon, wed–sun 13–18 h, www fotografic.cz
Štěpán Grygar: Fotografické záznamy
29. 10. – 7. 12.
Štepán Grygar, pedagog katedry fotografie
FAMU, představí výběr ze série barevných
fotografií z posledních let. Výstava ukazuje
jeho práci s barvou, na kterou se v posledních
letech zaměřuje. / Štepán Grygar, teacher of
department of photography of FAMU, presents
the selection from series of color photographs
from the past years. The exhibitions shows his
experiments with color in which he puts more
and more stress in the recent time.

Stanislav Podhrázský: Neklidná krása /
Restless Beauty
25. 10. – 23. 2.
Výstava Neklidná krása představuje dílo významného představitele české poválečné malby – Stanislava Podhrázského (1920–1999).
Svým raným dílem se řadí k radikálním představitelům českého poválečného surrealismu,
k jeho blízkým přátelům patřili Zbyněk Sekal,
Zdeněk Palcr, Josef Lehoučka, Emila a Mikuláš
Medkovi a Miloš Chlupáč. / The exhibition
Restless Beauty presents the work of a leading
figure of Czech postwar painting, Stanislav
Podhrázský (1920–1999). His early output
ranks him alongside radical representatives of
the postwar Czech Surrealist movement.
Kurátorka / Curator: Marie Klimešová
– Městská knihovna, 2. patro (3
Mariánské nám. 1, P 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h
Obrazy a předobrazy / Figures and
Prefigurations
18. 9. – 17. 11.
Petra Nikl: Hra o čas
13. 12. – 23. 3.
Výstava je autorovo tematickou retrospektivou, která mapuje dlouhodobě přítomný fenomén času a paměti v jeho tvorbě. Na ploše
téměř třiceti let přibližuje vývoj, pojetí a formy
tohoto jevu ve všech zásadních oblastech
Niklovy práce. / The exhibition is a thematic
retrospective of the work of Petr Nikl, charting
his perennical subject matter, namely that
of the combined phenomenon of time and
memory. Spanning a scale of just a little less
than three decades, the show surveys the development, concepts and forms of this theme
in all the key areas of Nikl‘s output.
Kurátor / Curator: Radek Wohlmuth
– COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC (
Karlova ulice 189/2 [D4]
open
út–ne 10–20 h
Daniel Hanzlík: Zdroje signálů /
Sources Of Signals
8. 11. – 9. 2.
Výstava Daniela Hanzlíka (nar. 1970) je
koncipována jako environmentální instalace.
Fyzický rozměr reality je tu transponován do
digitálních obrazových a zvukových forem. /
The exhibition of Daniel Hanzlík (b. 1970) is
conceived as an environmental installation.
Here, the physical dimension of reality is
transposed into various forms of digital image
and sound.
Kurátor / Curator: Petr Vaňous
Start up IV
Tadeáš Podracký: Habitus
8. 11. – 22. 12.
V rámci programu Start up IV představí
Tadeáš Podracký instalaci, která je výsledkem
jeho dalšího zamyšlení nad pozicí designu
a umění a jejich vzájemného prostupování.
Fiktivní prostor Tadeáš zaplní artefakty ze
svého okolí, jako např. kusy nábytku, interiérovými dekoracemi či skateboardem, jež jako
celek transformuje do nové výtvarné podoby
a formy. / Under the Start up IV project,
Tadeáš Podracký will present an installation
summing up his further reflections on the
status of design and art, and on their mutual
interactions.
Kurátorka / Curator: Monika Doležalová
Galerie jaroslava frAgnera
Betlémské náměstí 5a [D4]
open
út–ne 11–19 h www gjf.cz
OFIS arhitekti
4. 10. – 24. 11.
Průřez tvorbou mladého a úspěšného architektonického ateliéru ze Slovinska. / Overview
of the creative work produced by a new and
successful atelier in Slovenia.

ART BAZAAR
11. 12. – 22. 12.
Předvánoční art mix fotografií, maleb a instalací nejrůznějších českých i zahraničních
umělců. / Christmas art mix of photographs,
paintings and installations of different artists
from Czech Republic and abroad.

Víno a architektura ve střední Evropě
3. 12. – 26. 1.
Výstava představující nejvýznamnější
architektonické počiny v osmi zemích střední
Evropy s bohatou vinařskou historií.
Sympozium Víno-architektura-krajina se
uskuteční 2. 12. v Betlémské kapli za účasti
renomovaných zahraničních i tuzemských
architektů. / The exhibition presents the most
important projects from eight countries in
central Europe with rich wine history.
The symposium Wine-Architecture -Landscape
will be held in the Bethlehem Chapel on 2nd
December with the participation of renowned
foreign as well as local architects.

Galerie Hlavního
města Prahy
www
ghmp.cz, citygalleryprague.cz

Galerie Jiří Švestka
Biskupský dvůr 6, P 1 [C6]
open
út–so 11–18 h www jirisvestka.com

– Dům U Zlatého prstenu (1
Týnská 6 [C5]
open
út–ne 10–18 h

Viktor Takáč: Studio retrospektiv /
Retrospektive Studio
25. 10. – 20. 12.
Studio retrospektiv je autonomní homogenní
prostor bez definitivně ustálené podoby. Je
konstruovaný naším vzpomínkovým a zážitkovým aparátem, který jej podmiňuje, definuje,
staví. / Retrospektive Studio is autonomous
homogenic space without definite, settled
form. It is constructed, determined, defined
and built by our memory and experience
apparatus.

Život Galerie hlavního Města Prahy 50 /
City Gallery Prague: 50 Years Of Life
25. 9. – 5. 4.
Galerie hlavního města Prahy slaví v roce
2013 padesátiny. Při takových příležitostech
se sbírkotvorné instituce většinou prezentují
nejvýznamnějšími díly. GHMP se však rozhodla
pro jiný koncept – bude bilancovat. Výstava
představí nejen dějiny galerie od roku 1963, ale
i dřívější pokusy o její ustavení. / In 2013, City
Gallery Prague is marking fifty years of its existence. It has become the standard practice for
art museums and galleries on such occasions
to present their achievements by exhibiting their
most treasured works. For its part, however,
CGP has opted otherwise: namely, to draw up
and present a balance-sheet of its endeavours.
– Dům U kamenného zvonu (2
Staroměstské nám. 13 [D4]
open
út–ne 10–20 h

Galerie Jelení
Drtinova 15 [E4] open út–pá 15–18 h,
731 823 670 www galeriejeleni.cz
Tomáš Svoboda: Filmů se už nebojím
6. 11. – 21. 11.
→ vernisáž / opening: 5. 11. v 18 h
Michal Czanderle
30. 11. – 12. 12.
→ vernisáž / opening: 29. 11. v 18 h

Viktor Kopasz
18. 12. – 3. 1.
→ vernisáž / opening: 17. 12. v 18 h
GALERIE K4
Celetná 20 [D5] open po–pá 10–24,
so–ne 16–24 h, www galeriek4.cz
Irena Czepcová, Marek Štim, Karla
Šťastná: Mezi prahem a prahem /
Between a treshold and treshold
3. 12. – 3. 1.
Prostor domova je určujícím místem zřejmě
pro každého člověka. Každý z nás však jednou
dospěje do bodu, kdy bude na čase vymanit
se z jeho vlivu a opustit jej. A právě proto
si vytváříme jakýsi intimní meziprostor, ve
kterém určité momenty domova zachycujeme.
Téatem výstavy je právě onen meziprostor,
místo mezi něčím a něčím, mezi realitou
a snem, mezi rodinnými stereotypy a jejich
překonáváním. / Space of home is important
for everybody. Whe we are leaving it we make
some intim interspace, the theme of the exhibition, is space between something and something, between reality and dream, between
family stereotypes and those overcoming.
Kurátorky / Curators: Klára Bartásková
a Lucie Machová
Festival Fluidum #4: ENDGAME
Filip Dvořák, Jan Filip, Vojtěch
Fröhlich, Tomáš Hrůza, Milan Kohout,
Anna Kryvenko, Marie Ladrová, Jan
Lesák, Václav Litvan, Petr Lysáček,
Martin Marek, Lumír Nykl, Kristýna
Plíhalová, Ondřej Roubík, Rudolf
Skopec, Pavel Sterec, Miroslava
Večeřová, Ladislav Vondrák
6. 11. – 22. 11.
Projekt ENDGAME je pokusem o průzkum
efemérnosti a konstruovanosti uměleckého
provozu - 16 kurátorských projektů v 16
dnech. / ENDGAME project aims to explore
transient and artificial nature of art industry 16 curatorial projects in 16 days.
Kurátoři: Jakub Hauser, Katarína Chlustiková,
Václav Janoščík, Tomáš Klička, Martin
Kolarov, Jakub Král, Tereza Nováková,
Tina Poliačková, Eva Slunéčková, Sláva
Sobotovičová, Tereza Sochorová Horáková,
Pavel Sterec, Lenka Sýkorová, Tereza
Špinková, Barbora Vejsadová, Nikola
Zolotarová
galerie kritiků
Palác Adria, Jungmannova 31 [D4]
open
út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz
Jan Paul: Světlo, které nevrhá stín
16. 10. – 16. 11.
Výběr z tvorby 2004–2013
GALERIE mainerová
Balbínova 28 [E6] open 10–18 h, nebo
kdykoli po domluvě na tel 608 231 209
www
mainerova.cz
Petr Raška: ID
18. 10. – 14. 11.
Text Id je podle Freudova modelu osobnosti
nevědomá základní složka naší osobnosti.
Jsou to pudy, instinkty, podvědomé ponoukání. Je to „ONO“ to něco, co nemůžeme
ovlivnit, jakýsi prazáklad, mozek plaza, který
je často v přímém rozporu s egem, tím čím si
myslíme, že jsme a se superegem – tím, čím
bychom chtěli být.
Kurátor: Petr Raška, Nina Mainerová
galerie nod
Dlouhá 33 [C5] www nod.roxy.cz
Michael Rittstein, Jaroslav Róna,
Martin Šárovec, Josef Bolf, Anežka
Hošková, David Koutecký, Ondřej Brody,
Václav Stratil, Ondřej a Petr Skalovi,
Robert Šalanda, Jana Šárová, Mark Ther
Horor? Černý humor?
21. 10. – 29. 11.
V českém výtvarném umění, literatuře i filmu
se výrazně daří černému humoru, který někdy
takřka nepozorovaně přechází až do hororu,
ve kterém však zůstává místo pro odlehčený
pohled na naše prostředí. / In Czech fine
arts, literature and film, dark humor thrives.
Sometimes, it converts to horror with a considerable amount of hyperbole.
Kurátor: Jiří Machalický

Klára Doležálková, Damián Machaj,
Noa Nahari, Šárka Růžičková a Petra
Brázdilová: Save Your Soul Before
You Die
11. 11. – 29. 11.
Videa zachycující intmní vztah a zpověď –
souznění mezi člověkem a přírodou, mezi
duchovnem a meditací. / Videos capturing
intimate relationships and confessions.
A harmony of mankind and nature, of spirituality and meditation.
Prezentace ateliéru Performance FUD
UJEP v Ústí nad Labem
4. 12. – 5. 1.
Studenti ateliéru pod vedením Jiřího Kovandy
připraví pro NoD Mini site-specific projekt.
/ A presentation of works of the students of
the Dpt. of Performance at University of Ústí
nad Labem.
Video Lectures.
Tomáš Ruller – Vlastní práce; Jak to
bylo po roce 1989 v Brně
21. 11, 18 h
Petr Vrána: Vzestup a pád newyorské
The Kitchen; New York 70. let
19. 12, 19 h
Kurátorka galerie: Veronika Zajačiková
GALERIE NAVRÁTIL
Vítkova 15, po–pá, 12–18 h
www
literanavratil.cz
Věra Nováková: Provazochodec
22. 10. – 22. 11.
galerie NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 [A2] open po–pá 8–20 h, so
10–17 h www techlib.cz
David Nixon: Na hranici vesmíru
7. 11. – 20. 12.
Retrospektivní výstava Davida Nixona,
dlouholetého kolegy Jana Kaplického. Výstava
představí 42 unikátních projektů vesmírné
architektury, mezi kterými najdete například
prototyp jídelny pro Mezinárodní vesmírnou
stanici, koncept lunární základny z roku 1985
či měsíční zeď.
galerie patricia milano
Krymská 12 (suterén Café v lese) [D7]
open
po–ne 12–18 h
www
skutecnost.cz/gpm
P. Hudcová, J. Wright, Juz Epe: 4DG
listopad–prosinec
– galerie patricia milano
Novoměstská radnice (Café Neustadt),
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 [E5]
open
po–ne 12–18 h www skutecnost.cz/gpm
Jindřich Štreit: Člověk člověku člověkem
4. 11. – 16. 11.
Mahulena – Den boje za svobodu
a demokracii
17. 11.
Jakub Adamec: Já válčím valčík
(listopad–prosinec)
Patrik Hábl (live painting) / Ondřej
Smeykal (live digeridoo): Zjevování
27. 12.
galerie pavilon
Mostecká 3 [D3]
galeriepavilon.cz

www

– video NoD & NoD MINI
Tomáš Vaněk: Particip č.173, pop
is ka /
21. 10. – 29. 11.
Může popiska získat sebevědomí, může se
emancipovat? Přijďte zhlédnout nový particip
Tomáše Vaňka vytvořený metodou mentálního
kvótování. / A new „particip“ of Tomáš Vaněk
created uniquely for the space of NoD Mini.

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 [E5] open út–so
11–18.30 h www galeriesmecky.cz
Jiří Brdečka
20. 11. – 25. 1.
Jiří Brdečka (1917–1982) je znám především
jako scenárista filmů, uspěl také jako autor
filmových komedií, režisér animovaných filmů,
kreslíř, kritik, spisovatel a textař. V Brdečkově
pozůstalosti se dochovaly kresby, korespondence, studie, fotografie – to vše, včetně řady
projekcí, uvidíte na výstavě v Galerii Smečky.
GALERIE SPZ
Pštrossova 8 [E4] open so 14–18 (další
dny je výstava ke shlédnutí přes výlohu)
www
galeriespz.com
Klubovna 03
30. 10. – 15. 11.
Adéla Babanová + host Džian Baban
28. 11. – 31. 12.
Galerie UM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze, náměstí Jana Palacha 80 [C4]
po–so 10–18 h www vsup.cz/galerie-um/
Friedrich Ohmann: Objev baroku
a počátky moderní architektury
v Čechách
8. 11. 2013 – 4. 1. 2014

Klidožití
11. 12. – 28. 2.
Zátiší ze sbírek Strahovské obrazárny 17. – 19.
století. Ve sbírce obrazů premonstrátského
kláštera na Strahově, kterou založil roku
1835 opat Jeroným J. Zeidler, našla své
místo jak díla významných středoevropských
umělců, tak práce dnes pozapomenutých
malířů. Vedle církevních námětů, historických
scén a krajinomalby bylo početně významně
zastoupeno právě zátiší. Obrazy s náměty zátiší
byly až do r. 1950 většinou umístěny v klášterní
galerii a v reprezentačních prostorách
prelatury. Po násilném zrušení kláštera se
obrazy rozptýlily do řady státních sbírek. Po
jejich navrácení do premonstrátského kláštera
na Strahově je od roku 1993 část kolekce zátiší
vystavena ve stálé expozici. Další jsou umístěny
ve veřejnosti nepřístupných částech kláštera
či v depozitáři. Výstava se stane nevšedním
pohledem do jednoho z tématických oddílů
církevní sbírky obrazů.
Kurátor: Hana Seifertová a Libor Šturc

Situace 43: Jan Martinec
3. 12, 18 h

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

GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
open
po–pá, 9–18 h, so 11–17 h
www
goethe.de/praha
Rub a líc. Umělecká proměna GoetheInstitutu v Praze / Inside Out. Artistic
Iterventions at the Goethe-Institut in
Prague.

Geert Goiris & Viktor Kopasz: Mrtvý
jazyk / Dead Language
8. 10. – 21. 12.
Společná výstava dvou absolventů FAMU.
Jejich aktualní tvorba v nové konfiguraci:

Benefiční aukce
výtvarných děl
pro domácí hospic Cesta domů
25. listopad – 19 hod. – hotel Alcron
SoučaSné umění
moderniStické výStavnictví
SurrealiStická typografie
funkcionaliStické Sklo

obrazy a předobrazy
figureS and prefigurationS

contemporary art
moderniSt exhibition deSign
SurrealiSt typography
functionaliSt glaSSware

galerie hlavního
měSta prahy
měStSká knihovna
city gallery prague
municipal library

partner v ýStav y: u měl eckoprů mySlov é mu zeu m v praze
v ýStav u podpoři ly: magi Strát hl . m. prahy, i nSti tu t
fü r au Sl andSbezi ehu ngen e. v. , rakou Ské ku ltu rní
fóru m v praze
h l av ní medi ál ní partneři : czech deSi gn,
deSi gn mag, d olce vi ta
medi ál ní partneři : artm ap,
metropol i S, a2 , art and anti qu eS, artm i x , atel i ér,
pražSký deník, r ádi o cl aSSi c, rádi o 1, v ltava čro,
ku ltu rní pecka, hyperi nzerce, l i terární nov i ny

18 09 – 17 11 2013

Galerie Václava Špály
Národní 30 [D4] open po–ne, 11–19 h
www
galerievaclavaspaly.cz
Wu Yi: Pražské léto
28. 11. – 5. 1.
Výstava obrazů předního čínského autora
z jeho pobytu v Praze.
Ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář.
galerie VERNON
U Průhonu 22, P 7 [B6] open st, čt, so
po domluvě www galerievernon.com
TINA B.
5. 12. – 29. 12.
Výběr z pestrobarevného spektra 8. ročníku
Festivalu současného umění TINA B. Více na
www.tinacontemporary.com. / The best of the
colourful spectra of the 8th Contemporary Art
Festival TINA B. More information on
www.tinacontemporary.com.
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18. 10. 2013 - 23. 3. 2014

Situace 42: Lucia Sceránková
5. 11, 18 h
Galerie Via Art
Resslova 6 [E4] open po–čt, 13–18 h,
pá 13–17 h www galerieviaart.com

Veletržní palác
www.ngprague.cz

Situace 44: Markéta Magidová
17. 12, 18 h
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 [B5] open út, st, čt 12–18 h
www
galeriepn.cz
Petr Veselý: Několik obrazů
9. 10. – 14. 11.
Veselého obrazy jsou charakteristické
střídmou, redukovanou barevností. Námětově
autor zůstává zakotven v tom, co jej obklopuje
v každodenním životě, ať již se jedná o krajinu
či věci, které ho obklopují. Na výstavě najdeme aktuální tvorbu i přesahy do minulosti.
Výstavu galerie pořádá k šedesátinám tohoto
významného brněnského malíře.

Filip Černý: Spíč
4. 12–5. 1.
Filip Černý připravil pro výstavu v Galerii NoD
sérii obrazů s námětem přednášek, proslovů
a diskuzí. Obrazovou část bude doprovázet
zvuková instalace, která bude slovní vyjádření
s nadsázkou evokovat nesrozumitelným
smícháním a překrýváním několika řečí. /
Filip Černý will show his set of paintings with
the theme of lectures, speeches and debates.
A sound installation will also be a part of this
exhibition.
Kurátor: Jiří Machalický

Jake and Dinos Chapman: The Blind
Leading the Blind / Slepý vede slepého
3. 10. – 5. 1.
Výstava prací Jakea a Dinose Chapmanových představí reprezentativní výběr jejich
mnohostranné tvorby. Jake a Dinos vytvářejí
instalace, skulptury a obrazy, které pomocí
cynického a sarkastického humoru poukazují na
současnou pokleslou politickou, společenskou,
náboženskou a morální situaci. Fascinací hororem, zlem a perverzí naší společnosti nastavují
zrcadlo realitě současného světa a poukazují na
banalitu všudypřítomného zla. Pražská výstava
bratrů Chapmanových je jedinečná tím, že se
zde novým způsobem představí soubory starších
děl, to znamená, že tato díla budou nově
instalována s možností vytvoření jiného úhlu
pohledu či příležitostí pro nové interpretace. /
The exhibition of the works of Jake and Dinos
Chapman will introduce a representative selection of their multifaceted creations. A strong
response was aroused by their changing of
Goya‘s graphic prints from the Disasters of War
series, published in a special edition in 1937,
where the heads of the victims were replaced by
heads depicting clowns and puppies.

www.g h mp.cz

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

Antonín Střížek: Obrazy
20. 11. – 19. 12.
→ vernisáž / opening: 20. 11, 18 h
Ve Střížkově tvorbě se objevuje několik
poloh, kterých se drží už řadu let. I při tomto
opakování se však snaží stále udržet vysokou
kvalitu a malovat obrazy, ze kterých bude
mít on i diváci radost. A většinou se mu to
daří. Jsou to jednak jeho romantické krajiny,
často z městského prostředí, s tramvajemi,
auty, motorkami, vlaky i letadly, z minulosti
i současnosti. Dále jsou to zátiší s obyčejnými, všedními předměty – boty, kabelky,
klobouky, květiny, ovoce, sklenice. Na dalších,
„abstraktních“ zátiších je plocha redukována
na ornamentální vzory, předměty potom na základní geometrická tělesa. Důležitým prvkem
v jeho tvorbě je obrazový příběh, stejně jako
atmosféra obrazu a barva.
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12 [C4] open út–st, pá–ne
10–18 h, čt 10–20 h / Opening time:
Tue–Wed, Fri–Sun, 10 am–6 pm, Thur,
10 am–8 pm www galerierudolfinum.cz
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VÝSTAVA PŮVODNÍCH FOTOGRAFIÍ T. KUŠČYNSKÉHO 18 10—11 11 2013
STAROMĚSTSKÁ RADNICE, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 1, PRAHA 1 OTEVŘENO DENNĚ 10.00 — 19.00

Song Mi Kim: Legenda o líném
mnichovi
12. 11. – 6. 12.

WWW.TARAS.CZ WWW.TAKTUM.CZ

Participace
17. 12. – 30. 1. (zavřeno 23. 12. – 1. 1.)
Propojení umělců v různých rovinách
vyjádření.
Kurátor: Zdeněk Freisleben
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

ArtMap se těší podpoře:

Jiří Sopko: Bez lidí
11. 9. – 30. 11.
Jiří Sopko – krajinář? Po šesti letech se Sopko
vrací na pražskou výstavní scénu s novými
díly. Prý ho už nebaví malovat lidi a věnuje se
výhradně krajině. Je však možné, aby se na jeho
plátnech alespoň malá figurka neobjevila?

Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o,
Naskové 1, 150 00 Praha 5
ArtMap Office: Školská 28, Praha 1 info@artmap.cz, www.artmap.cz
VYDÁVÁ Artmap, o.s. / texty pocházejí ze zdrojů galerií a institucí / GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PETR HRŮZA

Baroko v Čechách – Stálá expozice
Sbírky starého umění NG / The Baroque
in Bohemia – permanent exhibition of
the Collection of Old Masters of the
National Gallery in Prague
– KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ /
CONVENT OF SAINT AGNES
OF BOHEMIA
U Milosrdných 17 [C5]
CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny,
tradice, úcta.
1. 11. – 2. 2.
KONÍRNA PALÁCE KINSKÝCH /
THE STABLE OF KINSKY PALACE
Staroměstské nám. 12 [C4]

– GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY

Viktor Kopasz a Geert Goiris / An exhibition
of photographic work by two artists who came
to Prague in the 1990s to study in the photography department at FAMU. Viktor Kopasz
(born 1971 in Slovakia) currently lives and
works in Prague and Geert Goiris (born 1971
in Belgium) lives and works in Antwerp.
ini gallery / prostor
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 [B6]
www
inigallery.cz
Jana Babincová: Jazyk / Tongue
2. 10. – 5. 1.
Jana Babincová ve své geometrické malbě
dlouhodobě pracuje s principy kódování textů,
hudby nebo znaků odvozených z každodenního
života. Důležitou součástí její tvorby je také
performance nebo situačně-komunitní rozměr.
Pro INI Gallery připravila kódy odvozené ze
struktur hudby a jazyka, založené na mnohovrstevnatém sběru dat, jež zapojí vybrané
osobnosti i diváky. / A key element to Jana
Babincová‘s work is encoding texts, music or
signs derived from everyday life into geometric
paintings. She often animates them via
performance and works on a situational or communal level. The INI Gallery project deals with
structures of music and language and is based
on a multi-layered way of collecting data, which
will involve both selected personalities and
the viewers.
kvalitář
Senovážné náměstí 17 [D5]
open
út–pá 13–17 h (nebo po domluvě / or
by request) www kvalitar.cz
Brazil I: Architektura / Brazil I:
Architecture
4. 10. – 17. 1.
Brazil II: Design
29. 11. – 17. 1.
→ vernisáž / opening: 28. 11. v 18 h
Galerie Kvalitář představuje druhou část
kritického výstavního projektu reagujícího na
odkaz modernity v kontextu brazilské architektury a designu. Po komentáři k slavné éře
brazilské architektury a evropské schopnosti
její reflexe tentokrát odkazuje k otázkám relevantním pro vnímání modernistického designu. / Kvalitar Gallery presents second part of
the critical exhibition project reacting to the
legacy of modernism in context of Brazilian
architecture and design. After a commentary
to the famous era of Brazilian architecture
and European disposition of its reflection
we now point out to questions relevant to
perception of modernist design.
Kurátoři: Jana Bernartová, Jan Kratochvil
Leica Gallery Prague
Školská 28 [E5] open po–pá 9–21 h,
so–ne 14–20 h www lgp.cz
Elliott Erwitt: Personal Best for Leica
8. 11. – 5. 1.
Jedinečný výstavní projekt Elliotta Erwitta
(*1928) představuje veřejnosti nejvýznamnější fotografie z široké tvorby světoznámého
tvůrce, člena prestižní agentury Magnum
Photos. / This unique exhibition presents the
most important photographs from the wide
range of works by the world-renowned Elliott
Erwitt (b. 1928), a member of the prestigious
Magnum Photos agency.

V prodeji za zvýhodněné ceny budou nejen
fotografické publikace, obrazové časopisy, monografie fotografů z tuzemských i zahraničních
nakladatelství, ale i katalogy výstav, plakáty
a pohlednice. / An opportunity to purchase
photographic publications, including illustrated
magazines and monographs by foreign
and Czech publishers, as well as exhibition
catalogues, posters, and postcards, at special
discounted prices.
m.odla
Antonínská 6 [B6] Vitrína v chodbě
přízemí bytového domu, otevřená na
požádání kohokoliv z obyvatel,
open
každý den 9–20 h / Showcase in
a hall of the ground floor of the appartement building, opened after asking
anybody of the residents. open Every day
between 9 a.m. to 8 p.m.
www
photo5.cz/m.odla
Jiří Havlíček: Dvě fotografie a jedna žena
listopa–prosinec
Kurátorky Blanka Švédová a Daniela Deutelbaum
MeetFactory gallery
Ke Sklárně 15 [H3] open po–ne 13–20 +
dle programu / according to the evening
programme www meetfactory.cz
KomiksFEST: Sigbjørn Lilleeng, Lukas
Jüliger, Pavel Trnka
2. 11. – 16. 11.
V Galerii MeetFactory bude v rámci dalšího
ročníku festivalu KomiksFEST představena
konfrontace tří mezinárodních autorů mladé
alternativní komiksové generace. Jejich společným tématem je vnímání jinakosti skryté
za naším pojetím světa. / In the MeetFactory
Gallery, this year‘s KomiksFEST will host
a confrontation of three international artists
belonging to the emerging alternative comics
generation. What connects them is their
notion of ‘otherness’ hidden in our reality and
our perception of the world.
Kurátorka / Curator: Petra Nováková

Adriaan Mellegers (NL), Emmeline de
Mooij (NL): After the Future
29. 11. – 12. 1.
→ vernisáž / opening: 29. 11. v 19 h
Společný výstavní projekt Emmeline de Mooij
a Adriaana Mellegerse pracuje s vizuálním jazykem odvozeným ze sci-fi příběhů, skrze které autoři pokládají otázky po povaze pokroku
a vytvářejí kontinuální dialog mezi minulostí,
přítomností a budoucností. / For their show
titled After the Future at MeetFactory Gallery,
Emmeline de Mooij and Adriaan Mellegers
are developing a visual language inspired by
science-fiction narratives through which they
are raising questions about the concept of
progress, generating a continuing dialogue
between the past, present and future.
Kurátorky / Curators: Zuzana Jakalová, Karina
Pfeiffer Kottová

Robert Šalanda: Evergreen
12. 9. – 15. 3.
Slovo Evergreen naznačuje zaměření Šalandovy
současné práce, ve které autor vizuálními způsoby zkoumá slovní klišé, lidové výrazy a ustálená
slovní spojení. Velkoformátová malba na Galerii
Zeď je součástí výstavního projektu Slovo dalo
slovo. / The word Evergreen employs a definition
of color, suggesting the current focus of Šalanda‘s work, which visualizes verbal clichés, folk
expressions and set phrases. The large-format
painting on the Wall Gallery is a part of the Word
for word exhibition project.
Kurátor: Karina Kottová
Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3]
open
po–ne, 10–18 h
www
museumkampa.cz
Zdena Fibichová (1933–1991)
18. 10. – 1. 12.
Kurátorka / Curator: Martina Pachmanová
Jiří John: Za obzor
konec listopadu 2013–únor 2014
Kurátor / Curator: Pavel Brunclík
Jan Kubíček
1. 11. – 30. 11.
Josef Lada: Vánoční výstava
5. 12. – 6. 2.
Kurátorka / Curator: Pavla Pečinková
MuZeum MONTANELli, Mumo
Nerudova 13 [C3]
open
út–pá 14–18 h
www
muzeummontanelli.com
Japonské art brut / Art Brut from
Japan
2. 10. – 19. 1.
Historicky první výstava japonského art
brut v České republice vznikla ve spolupráci s legendární Collection de l’Art Brut,
kterou ve švýcarském Lausanne založil
autor a věrozvěst konceptu art brut, umělec
a sběratel Jean Dubuffet. Projekt představí
kresby, plastiky a výšivky osmi současných
japonských umělců, kteří na poli světového
art brut patří mezi nejvýznamnější. /
Historically this is the very first exhibition of
Japanese art brut in the Czech Republic which
came into being through a collaboration with
the legendary Collection de l’Art Brut founded
by the artist and collector, author and apostle
of the art-brut concept, Jean Dubuffet, in the
Swiss city of Lausanne. This project will present drawings, sculptures and embroideries
by eight contemporary Japanese artists who
rank among the most important in the field of
worldwide art brut.
Kurátor: Terezie Zemánková
Národní galerie v Praze /
The National Gallery in Prague
open
út–ne 10–18 h / Daily except
Mondays from 10 a.m. till 6 p.m.
www
ngprague.cz
– Veletržní palác /
VELETRŽNÍ PALACE
Dukelských hrdinů 47 [B5]

Oskar Kokoschka
4. 10. – 5. 1.
ŠTERNBERSKÝ PALÁC /
STERNBERG PALACE
Hradčanské náměstí 57/15 [C2]
Evropské umění od antiky do závěru
baroka – stálá expozice / European Art
from the Classical Era to the End of the
Baroque – permanent exhibition
Mistrovská díla z kolowratské obrazárny
v Rychnově nad Kněžnou /
Masterpieces from the Kolowrat Picture
Gallery in Rychnov nad Kněžnou
do 31. 12. 2014

Vánoční Leica Bazar / The Leica
Christmas Sale
29. 11. – 1. 12.

Kateřina Zochová, Tomáš Hrůza:
V kostce / In a Nutshell
7. 11. – 24. 11.
→ vernisáž / opening: 7. 11. v 19 h
Společná instalace Kateřiny Zochové a Tomáše Hrůzy je reprodukcí imaginární výpravy
uskutečněné na základě snu o krizi hodnot.
Dva blízcí přátelé se setkávají uprostřed
oceánu a následně formulují svoji vizi o nové

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

Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon
Lomnický žebrá na pražském mostě, 1853
do 31. 12.
Salmovský palác
Praha 1, Hradčanské nám. 1 [C2]
Ludvík Kuba (1863–1956)
29. 11. – 6. 4.
Nika  Malá Galerie VŠUP
vestibul stanice metra Karlovo nám. [E4]
Rhyme
18. 10. – 7. 11.
NOVÁ SCÉNA ND
Národní 4 [D4] www novascena.cz
Soňa Jelínková a Petr Zábrodský:
Pojmenuj to
23. 10. – 22. 11.
Musí to pokračovat? Pro koho přenášíme svá
těla v čase? Komu svá těla propujčujeme
k projevům hmoty? Mapovaná videoinstalace
animátorky Soni Jelínkové a videoumělce
Petra Zábrodského představuje imaginární
ikonstas, ve kterém si oba autoři pohrávají
s tradičním pojetím zobrazování světců. Centrální postava mariánského výjevu současně
představuje alegorii ženství a jeho determinovanou roli v současné společnosti.
NOVoměstská Radnice Praha
Karlovo náměstí 1/23 [E7]
www
nrpraha.cz
Patrik Hábl (live painting) / Ondřej
Smeykal (live digeridoo): Zjevování
27. 12.

SVIT: Habima Fuchs, Andrew Gilbert,
Jasanský – Polák, Jiří Kovanda, Marek
Meduna, Markus Selg, Lenka Vitková,
Monika Zawadzki
19. 10. – 16. 11.
Thomas Zipp
kurátor / curated by: Zdeněk Felix
30. 11. 2013–18. 1. 2014
→ vernisáž / opening: 29. 11, 18 h
Školská 28
Školská 28 [E5] open út 13–19 h,
st–pá 13–18 h, www skolska28.cz
James Wyness: Listening
Environments
12. 11. – 5. 12.
4 kanálová zvuková instalace a výběr
zvukových prací z instalací, participativních
událostí nebo elektroakustických kompozic
z projektů Jamesse Wynesse. / A selection of
sound works from past and current projects of
the artist, including works-in-progress. These
will range from performances and installations
to participative events and the presentation of
electroacoustic compositions. Throughout the
exhibition the artist will create quasi-domestic
spaces in which visitors will be invited to listen
to a selection of stereo and immersive fourchannel works.
– Galerie Díra

POLANSKY GALLERY
Štefánikova 43a [E3] (1. patro / 1st
floor) openst–so 14–19 nebo po domluvě
/ Wed–Sat 2–7 pm or by appointment
www
polanskygallery.com

Sídlo Sbírky moderního a současného
umění / Collection of Modern and
Contemporary Art
Alfons Mucha: Slovanská epopej /
The Slav Epic
do 31. 12. 2014 / Until 12/31, 2014

– galerie kostka
Co archivuje objevený archiv?
25. 11, 19 h
Beseda s Jiřím Siostrzonkem a Tomášem
Pospěchem o tvorbě Jaroslava Charfreitága,
Václava Balcara a o fenoménu nalezených
fotografií / The discussion is held in Czech.

Anna Hulačová a Markéta Lisá:
Citovaný komediant / Cited
Comedian
23. 10. – 22. 11.
Třetí výstava Studia Hrdinů, situovaná již do
samotného prostoru foyeru Studia Hrdinů,
s názvem Citovaný komediant reaguje na
uvedenou inscenaci Citový komediant
režírovanou Michalem Pěchoučkem a Janem
Horákem, kde je ukázán osud Julia Fučíka.
/ Third exhibition in Studio Hrdinů, situated
already to the himself space foyer of Studio
Hrdinů, called ‚Cited Comedian‘ reacts directly to inscenation ‚Emotive Comedian‘ directed
by Michal Pěchouček and Jan Horák, which
depicts Julius Fučík‘s fate.
Kurátorka / Curator: Tereza Sochorová
Horáková

Mistrovská díla rakouského
a německého malířství 19. století /
Masterpieces of 19th- Century Austrian
and German Painting
do 31. 12.

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého
27. 9. – 1. 12.

– AKCE / SPECIAL EVENT

studio Hrdinů
Dukelských hrdinů 47 [B5]
open
st, 14–18 h (a vždy hodinu před
představením mimo nebo po domluvě)
www
studiohrdinu.cz

James Wyness, The Bridge (5min)
11. 11. – 5. 12.
James Wyness, Lávka (5 min)
Skladba Lávka/The Bridge je první část čtyřdílné série „Centre and Edge“. Krátká verze
původně 14min skladby prozkoumává zvukové
prostředí pěší lávky přes řeku Teviot v městě
Scottish Borders. V kompozici je použita řada
technik nahrávání a editace. V kompozicie je
použita řada technik nahrávání a editace. /
The Bridge is the first piece of the four part series ‚Centre and Edge‘. The short soundpiece
explores the sonic environment of a footbridge
over the River Teviot in the Scottish Borders
drawing on a range of recording and compositional techniques.
Released on the netlabel Green Field
Recordings

Karel Prager
20. 9. – 5. 1.
– BílÝ nástěnka
Jan Pištěk: Pod povrchem
13. 9. – 5. 1.
Národní galerie v Praze připravila výstavu
jediného monumentálního obrazu malíře
Jana Pištěka. Dílo vznikalo v letech 2012 až
2013 a má rozměry 390 x 1380 cm. Vzhledem
k jeho dimenzím je v běžných galeriích České

Adam Holý: Vnější jádro / Outer Core
19. 10. – 23. 11.
Driving fast nowhere
Zoe Barcza, Melanie Bonajo, Chris Coy,

Tomáš Vaněk: Particip č. 173,
popiska nástěnky / Particip no. 173,
board labels
12. 11. – 11. 12.
„Myslím na mezeru mezi věcí a její popiskou,
pracuji na odstranění této mezery.“ Tomáš Vaněk

Michal Cimala
16. 10. – 17. 11.
Samostatná výstava jedné z předních osobností
volného uměleckého uskupení Trafačka, „renesančního“ umělce, malíře, designéra a muzikanta Michala Cimaly, který post-katastrofální svět
trpně neočekává, ale naopak jej permanentně
žije, zažívá a umělecky zobrazuje. / Solo exhibition of one of the leading persons of famous
art group called Trafačka. Cimala is modern
super-talent, artist, sculptor, painter, designer
and musician who is not merely expecting some
anticipated post-catastrophic world. He lives
in It and shares his experience through artistic
representations.
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A

GALERIE NTK
GALERIE AVU

VELETRŽNÍ PALÁC
studio HRDINŮ

De-sign
GALERIE PETR NOVOTNÝ

VERNON PROJEKT

← GAL ERI E NTK

M.ODLA

B

The Chemistry Gallery
INI Gallery
divus

Topičův salon a klub
Národní 9 (1. patro) [D4] open po, čt,
pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www
topicuvsalon.cz
Diskrétní transformace / Discreet
Transformations
do 22. 11.
Projekt představí díla patnácti malířů dvou vrstev střední a mladší generace. Od každého osloveného autora jsou vybrány vždy dva obrazy,
z nichž jeden je z letošního roku a druhý musí
být pět a více let starý. / The project will present works by fifteen painters, members of the
middle and younger generations. Each of the
invited artists is represented by two paintings,
one of which has to be made this year, the latter
has to be five years older at minimum.
Kurátor/curator: Petr Vaňous

Klášter sv. Anežky České
GALERIE NAVRÁTIL

C

Valdštejnsk á jízdárna

cisarska konirna

NOD

ŠteRnberskÝ PALÁC

Julie Winterová–Mezerová: Potřetí /
For The Third Time
(Výstava k 95. výročí Topičova salonu
1918–1936)
10. 12. – 10. 1.
→ vernisáž / opening: 9. 12 v 18 h
V tomto období vystavoval v Salonu v té době
výjimečný počet žen, z nichž nyní představíme Julii Winterovou – Mezerovou, rodačku
z Úpice, od jejíhož narození letos uplynulo
120 let. Autorka se věnovala zejména krajinářství, figurálním kompozicím a květinovým
studiím. V Paříži byla členkou Salonu des
Indépendants, Femmes Artistes a jiných
uměleckých skupin, v Čechách členkou Kruhu
výtvarných umělkyň v Praze a Malé ženské
dohody. Vystavovala v Athénách, Paříží,
Nizze a Bělehradě. V Topičově salonu měla
výstavy v letech 1931 a 1934. Její výstava
bude ukázkou nejen výstavní šíře a úrovně
tohoto období Topičova salonu, ale zároveň
i počátků emancipace ženské výtvarné tvorby
v meziválečné Československé republice.
Kurátorka / Curator: Petra Příkazská

Schwarzenberský palác

SALMOVSKÝ PALÁC

GALERIE UM

colLOredo–mansf. palÁc

FENESTER
GALERIE K4

starom. radnice

← ENTRANCE gallery

GATE Galerie

Galerie FOTOGRAFIC

D

ghmp1
ghmp2

ghmp3

GALERIE pavilon

kvalitÁŘ

GALERIE J. FRAGNERA

GALERIE 35M2

MUSEUM K AMPA
ARTINBOX
ATELIÉR J. SUDKA

hunt kastner

Galerie KritikŮ

Galerie Václava Špály
TOPIČŮV SALON
NOVÁ SCÉNA

GALERIE CZD

GALERIE JELENÍ

SVIT

E

drdova gallery
GALERIE F. BAUMANNA
ŠKOLSK Á 28
GALERIE
1
ART
MAP
OFF
ICE
galerie patricia milano

FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

GOETHE INSTITUT

Novoměstská Radnice
galerie SPZ
Galerie 1. patro

GALERIE mainerová

BUDOART

POLANSKY GALLERY

Galerie VIA ART
TRANZITDISPLAY
FUTURA

ETC. GALERIE
NIK A

← A LTÁN

K L A MOV

galerie patricia milano

KA

F
19. 11, 18 h – Obraz versus
zpravodajství
10. 12, 18 h – Obraz versus pornografie

Igor Grimmich, Martin Salajka, Alena
Anderlová, Tomáš Němec, Jakub
Hubálek, Jakub Janovský, Martin Krajc:
Černočená žluč / Pith-black bile
24. 10. – 6. 11.
Vybraní umělci mají mnoho společného.
Z vizuálního hlediska je to zejména sklon
k expresivnímu a symbolistickému projevu,
z obsahového se jedná o znázornění osobních
témat na hraně utopistických vizí, ponurých
zákoutí podvědomí a erotikou nabitých motivů. / The represented artists all have a lot in
common. Visually they reveal a sensitivity for
the expressive and symbolic, while in terms of
content they explore personal themes on the
border of utopian visions, dark corners of the
unconscious, and the eroticism of charged
motifs. Kurátor / Curator: Monika Doležalová

Tranzitdisplay
Dittrichova 9/337 [E4] open út–ne 12–18 h
www
tranzitdisplay.cz
Lia Perjovschi
11. 9. – 13. 11.
Avděj Ter-Oganian: „V prdeli. Výběr

G z díla“ 1978–2013

H

21. 11. – 12. 1.
Avděj Ter-Oganian se narodil v Rostově na
Donu roku 1961. V letech 1980-90 byl
účastníkem a organizátorem nezávislého
umělekého spolku, později nazvaného! Umění
nebo smrt!“. V letech 1991-93 byl kurátorem
galerie „V Trechprudnom“. Od roku 1993 autorem projektu “galerie Vpřed!”, od roku 1995
autorem projektu „Škola avantgardy“. Roku
1999 z důvodu politického pronásledování
za uměleckou činnost emigroval do České
Republiky. Žije a pracuje v Praze. Jeho práce
je inspirována duchem ruského futurismu
a tělem francouzské malby. Autor si při práci
pohrává s logikou a tvaroslovím avantgardy
v současné postkomunistické realitě.
Kurátor: Ivars Gravlejs

Práce / Work
Průběžně probíhající diskuse, kino, výzkum,
výstavy, publikace, archiv / Ongoing series of
discussions, screenings, research, exhibitions,
publications, archive

7
5. 12.
Výstava k sedmi letům existence Trafačky,
jejíž vernisáž bude zároveň její dernisáží
a mohutnou oslavou dočasné existence.

Uměleckoprůmyslové museum
17. listopadu 2 [C4], open út 10–19 h,
st–ne 10–18 h, www upm.cz

– Trafo Studio
Fresh Eye (cyklus přednášek
o fenoménech vizuální kultury)

Palác Kinských

GALERIE AMU

Trafačka
Kurta Konráda 1 [A10]
open
út–ne 15–19 h
www
trafacka.cz

Martina Chvistková, Martin Vala: Už
jo ale ještě ne úplněk
13. 11. – 30. 11.
Výstava Martina Vály a Martiny Chwistkové „Už jo ale ještě ne úplněk“ Vám dovolí
nahlédnout do výseku příběhů – zachycených
v animaci, obrazech a prostorové instalaci.
Příběhy nejsou v podstatě zcela zakončené,
k čemuž odkazuje i název výstavy, ale naznačují jakési směřování k úplnosti v nejasné
budoucnosti.
Kurátor Jiří Ptáček

A Č KA

GALERIE RUDOLFINUM

MuZeum MONTANELli

Ludmila Matějková: Sochy a kresby /
Sculptures and drawings
5. 11. – 31. 1.
→ vernisáž / opening: 4. 11 v 18 h
Výstava představí průřez sochařskou tvorbou
Ludmily Matějkové (1938) v časovém záběru
od šedesátých let po současnost. V Čechách
jde o vůbec první přehlídku v tomto rozsahu,
neboť autorka patří mezi umělce, kteří v důsledku politických událostí odešli z republiky
a svoji práci rozvíjeli v zahraničí. / The exhibition will feature a cross-section of Ludmila
Matějková‘s sculptural oeuvre from the 1960s
to the present. It is the first retrospective of
this importance held in the Czech Republic.
Ludmila Matějková (1938) is one of the
artists who due to the political conditions left
Czechoslovakia to develop their art abroad.
Kurátor / Curator: Ilona Víchová

TRA F
FUTURA: K arlín Studios
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František Drtikol: Z fotografického
archivu / From his Photography
Archive
5. 9. – 24. 11.

akce
designSUPERMARKET
Kafkův dům, Náměstí Franze Kafky 3
[D4] open čt–pá 12–21, so 10–21,
ne 10–19 h
designSUPERMARKET
4. 12. – 8. 12.
designSUPERMARKET je mezinárodní festival
současného designu. Jeho ambicí je vytvářet
kontinuální platformu pro vystavování
a prodej autorské tvorby nastupující generace
českých i zahraničních designérů z oblastí
produktového designu, módy, šperku, grafického designu a ilustrace. Festival zároveň
představuje akci se společenským přesahem
– plní funkci centra neformálního setkávání
osobností designu s lidmi, kteří projevují zájem o současné kulturní dění a urban scénu.
Na výletě
FAIT GALLERY
Božetěchova 1, Brno
www
faitgallery.com
Marek Meduna: Mezi zloději psů
do 14. 11.
wannieck gallery
Ve Vaňkovce 2, Brno
www
wannieckgallery.cz
Pán much
16. 10. 2013  –  26. 1. 2014
Kurátor / Curator: Rafani
Galerie města Třince
náměstí Svobody 526, Třinec
facebook.com/galerie.trinec

www

Tomáš Džadoň: "sme ti na ťarchu"
24. 10. – 1. 12.

MEET FACTORY

Praha 1 / 11 – 31 / 12 / 2013

Vzpomínky na budoucnost II
27 11 —
12 01 2014

Adrien Giros
19. 12. – 5. 1.
→ vernisáž / opening: 19. 12. v 19 h
Inspirací pro samostatnou výstavu francouzského umělce Adriena Girose v galerii Kostka
se stal relikt vlasů W. A. Mozarta a roztodivné
historky obklopující jeho pobyt v Praze, kde
poprvé prezentoval operu Don Giovanni. / W.
A. Mozart‘s hair relict and whimsical stories
accompanying his stay in Prague when first
staging his famous opera Don Giovanni
became an inspiration for Adrien Giros' solo
show in Kostka Gallery.
Kurátorka / Curator: Zuzana Jakalová

– SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2 [C2]

Taras
18. 10. – 11. 11.
Taras Kuščynskyj může být dnes označen za nejoslnivější hvězdu české inscenované fotografie
60. – 70. let a jeho dílo se již tehdy stalo součástí
národní vizuální paměti. Ústředním námětem
Kuščynského tvorby byla žena, chápaná jako
fantom i jako součást přírody, žena jako otázka,
která odráží a problematizuje mužskou existenci.
Výstava, představující po dlouhé době rozsáhlejší autorovu retrospektivu, vychází z bohatého
archivu rodiny Kuščynských.

The Chemistry Gallery
Bubenská 1 [B6] open st-pá 12–19 h
so–ne 10–19 h www thechemistry.cz

2

Contemporary Art
in Prague Galleries

martin rasp
Nehledám, nacházím
18 09 —
10 11 2013

Tamara moyzes
27 11 —
12 01 2014

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

staroměstská radnice v Praze
Staroměstské nám. 1/3 [B6]
open
po–ne, 10–18 h

1

/ "Thinking about the gap between the thing and
its description, work on eliminating this gap."
Tomáš Vaněk

Současné umění
v pražských galeriích

Wilhelm LehmBruck
(1881–1919)
retrospektiva
11 09 —
10 11 2013

Vojtěch V. sLáma
Fotografie
27 11 —
12 01 2014

www.dum−umeni.cz

Dům umění města Brna
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Paul Signac: Akvarely a tuše
17. 9. – 15. 12.
Komorní výstavou akvarelů a tušových kreseb
Paula Signaca (1863–1935) si připomínáme 150.
výročí narození tohoto významného francouzského
malíře, grafika a výtvarného teoretika.
Kurátorka: Zuzana Novotná

Harm van den Dorpel, Lars Holdhus,
Thomas Jeppe, Piotr Lakomy, Tan Lin,
Petros Moris, Niko Princen, Raphaela
Vogel
30. 11. 2013–18. 1. 2014
→ vernisáž / opening: 29. 11. v 19 h
Kurátor / Curated by: Martin Kohout

←

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

25. 10. 2013 – 23. 2. 2014

Matteo Rovesciato
29. 11. – 15. 12.
→ vernisáž / opening: 29. 11. v 18 h
Pro svojí samostatnou výstavu v Kostce se
umělec rozhodl až sochařským způsobem
pracovat s prostorem galerie, a vytvořit
v ní interaktivní imerzivní instalaci – jakési
paralelní papírové univerzum. / For his solo
show in Kostka, the artist decided to work
directly with the exhibition space, creating an
immersive interactive installation – a parallel
paper universe.
Kurátorka / Curator: Zuzana Jakalová

republiky téměř nevystavitelné, s výjimkou
mimořádných prostorů, jakým je Malá dvorana
Veletržního paláce.

←

Stanislav Podhrázský
Neklidná krása

možnosti uspořádání světa. / The collaborative installation of Kateřina Zochová and Tomáš
Hrůza reproduces an imaginary expedition
based on a dream about the crisis of values.
Two close friends meet in the middle of the
ocean to subsequently formulate their vision of
new possible world order.
Kurátorka / Curator: Karina Pfeiffer Kottová

