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Břevnov
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1
čt–ne / Thu-Sun, 12.00–18.00
entrancegallery.com
Petr Krátký: Inverze
4. 11.–29. 11.
Vystavující umělci: Pavel Příkaský, Tomáš
Predka, Eva Červená, Karolína Klimešová,
Zuzana Kantová, Eva Vlčková Štýbrová
Oldřich Morys
2. 12.–20. 12.
k / c: Pavel Vančát
GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19
po–pá / Mon–Fri, 12.00–22.00
Nebo po domluvě
galeriekuzebauch.com
Tora Urup: Themes and Variations
25. 9.–22. 11.
Práce Tory Urup v sobě mísí minimalistickou skandinávskou estetiku s umem
českých sklářských mistrů.
en: Works of Tora Urup melts Scandinavian minimalistic aesthetic with the
knowledge and skills of Czech glass
manufacturers.
GALERIE MAKRÁČ
Ústav makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského nám. 2 (C1)
po–pá / Mon-Fri, 08.00–18.00
www.imc.cas.cz
Karolína Rossi: Je to už v tom,
z čeho to dostávám ven
2. 11.–4. 12.
Lea Petříková: Malá páže
7. 12.–8. 1. 2016

Dejvice / Bubeneč
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B3)
út–pá / Tue-Fri, 13.00–18.00,
so–ne / Sat-Sun, 11.00–18.00
www.villapelle.cz

Anna / Dechem
Anna Neborová a Studio Dechem
18. 11.–30. 1.
České sklo jako nosné téma výjimečné
výstavy, která v tvůrčím dialogu propojuje
malbu a design. Umělecké setkání malířky
Anny Neborové a designérů ze Studia Dechem, oceněných titulem Grand designér
roku 2014. Originální obrazy a čerstvá
kolekce skleněných objektů!
en: Czech glass as a main topic of an
original show which connects painting
and design. Art dialogue between Anna
Neborová´s paintings and a new collection of the Studio Dechem, winner of the
Czech Grand Design competition. Original
paintings and yet unseen glass objects!
k / c: Tereza Bruthansová

Holešovice
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1 (A6)
so–po / Sat–Mon, 10.00–18.00,
st+pá / Wed+Fri, 11.00–19.00,
čt / Thu, 11.00–21.00
dox.cz, facebook.com/DOXPrague.cz
Skvělý nový svět / Brave New World
11. 9.–25. 1.
Výstava nabízí srovnání slavných dystopických vizí budoucnosti, jak je ve svých
románech popsali Aldous Huxley (Brave
New World), George Orwell (1984) a Ray
Bradbury (Fahrenheit 451), se současnou
společenskou situací. Tvorba více než
dvou desítek umělců z celého světa, kteří
se dlouhodobě zabývají tématy týkajícími
se společenského dohledu, konzumní
společnosti a světa médií, má stejné varovné poselství. Odkazuje ovšem bohužel
k budoucnosti, která už nastala…
en: The exhibition is based on a comparison of three famous dystopic visions of
the future as described by Aldous Huxley
(Brave New World), George Orwell (1984)
and Ray Bradbury (Fahrenheit 451), with
the current social situation. The work of
more than twenty contemporary artists
from around the world working with
subject matter related to surveillance, the
consumer society, and the media world
has the same warning message. Alas, it refers to a future that has already arrived…
k / c: Leoš Válka, Michaela Šilpochová
Jiří Pelcl: Velké a malé objekty /
Large and Small Objects
24. 9. – 23. 11. 2015
Výstava je dialogem mezi monumentálními objekty a malými předměty. Designér

Jiří Pelcl si hraje nejen s měřítkem a jeho
relativitou, ale také s významem a smyslem věcí. Provokuje naši imaginaci, když
mixuje měřítka velkých a malých objektů,
živé a neživé přírody a problematizuje
samozřejmou jednoznačnost věcí.
en: This exhibition of the work of designer
Jiří Pelcl is a dialogue between monumental objects and small items. Designer
Jiří Pelcl plays not only with scale and its
relativity, but also with the meaning and
sense of things. He provokes our imagination when he mixes the scales of large
and small objects, animate and inanimate
nature, and problematizes the matter-ofcourse unambiguousness of things.
k / c: Iva Knobloch
Marek Schovánek: Propaganda
30. 10.–11. 1.
„Velká retrospektiva nejlepšího neznámého umělce na světě.“ Temné krajiny,
abstraktní pruhy, písmomalby, portréty,
„fotky“ z reklamních plakátů či instalace.
Česko-kanadský umělec pracuje s tématy
jako globalizace, moderní průmysl nebo
komerční značky, je otevřeným příběhem
vypovídajícím o stavu a možnostech umění na počátku 21. století.
en: “Major retrospective of the best
unknown artist in the world.” Dark
landscapes and abstract stripes, letterpaintings, portraits and “images” taken
from advertising and installations. CzechCanadian artist works with topics such as
globalization, modern industry, or commercial brands, is an ongoing story that
describes the situation and possibilities
of art at the beginning of the twenty-first
century.
k / c: Vlasta Čiháková Noshiro
Urbo Kune
27. 11.–18. 1.
Výstava představuje experimentální projekt studentů architektury, kteří vytvořili
paralelní membránové město Urbo Kune.
Modely rozparcelovaného utopického
města reagují na výzvu, jak využít více než
kilometr dlouhý zbraslavský kamenolom
po skončení těžby. Součástí výstavy jsou
i obrazy od Pavla Růta, inspirované tímto
fiktivním městem.
en: The exhibition presents an experimental project of architecture students
who created parallel membrane city
Urbo Kune. Models of sliceable utopic
city respond to the challenge of how to
use more than one kilometer long quarry
Zbraslav after mining. The exhibition also
includes paintings by Pavel Růt, which are
inspired by a fictional city.
k / c: Petr Hájek
PROJEKTPLUS
vitríny, nádraží Holešovice – hlavní
hala / former timetable boxes,
Holešovice Railway Station (A6)
nonstop
projektplus.name
Michal Ureš: Horizont / Horizon
9. 10.–15. 11.
Na 24 otočných válcích vystavuje Michal
Ureš 24 fotografií. Linie zdánlivého horizontu je na každé z nich daná přesným
umístěním v kompozici. Horizont jako
hravé tázání se po schopnosti člověka
dohlédnout a pochopit skutečnost skrze
médium fotografie.
en: On 24 rotating cylinders, in a site-specific gallery, he exhibits 24 photographs.
The outline of the seeming horizon is
precisely given in every photograph by its
specific position within the composition.
The horizon as a playful questioning of the
human ability to see and understand reality through the photography medium.
k / c: Helena Čtyroká

Karlín
FUTURA: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 (C7)
st–ne / Wed–Sun 12.00–18.00
futuraproject.cz
Eugenio Percossi: Death Is Cool
spolupráce/cooperation: Josef Čechota
1. 11.–6. 12.
Některé symboly a zkratky ztrácejí v současné době na svém původním významu.
A často dochází přímo k jejich znevážení. Výtvarníci Eugenio Percossi a Josef
Čechota chtějí svými pracemi vyvolat
polemiku. Zastavit naše uspěchané kroky
a donutit nás přemýšlet o některých
věcech a příbězích, které přestáváme
vnímat v jejich původním poslání.
en: Some symbols and shortcuts currently
lose their original meaning, often leading
directly to their discredit. Artists Eugenio
Percossi and Josef Čechota want their
work to cause controversy. To stop our
rushing steps and force us to think about
some things and stories that we cease to
perceive in their original essence.
Michal Pustějovský: Qubit, 2015
1. 11.–6. 12.
V instalace s názvem Qubit, 2015 představí autor v prostoru podzemí Karlin Studios
práci pracující s fragmenty vyprázdněného interiéru. Za pomocí vyrobených
projekčních zařízeních mapuje prostor
podzemí pomocí kresby na skleněnou desku která je projekční matricí.
Kombinace klasického média kresby se
sofistikovaným přístupem softwarového

ovládání vytváří netradiční světelnou
instalaci která ilustruje neviděné zákonitosti mikrosvěta.
en: In the underground of Karlin Studios,
Michal Pustějovský exhibits his new
installation based on fragments of the
emptied interior. Using his own projection equipment, the author produce
maps of the underground space by
drawing on a glass board, which becomes
the projection matrix. The combination
of a classic art medium – drawing – with
a sophisticated access control software
creates an unusual light installation illustrating the unseen properties of the
microworld.
Juliana Höschlová: Už Se To Valí! /
It´S Coming!
1. 11.–6. 12.
Co má společného příliv imigrantů do
Evropy s filmy se Zombie tématikou? Kupodivu jsou si ve vizuální rovině velice podobné. Poměrně veliký počet ilustračních
fotografiích zobrazující houfy prchajících
emigrantů, které přepadají kamiony, valí
se přes silnice, a přináší s sebou i neznámé
a nakažlivé viry. Výstava Juliany Höschlové
zdůrazňuje vypjatost oparu kolem složité
situace imigrantů, vyvolaného převážně
v českých médiích, která se stala hlavním
zdrojem k získání fotografií pro celý
projekt.
en: What does the influx of immigrants
into Europe with Zombie-themed films
have in common? Oddly enough, the images related by the media present them
quiet similarly. Countless photographs
depict crowds of immigrants assaulting
trucks, rolling over the road and bringing
unknown and infectious viruses. Juliana
Höschlová´s exhibition highlights the
tension and misunderstanding around
the complicated situation of immigrants,
caused mainly in the Czech media, which
has become the main source to obtain
photographs for the project.
Ondřej Vinš: Totež, ale jinak /
The Same, But Differently
1. 11.–6. 12.
Jak moc jsem ještě tím, kým jsem byl
tehdy? Jak moc jsem svá vlastní dcera?
Jak s tím souvisí chlapeček, který byl
chlapečkem před osmdesáti lety? A co na
to holčička, po které zbyl jen fotografický
negativ formy její busty?
en: How much I am still who I was back
then? How much am I my own daughter?
How is this related to this boy, who was
a little boy eighty years ago? And what
about the little girl, from whom was left
only a photographic negative in the shape
of her bust?
Karlin Studios: 10 let výročí / Karlin
Studios: 10 Years Anniversary
17. 12. 2015–7. 2. 2016
Jako oslavu 10. výročí Karlin Studios
založeného v roce 2005 Albertem Di
Stefanem a Jiřím Davidem, tým FUTURY
pozval umělce a kurátory, kteří hráli
v historii prostoru důležitou roli. Kolektivní výstava si klade za cíl znovu oživit
některé události z historie Karlin Studios.
Chronologie prací, prezentovaná jako
archiv, bude však zároveň narušována
modifikacemi a aktualizacemi, ale i intervencemi dalších umělců. Výroční výstava
by tak měla evokovat kontradiktorické
a nejednotné pojetí času, s důrazem na
přítomnost obsahující několik narážek na
budoucnost.
en: To celebrate the 10th anniversary
of Karlin Studios, founded in 2005 by
Alberto Di Stefano and Jiří David, FUTURA
team invited artists and curators, who
played an important role inĄ the history
of the structure. The collective exhibition
aims to reenact a few events from Karlin
Studios history. But the chronology of
works, presented as a sort of archive, will
simultaneously deal with modifications
and upgrades but also the interventions
of other artists. The annual exhibition
should thus evoke a contradictory and
inconsistent concept of time, with an emphasis on the present containing several
allusions to the future.
GALERIE KIV
Křižíkova 34 (C7)
st–ne / Wed–Sun, 12.00–18.00
gkiv.cz
Martin Lukáč: Shooting with M. J.!
1. 11.–6. 12.
k / c: Jana Pavlová
HAUCH GALLERY
Pobřežní 20a (C6)
st-so / Wed-Sat, 12.00–18.00 nebo po
domluvě / or by appointment
hauchgallery.com
Jiří Matějů: Utopie
6. 11.–12. 12.

Autor v různé míře rozvíjí svůj specifický
výtvarný projev, pravidelné geometrické
struktury využívající optických vlastností
barev. Práce Matějů bude prezentována
v pražském prostředí větší samostatnou
výstavou po třech letech.
en: The painter develops his own unique
artistic expression – regular geometric
patterns using the optical properties of
colors. This large solo exhibition takes
place three years after the last presentation of Matějů’s works in Prague.
k / c: Monika Doležalová
David Böhm a Jiří Franta + hosté /
David Böhm and Jiří Franta + Guests
19. 12.–22. 12.
Hauch Gallery ve spolupráci s Nevan
Contempo
en: Hauch Gallery in cooperation with
Nevan Contempo

Letná
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů. Nábř.
Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B5)
nonstop
artwallgallery.cz
Oliver Ressler: Ztroskotaní / Stranded
1. 10.–30. 11.
Výstava problematizuje téma imigrace
a neprostupnost hranic EU. Fotografie
„imigrantů“ utonulých při pokusu o dosažení břehů Evropy obracejí pozornost
diváka k těm, kdo svou restriktivní politikou
udržují podmínky vedoucí k úmrtí stovek
lidí ročně.
en: The exhibition tackles the issue of
immigration and the impenetrability of EU.
Photographs of “drowned migrants” draw
our attention toward those who maintain
European restrictive policy leading to
deaths of hundreds of people each year.
k / c: Zuzana Štefková, Lenka Kukurová
BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 (B5)
berlinskejmodel.cz
Aktuální program na stránkách galerie
a na facebooku.
GALERIE AVU
U Akademie 4 (A4)
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
po–pá / Mon–Fri, 10.00–18.00
avu.cz
Kolokvium AVU 1: Medium, mediálnost
v současném umění: jak se učí a jak se dá
učit umění dnes?
3. 11., 10:00
Přednášející: Václav Magid, Karel Císař,
Michal Koleček, Edith Jeřábková, Tomáš
Pospiszyl, Jan Zálešák, Luis Camnitzer
Jaký význam je přikládán médiu v umění,
jakým proměnám a výzvám bylo a je vystavováno a jakou roli hraje dnes?
en: What significance is accorded the
media in art? What transformations and
challenges has it had to face and what role
does it play today?
Radka Borzevič Doubravová,
Petra Švecová: Prostor mezi
20. 10.–12. 11.
Prostor mezi objekty na obraze bývá
považovaný často jako pozadí. Jde ovšem
o prázdnotu, která má tvar. Jeho uspořádání
umožňuje vytvářet pocit pohybu nebo energie, formuje síť vztahů. Prostor je podstata.
en: Space between objects is often considered as a background. But it is emptiness
with shape indeed. Its order allows to create feeling of movement or energy, forms
the net of relationships. The space is the
subject of matter.
k / c: Ruth Peterová
FAMUFEST-Exposed
Kilián Kudela, Dalibor Knapp, Franz
Milec, Petr Zábrodský, Mikuláš Karpeta,
Alexandra Cihenská Machová, Andrej
Sýkora, Tereza Adámková, Lea Petříková,
Marek Matvija
18. 11.–22. 11.
Expozice reprezentuje průřez tvorby
studentů katedry CAS – Centra audiovizuálních studií na FAMU.
k / c: Luboš Rezler
Petr Šmídek, David Kubík, Jan Horký,
Pavel Nasadil, Bronislav Stratil, Jan Žalský:
Sedma
1. 12.–22. 12.
Sedm absolventů Školy architektury se
po 10ti letech vrací s výstavou opět na
AVU a zároveň slaví jubileum prof. Emila
Přikryla.
– STUDIO LETNÁ
4. 11. – Lucie Doležalová
11. 11. – Trine Stephanson
18. 11. – Šimon Kadlčák
25. 11. – Jakub Rajnoch
2. 12. – Vojtěch Novák
9. 12. – Pamela Kuťáková
16. 12. – Jan Petýrek
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 (B5)
út–pá, 12.00–18.00, so/Sat, 12.00-15.00
galeriepn.cz
Petr Malina: Z galerie do galerie
18. 11.–19. 12.
INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 (B5)
otevřeno po domluvě
inigallery.cz
Bára Kleinhamplová, Jiří Skála, Tereza
Stejskalová: Miluji věci, ty mlčenlivé
soudruhy
13. 11.–18. 12.
Svoboda jedince tradičně spočívala v tom,
že se měl stát subjektem zodpovědným
sám za sebe. Dnes toužíme po tom stát
se objekty. Chceme být věcmi, už proto,
že to často znamená lepší zacházení, než
zažíváme jako lidé.
en: Our individual freedom was traditionally based on the notion of becoming subjects responsible for themselves. Today,
we desire to become objects. Cause being
things means to get better treatment than
people do.
13. 11., 19.00 – Workshop uživatelů /
Users workshop
4. 12., 19.00 – Workshop
emancipace / Emancipation workshop
18. 12., 19.00 – Drama o třech postavách /
Drama for three subjects
POLANSKY GALLERY
Veletržní 45 (B5)
st–so / Wed–Sat, 14.00–19.00
nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com

Martin Kohout: Vtipy, které si stroje
vypráví o lidech / Jokes Machines Make
About Humans
13. 11.–9. 1.

STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47 (B5)
Veletržní palác, vstup E/entry E
Návštěva výstavy je možná vždy před
představením a po něm / The exhibition
is open always before and after
a performance
studiohrdinu.cz
Martin Kyrych a Ondřej Petrlík:
everybody is Gay – don’t care
17. 9.–27. 11.
Výstava volně reaguje na uvedenou inscenaci O slavnosti a hostech režírovanou
Katharinou Schmitt, která je na motivy
scénáře k filmu Jana Němce O slavnosti
a hostech z roku 1966.
en: The exhibition in Studio Hrdinů called
'everybody is gay – don’t care' reacts freely
to inscenation 'A Report on the Party and
the Guests' directed by Katharina Schmitt,
which is on the motives screenplay Jan
Němec A Report on the Party and the
Guests of the 1966.
k / c: Tereza Sochorová Horáková
THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 (B5)
út-so / Tue-Sat, 11.00–19.00
thechemistry.cz
Expost
18. 11.—22. 11.
Fotografie je obvykle chápána jako záznam
reailty. Ale co když fotografie a její studium
je spíše pohybem uvnitř nejistého prostoru;
napětím mezi aktuální a diváckou přítomností. V této perspektivě může fotografie
být oním hledáním ztraceného času, který
se ztrácí při studiu, stejně jako v rámci
samotného fotografického procesu.
en: Photography is usually perceived as
a record of reality. But what if photography
and its study is more about movement
in uncertain space, a tension between
current and viewer's presence. In this
perspective can photography be viewed
as a search for a lost time - time lost during studies as well as time lost during the
photographic process.
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE –
VELETRŽNÍ PALÁC /
TRADE FAIR PALACE, THE NATIONAL
GALLERY IN PRAGUE
Sbírka moderního a současného
umění / Collection of Modern
and Contemporary Art,
Dukelských hrdinů 47 (B5)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00
ngprague.cz
Moving Image Department
III. kapitola / Chapter III:
The Owl’s Legacy and it’s Discontents
30. 9.–3. 1. (vstup zdarma/free entrance)
Třetí kapitola Prostoru pro pohyblivý obraz
je tentokrát tematicky věnována médiu
dokumentu v současném umění. Představena jsou díla Erica Baudelaira, Duncana
Campbella, Josefa Daberniga, Liama
Gillicka, Christiana Jankowski, Marii Lobody
a Lucy Raven.
en: This time is the third chapter of the
Moving Image Department devoted to
a medium of document in contemporary
art. The exhibition introduces works by
Eric Baudelaire, Duncan Campbell, Josef
Dabernig, Liam Gillick, Christian Jankowski,
Maria Lobody and Lucy Raven.
k/c: Adam Budak, Jen Kratochvil
Silver Lining – 25. výročí Ceny Jindřicha
Chalupeckého / 25 th Anniversary of the
Jindřich Chalupecký Award
30. 9.–10. 1. (vstup zdarma/free entrance)
Výstava laureátů 25. výročí Ceny Jindřicha
Chalupeckého není typickou skupinovou
výstavou, nýbrž asambláží fragmentů složenou z nově koncipovaných, upravených
či site-specific děl laureátů. Silver Lining
pokládá řadu otázek, které kriticky přistupují k roli ceny v procesu psaní historie
současného (českého) umění.
en: An exhibition of laureates the Jindřich
Chalupecký is not a typical group show,
but rather an assemblage of fragments,
composed of newly conceived or revisited,
or site-specifically applied works by the
laureates. Silver Lining sets up an array
of questions that critically approach the
prize’s role in a process of writing a recent
history of (Czech) contemporary art.
k / c: Adam Budak, Jen Kratochvil
Renaud Jerez: Prezidentský salonek /
Presidential Lounge. Introduced
by Zuzana Blochová
30. 9.–3. 1. (vstup zdarma/free entrance)
Renaud Jerez představuje instalaci
z modrého, červeného a bílého koberce.
Jeho intervence definuje prostor, v němž
představuje nové práce – figurativní sochy
z písku, dětské oblečení, polštář – oko,
obrazy, batiky, patchworks, několik netopýrů a přetvořenou Baudelairovu poezii.
Témata, která instalace zahrnuje, vytvářejí
rámec současným hrozbám globálních sítí,
strachu a bolesti.
en: Renaud Jerez presents blue, red, and
white carpet installation. This intervention
creates a framework in which new works
are shown including, life size sand sculptures, baby clothes, a cushion-eye, few
paintings, tie-dye patchworks, some bats
and a redesigned Baudelaire poetry. The
installation frames contemporary fears,
pains, and global networks.
k / c: Zuzana Blochová (ARE)
Boris Ondreička. Začiatok a koniec
pasáže / The Beginning and the End
of the Passage
29. 9.–3. 1. (vstup zdarma/free entrance)
Ondreičkova inaugurační, textová site-specific instalace „Začiatok a koniec
pasáže“, vytvořená přímo pro Národní
galerii v Praze, je horečnatým manifestem
poetického tuláka, vystavěným v souladu
s historickými a architektonickými principy
funkcionalismu.
en: Ondreička's inaugural, site-specific
textual installation, "The Beginning and the
End of the Passage", conceived especially for the National Gallery in Prague, is
a delirious manifesto of a poetic flâneur,
structured by the historical and architectural principle of functionalism.
k / c: Adam Budak, Boris Ondreička

Budování státu. Reprezentace
Československa v umění, architektuře
a designu / The Building of a State: The
Representation of Czechoslovakia in Art,
Architecture and Design
19. 11.–7. 2.
Výstava na souboru vybraných exponátů
různých uměleckých médií představí
způsoby, jakými se Československo
v letech 1918–1939 a 1945–1992 reprezentovalo jako státní celek a jak se na státní
reprezentaci podílelo vizuální umění
a jeho instituce.
en: With select exhibits of various art
media on display, this exhibition shows
the ways in which Czechoslovakia was
presented in 1918–1939 and 1945–1992 as
a state entity, and how the visual arts and
its institutions played a role in representing
the country.
k / c: Milena Bartlová, Jindřich Vybíral,
Karel Císař, Anna Hejmová, Lada Hubatová-Vacková, Kaliopi Chamonikola, Martina
Pachmanová, Veronika Rollová, Cyril Říha

Malá Strana
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D3)
ut–ne / Tue-Sun, 12.00–18.00
atelierjosefasudka.cz
Pavel Štecha: O nás / About Us
16. 10.–22. 11.
Pavel Štecha využíval při fotografické práci
poznatků ze sociologie, architektury, urbanismu. Šlo mu nejen o zachycení událostí
či ubíhajícího času, ale také o nasměrování
diváka k procesu vlastního přemýšlení
o naší společnosti. Výstava je výběrem
fotografií ze Štechovy autorské monografie
U nás 1968-1990.
en: In his photographic work Pavel Štecha
used his knowledge in the field of sociology, architecture, and urbanism. He was
preoccupied not only with capturing
events and the passage of time but also
with guiding the viewer towards his or her
own thoughts about our society. The exhibition is a selection of photographs from
Štecha's own monograph U nás 1968–1990
(In Our Backyards 1968–1990).
k/c: Lucie Mlynářová a Michal Hladík
GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, vchod
z průchodu do ul. Tržiště (C3)
út–ne / Tue-Sun 10.00–12.00,
13.00–18.00
g.amu.cz
Terénní výzkum lidského druhu /
Fieldwork on the Human Kind
7. 10.–22. 11.
Tereza Stejskalová a Barbora Kleinhamplová v dialogu s Harunem Farocki. Ve světle
hrozící ekologické katastrofy se otevírá
perspektiva pohledu na příběh moderního člověka jako na uzavřenou kapitolu.
Radikálně odcizený, odtažitý, až „nelidský“
pohled na lidské hemžení může být uměleckou strategií, pomocí níž lze pochopit,
kde jsme se dnes ocitli.
en: Tereza Stejskalová and Barbora Kleinhamplová in dialog with Harun Farocki.
In the light of an impending ecological
disaster, a new perspective opens, which
shows the story of the modern human as
a finished chapter. A radically alienated,
distant, even “inhuman“ look at humans
swarming like insects offer a possible artistic strategy which can help us understand
what we have come to.

2. 12.–17. 1.
GALERIE PAVILON
Mostecká 3
galeriepavilon.cz
10. 2., 18.00 – Situace 57. Martin Lukáč
17. 11., 18.00 – Situace 58. Viktor
Fuček, Jan Valík
5. 12., 18.00 – Situace 59. Milan Vagač
MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2 (D3)
po–ne / Mon-Sun, 10.00–18.00
museumkampa.cz
Toyen: Vidím neboť je noc /
I see for it is Night
5. 9.–3. 1.
Výstava jedné z nejvýraznějších postav
českého umění 20. století.
en: Exhibition of one of the most important
personalities of Czech art of 20th century.
k / c: Karel Srp
Šmídrové
10. 10.–31. 1.
Šmidří pánský klub, neodadaistická recesistická umělecká skupina, vznikl spojením
několika studentů pražských uměleckých
škol v rámci povinně absolvované vojenské
přípravky, která jedenkrát týdně sdružovala
studenty AMU, DAMU, UMPRUM a AVU.
MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 (C2)
út–pá / Tue–Fri, 14.00–18.00, so–ne / Sat–
Sun, 13.00–18.00
museummontanelli.com
Ota Prouza, Stefan Häfner,
Marcel Schmitz: Crossroads
20. 11.–28. 2.
Ve světové premiéře se představí
doposud nezveřejněná díla českého
autora Oty Prouzy a poprvé v Čechách
trojrozměrné objekty německého autora
Stefana Häfnera z Goldstein atelieru ve
Frankfurtu nad Mohanem stejně jako
kresby belgického tvůrce Marcela Schmitze, který působí v La „S“ Grand Atelieru
ve Vielsalmu.
en: The world premiere of previously
unexhibited works by Czech artist Ota
Prouza, alongside the first Czech exhibi-

tion of three-dimensional objects by
German artist Stefan Häfner from the
Atelier Goldstein in Frankfurt-am-Main
and drawings by Belgian artist Marcel
Schmitz, who works at the La “S” Grand
Atelier in Vielsalm.
k / c: Terezie Zemánková, Ivana Brádková

Nové Město
FOTOGRAF GALLERY
Školská 28, ve dvoře / in the
courtyard – through passage (D4)
út-čt / Tue-Thu, 13.00–19.00,
pá / Fri, 13.00-18.00 so /
Sat, 11.00–18.00
fotografgallery.cz
GALERIE 1
Štěpánská 47
út–pá / Tue–Fri, 10.00–12.00,
13.00–18.00 h, so / Sat 10.00–14.00
galerie1.cz
Zděněk Svoboda
2. 12.–26. 12.
GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 (E4)
čt–so / Thu–Sat, 14.00–18.00
galerie1patro.cz
Aleš Veselý: Bez začátku, bez konce
– neznámé objekty od šedesátých do
dneška
3. 9.–11. 11.
Tomáš Císařovský a Erika Bornová:
Jak ve dvou dá se žít
9. 12.–23. 1.
Martin Gerboc
18. 11.–5. 12.
k / c: Otto M. Urban
GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 (E4)
út–pá / Tue–Fri, 10.00–18.00
czechdesign.cz
GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D5)
po–ne / Mon–Sun, 07.00–22.00
fbgallery.cz
Elejan van der Velde: I can see the ads,
but what do they sell?
23. 10.–3. 11.
k / c: Ewelina Chiu
Martin Lukáč: Prima Tunes
4. 12.–19. 1.
k / c: Christina Giglioti
GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D4)
út–ne / Tue–Sun, 11.00–18.00
galeriekritiku.cz
Linda Čihařová a Jana Křížová:
Průřezy krajinou / Zoom in Scapes
10. 11.–6. 12.
Základní inspirací obou umělkyň je krajina,
její tvářnost a struktura jako přirozené životní prostředí. Čihařovou zajímají výzkumy
ekologů s úvahou, jakou stopu zanechávají
v přírodě zásahy člověka. Plastiky Křížové
pracují s motivem vody a jejím symbolickým
významem pro život člověka.
en: The basical inspiration of both artists is
the nature, its appearance and structure as
the life environment. Čihařová is interested
in the ecological research, how far the
nature is affected by human intervences.
Sculptures of Křížová are tied up with the
motifs of water, its symbolical significance
for human life.
k/c: Vlasta Čiháková Noshiro
Eva Škrovinová: Autorská výstava laureátky
8. Ceny kritiky za mladou malbu 2015
8. 12.–10. 1.
Autorka studovala intermediální malbu na
Výtvarné akademii v Banské Bystrici, FaVU
VUT Brno a pražské AVU. Pro samostatnou
výstavu zvolila instalaci obrazových rámů
„in situ“ na různých místech v galerii. Tuto
prezentaci uplatní i na stáži v Českém
centru Bukurešť 2016.
en: The artist studied the intermedial
painting at Fine Art Academy of Banska
Bystrica, FaVU VUT Brno and AVU Praha.
For solo exhibition she plans a spatial
installation of picture frames „in situ“ at
several places of the gallery. The presention will be used also for her stay at Czech
Centre Bucarest 2016.
k/c: Vlasta Čiháková Noshiro
GALERIE MIMOCHODEM
Palackého nám., vestibul st. metra (E4)
nonstop
facebook.com/galerievpodchodu
Tereza Bonaventurová: Hledání
ztraceného prostoru / In Search
of Lost Space
21. 10.–31. 3.
Fotografka představuje místa konfrontací staré a nové architektury, která svou
nesourodostí a dávno ztracenými, či nikdy
neexistujícími souvislostmi působí nepatřičně, až neskutečně.
en: Photographer introduces us to places
of the clash of old and new architecture,
whose incongruity and long-lost or nonexistent connections seem inappropriate,
if not unreal.
GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3 (D4)
po–ne / Mon-Sun, 11.00–18.00
novasin.org
Boris Jirků: Lidi lidi
28. 10.–15. 11.
Jirků se zabývá malbou, kresbou, grafikou,
knižní ilustrací a sochařskou tvorbou.
Většina jeho prací má figurativní charakter, u obrazů a ilustrací hraje významnou
roli dynamická perspektiva a výrazná
barevnost. Jeho tvorba je podobenstvím
současného moderního života s originálním autorským projevem. Pitoresknost,
expresivita, mnohdy až absurdnost
obrazových příběhů vede ke klasifikaci
a přiřazování díla Borise Jirků ke škole
české grotesky.
Milan Novotný: Osamělý vlk
19. 11.–6. 12.
Erbovní obraz výstavy Milana Novotného Osamělý vlk napovídá leccos jak
o zaměření malířovy tvorby, tak o autorovi
samém. On totiž k žádné smečce nepatří.

Malovat začal poměrně pozdě a ve svém
tvůrčím úsilí se vždy ubíral na vlastní pěst.
Odtud osobitost Novotného expresivně
laděných figurálních pláten, odtud jejich
kritický osten i metaforicky podbarvený
lyrický podtext. Společným jmenovatelem
obsahově diferencovaného díla je vážnost, s níž umělec přistupuje k malířskému stojanu, aby se zmocnil naléhavých
podnětů dnešního světa a dobral se jejich
adekvátní výtvarné podoby.

Goethův (ne)pomník /
The (not)monument of Goethe

TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 (E4)
út–ne / Tue–Sun, 12.00–18.00
tranzitdisplay.cz

Václav Jíra: Obrazy strojky
16. 12.–10. 1.
GALERIE SPZ
Pštrossova 8 (E4)
so / Sat, 14.00-18.00 (další dny je
výstava ke zhlédnutí přes výlohu)
galeriespz.com
Michal Škoda
28. 10.–27. 11.
Klubovna 07
3. 12.-11. 12.
Jan Pfeiffer
17. 12.–15.1.
vlajka: Jan Nálevka
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D4)
po–ne/ Mon–Sun, 11.00–19.00
galerievaclavaspaly.cz
Hynek Martinec: Intellectual Properties
23. 10.–6. 12.
GALERIE VIA ART
Resslova 6
po–čt, 13–18 h, pá 13–17 h / Mon-Thu,
1–6 pm, Fri, 1–5 pm
galerieviaart.com
Václav Rodek a Ivo Sumec:
Diferenciál a boxer
17. 11.–9. 12.
Prof. Daniel Balabán představí dva
absolventy svého malířského ateliéru na
Ostravské univerzitě.
en: Two graduates of Painting Studio of
Daniel Balabán.
Michael Rittstein: Na kedlubně
15. 12.–12. 2.
Aktuální malířská tvorba autora
k / c: Zdeněk Freisleben
zavřeno / closed 23. 12. 2015–1. 1. 2016
KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D5)
po–čt / Mon–Thu, 10.00–18.00,
pá / Fri, 10.00–16.00
kvalitar.cz
Marisa Olson, Annabelle Arlie, Iain Ball,
Delong, Constant Dullaart, Tereza Fišerová
– Evžen Šimera, Martin Kohout, Martin
Kolarov – Filip Dvořák, Kristýna Lutzová,
Richard Nikl – Jan Brož, Nik Timková –
Jakub Hošek, Viktor Vejvoda, Magdaléna
Vojteková, Ted Whitaker:
Neklid věcí / The Disorder of Things
listopad/November
„Někdy se prostě necháme unést objektem,
který reprezentuje [objekt].”
en: “Sometimes you get fascinated by
the object that [that object] represents.”
Martin Kohout
k / c: Václav Janoščík
Václav Krůček
3. 12.–29. 1.
Absolvent AVU ve své tvorbě zkoumá
strukturu povrchu a iluzivnost věcí. Používá prefabrikované kovové mřížky, přetřené
akrylovými barvami, jež modifikuje prostříháváním, prolamováním a ohýbáním.
Skrze tyto mřížky, které posouvá a transformuje do různě složitých sítí, rozehrává
s divákem prostorovou hru světla a stínu.
Jeho díla se vyznačují křehkostí a určitou
poetikou. V galerii Kvalitář Krůček představí jednak tyto drátěné mřížky oproštěné od rámů, doplněné o autorovu vizuální
video tvorbu.
en: A graduate from Academy of Fine Arts
in Prague explores in his work explores
the texture and illusion of things. He uses
metal grids painted with acrylic and than
modifies them by cutting and bending.
Moved and transformed grids help him
to play a spatial game of light and shadow
with the viewer. His work is characterized
by fragility and a certain degree of poetry.
At the gallery Kvalitar he presents both
wire grids without frames and artist's visual video work.
k/c: Jana Bernártová
GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32 (D3)
po–pá/Mon–Fri, 09.00–18.00,
so/Sat, 11.00–17.00
goethe.de/praha
Proč mluvit se zvířaty / Why talk to animals
prosinec–leden/December-January

Podstavec z roku 1883, který byl kdysi
součástí velkolepého Goethova pomníku,
má za sebou dobrodružnou cestu: z Karlových Varů doputoval až na břeh Vltavy.
Před Goethe-Institutem nyní stojí artefakt,
jehož historie se začala psát v 19. století,
a jenž byl nyní dotvořen českým umělcem
Jiřím Davidem.
en: There is the pedestal from the year
1883 which used to be part of a splendid
monument of Goethe. And then there is
the other part, a brand new installation of
Jiří David in a form of a wheelbarrow. There
is a very unique artwork connecting the 19th
and the 21 st century standing in front of the
Goethe-Institut Prague.
LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D4)
po-pá 10–21 h, so-ne 14.00-20.00 /
Mon–Fri 10am–9pm, Sat-Sun 2-8 pm
Anton Podstraský 1939–2007
10. 9.–22. 11.
Slovenský fotograf – dokumentarista, jehož
tvorba zůstala pro odbornou a širší veřejnost prakticky neznámá. Až v posledních
letech se ukazuje, že Anton Podstraský
dokázal jako jeden z mála slovenských fotografů v plné míře zachytit odvrácenou tvář
života v poslední fázi vývoje komunistického režimu před jeho rozpadem.
en: Slovak photographer –
 documentary
maker. The whole of his work remained
practically unknown to the expert and
general public. Only recently did it become
obvious that he was one of few Slovak
photographers to succeed in fully capturing the other face of life in the final phase
of development of the communist system
before its decline.
k / c: Aurel Hrabušický, Filip Vančo
Pocta Werneru Bischofovi / A Tribute to
Werner Bischof
27. 11.–24. 1.
Výstava prezentuje stěžejní snímky
světoznámého fotografa, člena agentury
Magnum Photos Wernera Bischofa. Představeny jsou fotografie z autorových cest
po Indii, Japonsku, Koreji, Číně, Švýcarsku,
Německu, Maďarsku, New Yorku a také
z Peru, kde roku 1954 tragicky zahynul.
en: The exhibition shows the most iconic
photographs by the well-known Magnum photographer Werner Bischof. The
pictures were taken on Bischof’s journeys
in India, Japan, Korea, China, Switzerland,
Germany, Hungary, New York and also in
Peru, where he tragically died in 1954.
k / c: Marco Bischof
ŠKOLSKÁ 28
Školská 28 (D4)
út / Thu, 13.00–19.00,
st–pá / Wed–Fri, 13.00–18.00
skolska28.cz
Patricia Bentancur: Odstíny mezi krásou
a klišé. V nepřítomnosti / Shades between
Beauty and Cliché. On In the Absence
13. 11.–3. 12.
Výstava souboru kreseb, menších objektů,
fotografií a videí uruguayské umělkyně
a kurátorky Patricie Bentancur, které se
dotýkají tématu protikladů každodenního
života. Části instalace, zdánlivě nevýrazné
a subjektivní, odrážejí společná témata
současnosti – paměť a zapomnění, sen
a skutečnost, svobodu a útlak, bezpečí
a nestabilitu. Jsou pojednána konceptuálně, minimalisticky, většinou s ironií.
en: In the Abscence, an exhibition by Uruguayan artist Patricia Bentancur, deals with
everyday life concerns and contradictions.
The list of such concerns appears to be
personal and not very serious, sometimes on the verge of being too beautiful
or superficial, and way too open. In the
Abscence is a collection of objects made
by the artist. Dealing, for example, with
miscommunication, love and hate, balance
and instability, oppression and freedom,
memory and forgetfulness, this exhibition
demands patience and time. Time to find
out, under the aesthetic cover of golden
thread, cotton handmade paper, human
hair, or formally perfect photographs,
a series of questions about our certainties,
prejudices and commonplaces.
k/c: Clio E. Bugel
Arf Arf, Frank Lovece, Michael Buckley,
Marcus Bergner, Host/guest: Myriam Van
Imschoot
čtvrtek 19. 11. v 19.30
The post-Australian sound poetry group
performance

Orel a jeho sokolník, prase a jeho klientka, liška se svým trenérem a mnozí další:
Sedmnáctka lidsko-zvířecích párů prošla
castingem a byla profesionálně nafocena
během projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015. Nyní se jejich portréty představí v Praze, a to spolu s filmovými
ukázkami od autorů, jako jsou Cassavetes,
Cukor, Cronenberg, Godard, Fassbinder,
Greenaway, Herzog, Jackson, Pasolini,
Oshima, nebo von Trier.
en: Eagle and its falconer, swine and its
client, fox and its couch and many others:
Seventeen of human-animal couples
undertook casting and Live-Fotoshooting
during the project made for Pilsen- the
European Capital of Culture 2015. Now
the portraits are being displayed in
Prague together with clips from famous
artists like Cassavetes, Cukor, Cronenberg, Godard, Fassbinder, Greenaway,
Herzog, Jackson, Pasolini, Oshima or von
Trier.
www.goethe.de/whytalktoanimals

waved, atmosphericaly distracted, homemade ambient.

Projekce filmu "Na vodě"
25. 11. od 19.00
Metafyzická plavba po temných vodách
Podkrušnohoří
On the Water
A Metaphysical Journey into the Dark Waters of the Ore Mountain Foothills
Vánoční wakuburza DIY nosičů
12. 12., 19.30 Koncert: Yiorgis Sakellariou
a Félix-Antoine Morin
– GALERIE DÍRA
Jan Sůsa: Why Is Autumn the Only Season
With Two Names?
1. 11.–30. 11.
Nahráno během dvou podzimů v letech
2013 a 2014 poblíž Sedlčan a Pardubic na
defektní rekordér Zoom H1. 35 minut. Manipulované i čisté nahrávky lesů, kvasícího
vína, krátkovlnných pásem, atmosférických
poruch, ambient domácí výroby. Jan Sůsa
(1990) je zvukový experimentátor, zajímá se
o jevy na hranicích umělecké tvorby.
en: Sound experimentator Jan Sůsa presents 35 minutes of autumn recordings
from woods, pure and manipulated, short

Jiří Valoch: Merde
13. 10–29. 11.
Valoch se na konci 60. let zařadil mezi
stěžejní představitele mezinárodního hnutí
Vizuální poesie. Během tří dekád vytvořil
obdivuhodné množství textů určených
stejně tak ke čtení jako k dívání. Lze je
bezpochyby vnímat jako jednu z nejpozoruhodnějších uměleckých interpretací
východisek strukturalistické jazykovědy,
jako radikální a nonkonformní přístup k bílé
ploše papíru, limitům slova a psaní. Výstava
Merde je zároveň i analýzou specifického
pojmosloví, kterým svou tvorbu průběžně
artikuloval a šířil, věrný své pozici teoretika
umění obdařeného břitkým intelektem
a smyslem pro nadsázku.
en: Valoch was one of the main representatives of the international Visual Poetry
movement at the end of the 1960s. Over
three decades he created a remarkable
number of texts intended to be both read
and looked at. These texts can undoubtedly be regarded as one of the most
important artistic interpretations of the
principles of structuralist linguistics, and
as a radical and nonconformist approach
to the white surface of the paper and the
limitations of words and writing. The exhibition Merde is also an analysis of a specific
terminology that Valoch articulated and
promulgated through his work, faithful to
the position of art theoretician gifted with
a sharp intellect and a sense for hyperbole.
k / c: Jana Písaříková a Ondřej Chrobák
Tomáš Svoboda
od/from 17. 12.
Tomáš Svoboda je jedním z nejzajímavějších umělců své generace, spoluzakladatel galerie Display a také čerstvě novým
pedagogem na Akademii výtvarných umění,
kde vede ateliér Nových médií. Posledních
několik let se zabývá filmovým vyprávěním
a jeho vztahu k pojímání reality v běžné
řeči. Tranzitdisplay je spoluproducentem jeho nového ambiciózního filmové
projektu, ve kterém nabízí syntézu svého
několikaletého konceptuálního myšlení.
en: Tomáš Svoboda is one of the most
interesting artists of his generation. He
was co-founder of the Display Gallery and
was recently appointed a lecturer at the
Academy of Fine Arts, where he heads
the New Media Studio. Over recent years
he has been involved in film narrative and
its relationship to the way we conceive of
reality in everyday speech. Tranzitdisplay
is the co-producer of his new, ambitious
film project, in which he offers a synthesis
of the conceptual thinking he has been
pursuing for many years.
TRAFO GALLERY
Příčná 1 (D4)
st–ne 15.00–19.00
trafacka.cz
Michal Cimala: Ecstasy
5. 11.–2. 12.
Výstava cyklu 60ti soch malých formátů, na
kterém autor pracoval poslední dva roky.
Mutace do neidentifikovatelných tvarů,
které z hlav soch chaoticky vyrůstají, či do
nich naopak vrůstají, působí překvapivě
harmonicky.
en: Cycle of 60 small format sculptures
from recent two years. Mutations of
unidentifiable shapes growing in and out of
heads is surprisingly harmonious.
k / c: Otto M. Urban
Michal Cimala, Jakub Hubálek, Jakub
Janovský, Jan Kaláb, Martin Krajc, Jakub
Nepraš, Robert Šalanda, Michal Škapa,
Jan Vlček: Trafology (2006-14)
5. 12.–30. 12.
Výstava a křest stejnojmenné knihy dokumentující 8 let života umělecké komunity
v bývalé trafostanici.
en: Eight years of art community in former
transformer – exhibition and book launch.

Smíchov
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka (E1)
st a so / Wed & Sat, 14:00–17:00
aug.cz/altan-klamovka-praha
Sam83: Nejsi dobrý člověk
20. 10.–15. 11.
Výstava o přitažlivosti forem. Hlavním
exponátem je Pižmo / S láskou a nenávistí.
Nezávislý časopis věnovaný rozšíření kulturní rozmanitosti. Jeho filozofie je čitelná
z názvu i podtitulu.
VIII. ročník mezinárodního projektu
grafického designu Virtuální bienále Praha
2015 / VIII. International Project
of Graphic Design Virtual Biennale Prague
2015
18. 11.–13. 12.
Tématem je Přátelství, které je možné
pojmout v širokém spektru významu až po
vlastní reflexi s přihlédnutím na současný
společenský vývoj od sociálních sítí až po
aktuální imigrační vlnu v EU.
en: The theme for this year is Friendship.
This theme can be interpreted in a wide
spectrum of meanings from a personal reflection of society’s development through
social networks to current Europe’s immigration wave.
k/c: Lenka Sýkorová
Virtuální galerie / Virtual Gallery
www.aug.cz/virtualni-bienale/2015
FUTURA
Holečkova 49 (E2)
st–ne / Wed–Sun, 11.00–18.00
futuraproject.cz
Václav Stratil: Nědělám nic a jiné práce /
Doing nothing and other works
14. 10.–3. 1.
Do Prahy doráží pozměněná verze bilanční
výstavy z Moravské galerie v Brně. Vedle
průřezu jádrem Stratilovy tvorby přestavuje další polohy a díla tohoto významného
kreslíře, malíře a performera z uplynulých
patnácti let.

en: Different version of the retrospection which was originally presented this
summer at Moravian gallery in Brno. Aside
the overview of Stratil's work, different
parts from the last 15 years opus by this
important drawer, painter and performer
will be presented.
k / c: Jiří Ptáček
Than Hussein Clark: Debts
(Erotické recenze Sinai)
14. 10.–3. 1.
Londýnský umělec Than Hussein Clark
pokračuje v jeho hledání naprostých
queer objektů, bádání jazykem designu
a architekturou performance samostatnou
výstavou nových prací z keramiky, textilu
a fotografie.
en: London based Than Hussein Clark
continues his exploration of queer objects,
languages of design, and architectures of
performances with a solo presentation
of new works in ceramics, textiles, and
photography.
k / c: Michal Novotný
Martin Hrubý: Resort
14. 10.–3. 1.
Netradiční, tajuplnou atmosférou prodchnutý dokumentární portrét zachycuje
genius loci a pohnutou historii skrytého
letního ráje na břehu přehrady Orlík, který
nebyl zakreslen do žádných map.
en: This nontraditional documentary
portrait, suffused with an air of mystery,
captures the genius loci and turbulent
history of a hidden summer paradise on
the banks of Orlík reservoir that was left off
every map.
k/c: Hana Buddeus

Kánon ve společném díle trojice osobitých umělkyň, jejichž motivy a přístupy
k tvorbě se v mnoha ohledech prolínají, je
neortodoxním univerzem. Pilíře pomyslného chrámu tvoří společná víra v přírodu,
tradiční symboly, chaos a řád, původní
jádro duchovních praktik, nebo výmluvnost
materiálu. Výstava je vedena touhou to vše
pojmout do sjednoceného narativu, který
bude stejně tak současný, jako bezčasý.
en: In the collaborative work of three distinctive artists, where diverse motives and
approaches overlap, canon is understood
as an unorthodox universum. The pillars
of the imaginary temple are based on
the common belief in nature, traditional
symbols, chaos and order, original roots
of spiritual practices, or the expression of
material. The exhibition is led by the desire
to capture all of this in a united narrative,
just as contemporary as timeless.
k/c: Karina Kottová
Axel Gouala: Kosti a ozvěny /
Bones and Echoes
10. 12.–17. 1.
Axel Gouala ve svém okolí vyhledává ornamentální detaily, aby je poté přetvořil do
velkorozměrných instalací.
en: Axel Gouala is searching for deatils and
ornaments in his closest surroundings, to
further transform it into individual largescale installations.
k/c: Zuzana Jakalová

GALERIE JELENÍ
Drtinova 15 (E2)
út–čt / Tue–Thu, 15.00–18.00
www.galeriejeleni.cz
Šimon Levitner a David Střeleček:
Dome Zero. Budoucnost, která se
nestala / Dome Zero. The Future
That Never Happened
8. 10.–12. 11.
k / c: Jiří Thýn
Julia Gryboś a Barbora Zentková
19. 11.–3. 12.
k/c: Jan Zálešák
Ondřej Homola: Pašerák / Smuggler
9. 12.–7. 1.
MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15
po–ne / Mon–Sun, 13.00–20.00
+ dle programu / + according to the
evening programme
meetfactory.cz
Dan Perjovschi, Matěj Smetana
15000 let stejnosti / 15000 Years
of Sameness
21. 10.–29. 11.
Výstava 15000 let stejnosti konfrontuje
tvorbu dvou umělců odlišných generací.
Porevoluční generaci zastupuje rumunský umělec Dan Perjovschi, který vytváří
spektakulární site-specific intervence do
galerijních prostorů a formou redukované
spontánní komiksové kresby reflektuje každodenní politické události. Mladší generaci
zastupuje český umělec Matěj Smetana,
který často pracuje s náhodou, například
s náhodou generovanou prostřednictvím
matematických algoritmů. Oba autory
spojuje subtilní ironie, která narušuje
stereotypní vnímání zaběhaných kulturních
mechanismů každodenní reality.
en: The exhibition 15000 Years of Sameness
confronts the creation of two artists of different generations. The post-revolutionary
generation is represented by Romanian
artist Dan Perjovschi, who creates spectacular site-specific interventions into the
gallery spaces and reflects upon everyday
political events in the form of a reduced
spontaneous comic drawing. Czech artist
Matěj Smetana stands for the younger generation. He often works with randomness,
e.g. random outcomes generated by means
of mathematic algorithms. Both artists
share a subtle irony that erodes our stereotypes in apprehending the established
cultural mechanisms of everyday reality.
k / c: Karina Kottová, Jaro Varga
Olaf Breuning, Zuzanna Janin, Pawel Kruk,
Anika Larsson, Jean-Erick Désert, Shaun
Leonardo, Anetta Mona Chişa & Lucia
Tkáčová, Assa Kauppi
Kdo hraje? / Who Is Playing?
10. 12.–7. 2.
Výstava nahlíží skryté působení emocí ve
světě sportu, performativní aspekt prožívání prohry a manipulativní nakládání s vypjatými situacemi s cílem vyvolat u diváků
citovou reakci. Ve hře je „ekonomika slz“,
která se stává silným hráčem na hřišti.
en: The exhibition “Who Is Playing?” looks
at the hidden action of emotions in the
world of sports, at the formal and performative aspect of experiencing defeat,
at the manipulative handling of tense situations with the aim to stir up “emphasis”
in the viewers. “Tears economy” is in the
game and it becomes a strong player on
the field.
k/c: Jaro Varga

WOLFGANG
TILLMANS
25 11 — 27 12 2015
ZAHÁJENÍ: 24 11, 18 H
DŮM UMĚNÍ MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
DUMUMENICB.CZ

Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác

11/9/2015 — 10/1/2016

www.moravska-galerie.cz
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– GALERIE KOSTKA
Jakub Woynarowski: Somnium / Somnium
21. 10.–8. 11.
Kuba Woynarowski vypráví příběhy,
které nebyly nikdy vyřčeny. Konspirační
teorie, alternativní verze historie umění
i mysteriózní zápletky jeho avantgardních
předchůdců. Nejvýstižnější symbol toho
všeho – černý čtverec – mu poslouží jako
hlavní motiv jeho nadcházející výstavy
v Galerii Kostka.
en: In his art practise Kuba Woynarowski
follows stories that have never been told.
Conspiracy theories, alternative versions
of art history and mysterious plots from
the avant-garde antecedents. The most
capacious symbol of it – black square – will
serve as a key for an upcoming exhibition in
Kostka Gallery.
k/c: Piotr Sikora
Anna Hulačová, Tereza Příhodová,
Karolina Rossi: Kánon / Canon
18. 11.–6. 12.
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ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D4)
st–so / Wed–Sat, 14.00–18.00
nebo na vyžádání / or by request
+420 777 748 433
artinbox.cz
Stanislav Tůma: Pražské figurky
a osobnosti (1985-1995) a Praha
revoluční (fotografie z let 1989-1990)
/ Prague characters and personalities
(1985-1995) and Revolutionary Prague
(photos from years 1989-1990)
9. 10.–17. 11.
Výstava k nedožitým 65. narozeninám
autora mapuje dosud málo známou
polohu jeho tvorby – zátiší města, zákoutí
interiérů i exteriérů, stejně tak zátiší těla.
en: The exhibition presents a multitude
of lesser known works created by Stanisav
Tuma – urban still-lifes, corners encountered in interior and exterior spaces, as
well as minimalist body still-lifes.
k / c: Nadia Rovderová ve spolupráci /
in collaboration with: Jiřinou Borkovcovou – Tůmovou.
Hella Hammid: Feminine
20. 11.–12. 1.
Černobílé fotografie americké fotografky
nabízejí psychologický pohled do tajemného světa ženství.
en: Black and white photographs of the
American photographer offer a psychological insight into the mysterious world
of womanhood.
k / c: Nadia Rovderová, Petra Kostková Hammid

Věda Fotogenická 2014 & Česká Inovace
2014 / Photogenic Science 2014 & Czech
Innovation 2014
3. 11.–12. 11.
Součást Týdne vědy a techniky AV ČR.
en: Part of The Week of Science and
Technology.
From The Box / 9 umělců z Helsinek / From The Box / 9 Artists From
Helsinki
20. 11.–16. 1.
Prezentace devíti finských umělců – členů
helsinského uměleckého sdružení Forum
Box.
en: Exhibition of nine Finish artists –
members of the Helsinki Forum Box.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 189/2 (D4)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00
ghmp.cz
Štěpánka Šimlová: Léta levitace
20. 11.–20. 3.

Štěpánka Šimlová patří k dynamické
generaci devadesátých let, v níž se důrazně přihlásily o slovo mladé umělkyně.
Šimlová sama je osobností neokázalou,
spíše introspektivní, „operující“ ve
vlastní „tranzitní“ zóně, kde nejde ani tak
o vytvoření definitivního okázalého „art
worku“, jako o citlivou reflexi reality. Hybnou silou, která působí ve smyslu vnitřní
sevřenosti a kontinuity jejích prací, je
autorčino „úporně těkavé“ hledání úhlu
vnímání.
en: Work of introspective and in an own
transit zone operating female artist from
dynamic generation of 90s focuses rather
on sensitive reflection of reality than on
generation of pompous art works. Common thread can be seen in an stubbornly
volatile search for angle of view.
k/c: Olga Malá

Milota Havránková: Milota
2. 10.–17. 1.

Retrospektivní výstava je uspořádaná
k životnímu jubileu této představitelky slovenské a české výtvarné scény, fotografky
a multimediální výtvarnice.
en: Retrospective exhibition of Czechoslovak
photographer and multimedia artist.
k / c: Nadia Rovderová
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D4)
po-út, čt-ne / Mon–Tue,
Thu–Sun, 13.00–18.00
fotografic.cz
Cigdem Cevrim, Marie Gourdain:
60 % of 18 to 69
14. 10.–22. 11.
Výstava fotografií a instalací umělkyň
pocházejících z Istanbulu a Paříže o zkušenostech s ženskou intimitou. Ženské tělo
studováno a nahlíženo jiným prismatem
- smyslnost, provokace a lehkost v intimní
intalaci. Cigdem Çevrim (grafická designérka a fotografka, VŠUP Praha, a Mimar
Sinan Fine Arts University, Istanbul) a Marie
Gourdain (sochařka a scénografka, ENSAD
Paříž a VŠUP Praha).
en: An exhibition of photography and
sculpture by two Prague based artists
from İstanbul and Paris about feminine
self-intimacy experiences. Viewing and
studying the female body throughout different prism: sensuality, provocation and
lightness in a small and intimate layout.
Çiğdem Çevrim (graphic designer and photographer, VŠUP, Prague, and Mimar Sinan
Fine Arts University, Istanbul) and Marie
Gourdain (sculptor and scenographer,
ENSAD Paris and VŠUP Prague).
Suzanne Pastor: Skleněné knihy /
Glass Books
26. 11.–31. 12.
Pastor je umělkyní německo-amerického
původu žijící v Praze. Je známá svým 3D přístupem k fotografování, zejména pak svým
souborem Skleněné knihy, kde se zabývá
kombinací textu a obrazu, vrstvením paměti. Fotografie poetické surrealistické povahy
jsou ručně malované, trhané, vrstvené,
složené, přibité nebo kombinované s fotografiemi fragmentů či textů z 19. století.
en: Pastor is an artist of German-American
descent based in Prague. She is known
for her 3D approach to photography,
especially her glass book sculptures that
explore text-image combinations, layering
of memory, sequencing. Photographs
of understated poetic surrealist nature
have been hand-colored, ripped, layered,
folded, nailed, or combined with fragments
from 19 th century photographs, text fragments or other objects.
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D4)
út–ne / Tue–Sun, 11.00–19.00
gjf.cz
Antonín Raymond: 7 ×
do 6. 12.
Kladenský rodák Raymond (1888–1976)
patří mezi nejzajímavější české architekty
20. století. Byl u stavby prvního mrakodrapu v New Yorku, stal se asistentem F. L.
Wrighta v Tokiu, posléze si založil v obou
metropolích vlastní studio, jeho realizace
nalezneme na třech kontinentech. Spektakulární výstava seznamuje s vybranými
stavbami v Japonsku a na Filipínách, ale též
s Raymondovou tvorbou a životem.
en: Raymond (1888–1976) was born in Kladno
and belongs to the most interesting Czech
architects of 20 th century. He helped with
the first skyscraper in New York, worked as
an assistant of F. L. Wright in Tokio, founded
own studios in both these cities and his
work can be found on three continents.
Spectacular exhibition introduces us to selected realizations in Japan and Philippines
as well as to Raymond's life and work.
GALERIE NoD
Dlouhá 33 C4
po–ne / Mon–Sun, 10.00–23.00
nod.roxy.cz
– VIDEO NoD
Richard Loskot: Celkový rozhled
19. 10.–22. 11.

Exakta
Zippe & Krůček & Matějů & Písařík & Stolín
& Mrkus & Hanzlík & Šerých & Žáková &
Fišerová & Kadlecová & Boušek & Vlček
19. 10.–22. 11.
V umění je odjakživa důležité exaktní uvažování, které se zabývá vztahem mezi obsahem a formou, případně jen formou, která
se sama stává obsahem. V umění ovšem
působí jiné zákonitosti než v přírodních
vědách, i když objevů přírodních věd může
samozřejmě umělecká tvorba využít. Ta však
není přesným přemýšlením natolik spoutaná, může ho doplnit s intuicí a působením
citů. Ve výstavním projektu jde o propojení
starší, střední i mladší generace, o souvislosti mezi různými metodami, které spolu
mohou být v souladu i kontrastu.
en: „In art, an important part has always
been played by the kind of exact reasoning
that is concerned with the relationship
between content and form, or sometimes
with form alone which in its turn transforms
itself into content. At the same time, the
general rules governing art are different from those applicable to the natural
sciences – even though, of course, certain
discoveries made by the latter can indeed
be taken avail of in art. Art, however, is not
as strictly bound by the principles of exact
reasoning: rather, it is free to complement
it by intuition and emotional input. In the
present exhibition project, the central aim
is to bring together the endeavours of the
older, middle and younger generations of
artists, pointing to correlations between
the various methods, whether they may appear to be in mutual harmony or contrast.“
k / c: Jiří Machalický
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Marlene Dumas, Tracey Emin,
Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith
a Louise Bourgeois: Flaesh
1. 10.–3. 1.
Figurální tvorba v nejrůznějších technikách
a materiálech rozvíjející esenciální úvahy
o individuální identitě, odrazu vnitřního
života a existenciálních maxim, jemném
předivu emocí, je tématem vybraného souboru děl. Výstava klade otázky, jakou funkci
a roli má lidské tělo v současném umění.
en: The theme of the chosen body of
work is a figurative production in various
techniques and materials developing an
essential polemics on individual identity,
reflections of the inner life and existential
maxims and on the delicate tissue of emotions. The exhibition poses questions on
the function and role of the human body in
contemporary art.
k / c: Petr Nedoma
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské nám. 8 (D4)
po–ne / Mon–Sun, 10.00–18.00
galerieubetlemskekaple.cz
Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby
22. 10.–29. 11.
Výstava se koná u příležitosti vydání nové
monografie Miloslava Chlupáče.
Jan Jedlička: Světlotisky, mezzotinty
a pigmenty
3. 12.–17. 1.
Jan Jedlička pracuje současně na různých
skupinách děl, které se navzájem doplňují.
Vytváří mezzotinty, kresby, obrazy a fotografie. Svým způsobem všechny práce
vycházejí z pozorování krajiny. Často se
rozbíhají různými směry a zdánlivě opouštějí společné téma, aby se vzápětí okolo
něj sdružily.
GALERIE UM
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80 (C4)
po–so / Mon–Sat, 10.00–18.00
vsup.cz/galerie-um
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Mariánské nám. 1 (D4)
út–st, pá–ne / Tue–Wen, Fri–Sun:
10.00–18.00, čt / Thu, 10.00–20.00
ghmp.cz
Květa Pacovská: Maximum Contrast
11. 11.–27. 3.
Retrospektivní výstava umělkyně, která
je známá především v zahraničí svými
experimentálními autorskými knihami, za
jejichž originální koncept získala více jak
čtyři desítky ocenění. Výstavní projekt poprvé přestavuje domácímu publiku celou
šíři její mimořádně soustředěné tvorby
– trojrozměrné obrazy, kovové a papírové
sochařské objekty, velkoformátové kresby,
volnou i užitou grafikou, ilustrace, autorské
knihy, které měla možnost vidět veřejnost
v řadě světových muzeí a galerií (Chihiro
New Art Museum v Tokiu, Galerie Fondation M. von Cronenbold v Paříži, Museum
für Angewandte Kunst ve Frankfurtu nad
Mohanem aj.).
k / c: Magdalena Juříková, Hana Larvová
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské náměstí 12 (C4)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00
ngprague.cz
Skrytá řeč rostlin / The Hidden
Language of Plants
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GALERIE NTK

GALERIE AVU

POLANSKY GALLERY

Naděžda Plíšková: Zarytá ženskost/
Unrelenting Femininity
8. 12.–29. 1.
Práce grafičky, sochařky a básnířky
N. Plíškové (1934–1999).
en: Works of graphic artist, sculptor and
poet N. Plíšková (1934-1999).
k / c: Marianna Placáková a kolektiv žen

THE CHEMISTRY GALLERY
INI GALLERY

B
ARTWALL GALLERY

SVIT (150 M)
MAKRÁČ (3,6 KM)

HAUCH GALLERY
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
FUTURA: KARLÍN STUDIOS
GALERIE KIV
GALERIE NOD

C

GALERIE UM

MUZEUM MONTANELLI
GALERIE AMU

ETC. GALERIE
Sarajevská 16
pá–ne / Fri–Sun, 13.00–18.00
nebo po telefonické domluvě /
or by appointment: +420 602 682 788
etcgalerie.cz
Václav Magid: Miluj svou F-škálu /
Enjoy Your F scale
14. 11.–6. 12.
Ve své umělecké tvorbě a filosofickém bádání se Václav Magid kontinuálně zaobírá
analýzami avantgardních modelů myšlení.
Mezi jeden z nich patří i exploatace odkazu, který po sobě zanechala kritická
filosofie Frankfurtské školy spolu s rozbory
fašismu a vivisekcí jeho ideologických
důsledků. Václav Magid výstavu v etc.
galerii pojímá jako ucelenou dialektickou
strukturu estetických a textových výpovědí, jako prostor pro reorganizaci takzvané
„fašistické škály“. en: In his artistic work
and philosophical research Václav Magid
continuously deals with the analysis of
models of avant-garde thinking. Among
one of which belongs the exploitation of
the legacy that has left critical philosophy of the Frankfurt School, along with
analyzes of fascism and the vivisection of
its ideological implications. Václav Magid
conceives the exhibition in etc. gallery
as a comprehensive dialectical structure
of aesthetic and textual testimonies, as
a space for the reorganization of the socalled "fascist scale."
Petr Šprincl: Morava, krásná zem /
Moravia, Beautiful Land
10. 12.–10. 1.
Filmová esej o mýtech českého a moravského nacionalismu je sarkastickým obrazem vyprázdněných kmenových rituálů,
které stvrzují národní identitu, ale ostře se
vymezují vůči jinakosti.
en: An essay film about the myths of Bohemian and Moravian nationalism is based on
a sarcastic depiction of meaningless tribal
rituals that promote national identity but
severely restrict “otherness”.
k / c: Martin Prudil
NAU GALLERY
Korunní 76 (E7)
st / Wed, 15.00–18.00 3–6 pm /
nebo po telefonické domluvě / or by
appointment: +420 777 910 290
naugallery.cz
KW: Slova spatřená (několik přísloví
a rčení) / Spotted Words (Several Sayings
and Adages)
21. 10.–27. 11.
Současná malba / contemporary painting
k / c: Mikuláš Novotný
Skupinová výstava / group exhibition
Veselé Vánoce II. / Merry Christmas II.
1. 12.–22. 12.
Nejen současná malba / not only contemporary painting
k / c: Mikuláš Novotný
NOVÁ GALERIE
Balbínova 26 (D5)
út–čt / Tue-Thu, 14.00–19.00,
so / Sat 11.00–15.00
novagalerie.cz

18.– 22. 11. 2015

UMPRUM

The Chemistry Gallery
Akademie výtvarných umění
Bio Oko

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

GALERIE PAVILON
ENTRANCE (1,5 KM)

ZIBA

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

GALERIE KUZEBAUCH (1,5 KM)

KVALITÁŘ

GALERIE PROKOPKA

KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ
GALERIE FOTOGRAFIC
ČESKÉ CENTRUM
GALERIE J. FRAGNERA
MUSEUM KAMPA

GAL. U BETLÉMSKÉ KAPLE

D

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

FAMU

GALERIE 35M2

ARTINBOX
KINO PONREPO

ATELIÉR J. SUDKA

CITY SURFER OFFICE

GALERIE KRITIKŮ

NEVAN CONTEMPO

HUNT KASTNER

TOPIČŮV SALON
DRDOVA GALLERY

NOVÁ SÍŇ
FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

GOETHE-INSTITUT

ŠKOLSKÁ 28 GALERIE F. BAUMANNA
GALERIE 1
GALERIE SMEČKY

GALERIE CZECHDESIGN

GALERIE JELENÍ

Vinohrady

DŮM FOTOGRAFIE

GALERIE RUDOLFINUM

Goethův
(ne)
pomník
The (not)
monument
of Goethe

Informace o výstavním programu
naleznete na: www.svitpraha.org
en: The gallery's exhibition programme can
be found at: www.svitpraha.org

9

BERLÍNSKEJ MODEL

Střešovice
SVIT
Cukrovarnická 39
st–so / Wed–Sat, 14.00–18.00,
nebo po telefonické dohodě /
or by appointment
svitpraha.org

8

VELETRŽNÍ PALÁC
STUDIO HRDINŮ

GALERIE PELLÉ

– TOPIČŮV KLUB
Alva Hajn
18. 11.–15. 1.
Zapomenuté umění doby okupace. /
en: The forgotten art from times of Nazi
occupation of Czechoslovakia.
k / c: Ilona Víchová, Martina Vítková

7

DOX

GALERIE PETR NOVOTNÝ

TOPIČŮV SALON A KLUB
Národní 9, 1. patro (D4)
po, čt, pá / Mon, Thu, Fri 10.00–17.00, út,
st / Tue-Wed, 10.00–18.00
topicuvsalon.cz
Zbyněk Sedlecký: Tady a později
15. 10.–13. 11.
Nejaktuálnější autorova tvorba. /
The actual author paintings.
k / c: Petr Vaňous

6

STUDIO LETNÁ

VZÁJEMNOST

12. 11., 18.00 – komentovaná prohlídka
GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12 (C4)
út–st, pá–ne 10.00–18.00, čt 10.00–
20.00 / Tue–Wed, Fri–Sun, 10 am–6 pm,
Thu, 10 am–8 pm
galerierudolfinum.cz

4

GALERIE 1. PATRO

GALERIE SPZ

NOVÁ GALERIE

TRAFO GALLERY

VIA ART

E

FUTURA

ALTÁN KLAMOVKA

Otta Placht a Kristýna Šormová: Vědomý
vesmír / Conscious Universe
19. 11.–31. 12.
Výstava představí nejnovější díla obou
autorů, legendárního českého umělce a začínající umělkyně, spolupůsobení jejich díla
bude výjimečnou událostí. Oba se zabývají
zhmotněním vize, oba gestickou expresivní
malbou. Placht je robustně barevný, Šormová ztišena v jemných valérech.
en: New works of one legendary and
one emergent artist. Both of them are
interested in materialization of vision and
in gesture in painting. Placht is robustly
colorful, Šormová quietly subtle.
k / c: Nina Hedwic

F

Žižkov
DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10 (D6)
út–pá / Tue–Fri, 13.00–18.00,
so / Sat, 14.00–18.00
drdovagallery.com
Monika Žáková: Dvojí řešení /
Double Solution
31. 10.–19. 12.

G

Metodické kompozice Moniky Žákové
dekonstruují konvenční způsoby vizuální
a percepční informace. Její elegantní
malba je motivována zájmem o plochu,
hloubku a nestálým charakterem prostorové zkušenosti, kterou kontinuálně
ohledává. Na plátnech se stírají hranice
mezi plochostí a třetím rozměrem a obraz
vystavený prostorovou logikou přináší
plynulou a rozmanitou alternativu.
en: The methodical compositions of
Monika Žáková deconstruct the conventional ways of visual and perceptional
information. Her elegant painting is
motivated by an interest in the surface,
depth and unstable character of spatial
experience which she is continuously exploring. Blurring the division line
between flatness and 3D, her canvases,
built by spatial logic, bring a smooth and
diverse alternative.

H

I GALERIE 35M2

Víta Nejedlého 23 (D6)
po–ne / Mon–Sun, 10:00–19:00,
35m2.cz

Lucie Mičíková
6. 11.–29. 11.
k / c: Tereza Záchová

Filip Černý
4. 12.–3. 1.
k / c: Petra Steinerová a Michal Pěchouček
GALERIE PROKOPKA
Prokopova 9 (C7)
po–ne, 11.00–21.00
galerieprokopka.cz
Matouš Karel Zavadil: Východoneevropané
9. 11.–30. 11.
Na podzim roku 1989 došlo k fyzickému
zpřítomnění doznívajícího napětí mezi
východním a západním blokem v podobě
exodu Němců z NDR do Západního Německa přes pražskou ambasádu. Jejich nejdříve
bezvýchodná situace, kdy davy uprchlíků
přežívaly, kde se dalo v objektu ambasády,
byla posléze šťastně vyřešena dohodou na
zajištění transportu. Z Prahy byl vypraven
zvláštní vlak východních Němců v šusťákových bundách do Západního Německa, do
světa za železnou oponou, do svobodné
západní Evropy. Železná opona se skutečně
i symbolicky zhroutila 9. 11. 1989 s pádem
Berlínské zdi, hranice přestaly existovat.
Svoboda pohybu se stala skutečností.
k / c: Markéta Vlčková
Tomáš Milata: Imaginace a moje múza
Psyché
3. 12.–8. 1.
Hlubinná psychologie i vnitřní procesy
duše se odkrývají v Milatových expresivních
obrazech.
k / c: Markéta Vlčková
HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D6)
út–pá 13.00–18.00, so 14.00–18.00, /
Tue-Fri, 1 pm–6pm, Sat 2pm–6pm
huntkastner.com
Dóra Maurer: Parallel Systems /
Paralelní systémy
31. 10.–19. 12.

TRANZITDISPLAY

GALERIE MIMOCHODEM

NEVAN CONTEMPO
U Rajské zahrady 14 (D6)
út–so / Tue-Sat, 13.00–18.00
nevan.gallery
Kaja Dobrowolska, Lena Dobrowolska &
Teo Ormond-Skeaping, Dominika Gęsicka,
Irenka Kalicka, Diana Lelonek &
Marek Kucharski, Łukasz Kuś,
Dawid Misiorny, Dominik Ritszel,
Łukasz Rusznica, Mateusz Sadowski:
Ztížená možnost soustředění /
The Increased Difficulty of Concentration
do/until 7. 11.
k / c: Jagna Lewandowska, Piotr Sikora
Jan Kekeli, Peter Fabo: Medzi /
Inbetween
14. 11. (vernisáž/opening: 13. 11., 18.00)

GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F4)
po–ne / Mon–Sun, 9.30–18.00
facebook.com/vysehradgalerie
praha-vysehrad.cz
Ondřej Basjuk: Papírová zeď
16. 10.–29. 11.
Pro Basjuka je obraz určitým fórem pro
explikaci názorového stanoviska, které
je alternativou diskursivnímu myšlení.
Paralelně se zabývá redefinicemi obrazové
konstituce, námětů i motivů, čili samotného „jazyka malby“. Papírová zeď je jak
aktualizací a tematizací současného společenského a politického dění v Evropě, tak
také prověřováním toho, jakou mají dnes
platnost symbol a metafora a jak je lze na
základě současnosti nově, jinak obrazově
konstruovat či rozkládat.
k / c: Petr Vaňous.

akce

Nevan Contempo představuje hostující
Galerii Kytka s jednodenním výstavním
projektem Medzi. Společný projekt autorů
Jana Kekeliho a Petera Faba. Charakteristickým prvkem pro oba autory je práce
s médiem analogové fotografie a obdobný přístup k zobrazovanému, jež se od
konkrétního předmětu ve fotografii vyvíjí až
k abstraktnímu obrazu.
en: This time, Nevan Contempo willl present Galerie Kytka with the one-day exposition project Inbetween, a collaborative
project of the authors Ján Kekeli and Peter
Fabo. Characteristic element for both
MEETFACTORY
authors is the work with analog photography, and similar approach concerning the
depicted, which evolves from a particular object in photography all the way to
abstract imagery.
Lucia Tallová: Moře / Sea
21. 11.–19. 12.

Dóra Maurer, vůdčí osobnost maďarského
neoavantgardního hnutí, se etablovala svými
experimentálními filmy a sériemi konceptuálních fotografií. Za použití široké škály médií
vytváří díla založená na rigidních matematických procesech vedena empirickou snahou
o koncepční řešení problémů.
en: Dóra Maurer, the leading figure of the
Hungarian neo-avant-garde generation,
has been recognized for her experimental
films and series of conceptual photographs.
Working in a wide range of mediums, she
creates works based on rigid mathematical
processes guided by an empirical approach
to conceptual problem-solving.
k/c: Barnabas Benscik

Vyšehrad

ZIBA MUSEUM SOUČASNÉHO SKLA /
ZIBA PRAGUE GLASS EXPERIENCE
MUSEUM
Na Příkopě 858/20 (D5)
po, st, pá, so, ne 10.00-18.00, út,
čt 12.00-20.00 / Mo, We, Fri, Sat,
Sun 10-6pm, Tue, Thu 12-8pm
www.ziba.cz
Stanislav Libenský Award 2015
Mezinárodní výstava skla / International
Glass Exhibition
21. 10.–3. 1.
Již sedmý ročník mezinárodní sklářské
soutěžní výstavy! Stanislav Libenský Award
je určena pouze čerstvým absolventům
vysokých uměleckých škol z celého světa.
Mezinárodní odborná porota vybrala pro
výstavu díla 40 mladých umělců z 23 zemí.
en: The seventh edition of the international competitive glass exhibition! Stanislav
Libenský Award is intended for recent art
schools graduates from around the world.
The international jury has selected for the
exhibition 40 participants from 23 different countries.

NAU GALLERY
ETC. GALERIE (400m)

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31 (D4)
po–pá / Mon–Fri, 11:00-18:00,
prague.czechcentres.cz

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13 (C4)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–20.00
ghmp.cz

– GALERIE NoD

A

MEETFACTORY (2 KM)

Lidé sněte! II. / Dream on! II. –
Jan Švankmajer
30. 11.–12. 1.
U příležitosti 5. výročí založení galerie Artinbox uvádíme prodejnou výstavu grafik,
kreseb a koláží Jana Švankmajera. Jeho
výstavou "Prožít svůj život" jsme provoz
v galerii Artinbox 30. 11. 2010 zahajovali.
Druhá ze série výstav věnovaným klasikům
a ozvěnám surrealismu.
en: To mark the 5th anniversary of the
gallery we are showing exhibition of
graphics, drawings and collages of Jan
Švankmajer. His exhibition "Survive your
life" we operate in the gallery Artinbox
30. 11. 2010 launched. The second in
a series of exhibitions dedicated to the
classics and the echoes of surrealism.

Švýcarská fotografka Iren Stehli po třicet
let dokumentovala život Libuny z pražské
romské komunity až do okamžiku její předčasné smrti. Časosběrný příběh Libuny doprovodí výběr z dalších cyklů zabývajících
se "estetickým" svérázem obchodů, služeb
a domácností v minulém režimu.
en: Swiss-born photographer Irene Stehli
spent thirty years documenting the life
of Libuna, a member of the Prague Roma
community, before the untimely death of
the latter. Libuna’s story will be accompanied by other selected cycles dealing with
the "aesthetic" idiosyncrasies of shops,
services and households of the previous
regim.
k / c: Magdaléna Juříková

12. 6.–3. 1.
Projekt propojuje rostlinnou tematiku
tradičního asijského umění se současnými
uměleckými intervencemi. Zastoupena
jsou média od video artu, animované tvorby přes instalace, fotografii až po malbu.
Tradiční umělecká díla jsou konfrontována také se současnou tvorbou mladých
oděvních designérů a předních designérů
z oblasti autorského šperku.
en: The project interconnects the floral
themes of traditional Asian art with contemporary art and design. The exhibition
includes video art, animated work and
installations, photography or painting.
Traditional works are exhibited side by
side with contemporary works by young
fashion designers and prominent jewellery
designers.
k / c: Lenka Gyaltso, Petra Polláková

GALERIE VYŠEHRAD (1 KM)

Lidé sněte! / Dream on! I. –
Toyen a Jiří Kolář
20. 11.–29. 11.
První ze série prodejných výstav věnovaným klasikům a ozvěnám surrealismu.
en: The first of a series of exhibitions
dedicated to the classics and echoes of
surrealism

Iren Stehli: Libuna a jiné eseje /
Libuna and Other Essays
13. 10.–24. 1.

Site specific panoramatický film se odehrává na stejném místě, avšak s každou
otáčkou (rozhlédnutím) pomyslného pozorovatele se místo a situace věcí proměňuje. Děj, který přímo nevidíme, zanechává
v tomto prostoru stopy. Příběh se vyvíjí
v pomyslné spirále. Umělec si pro formát
360-ti stupňové projekce vytvořil vlastní
konstrukci, mechanismus, kterým panoramatický film natočil v reálném prostředí.
en: Site specific panoramatic film is set
up in one place but with each turn is the
situation changing. The viewer can't see
the plot, only its traces. Story develops in
a spiral.
k / c: Veronika Zajačiková

novou knihu Über Pop-Musik (2014) ve společnosti moderátora, českého hudebního
publicisty Pavla Klusáka.
en: Renowned German writer, music
journalist and cultural critic Diedrich
Diederichsen will introduce his new book
Über Pop-Musik (2014) to the Czech public
accompanied by Czech music journalist
Pavel Klusák as a moderator.
SOUBĚŽNÉ FORMÁTY /
PARALLEL FORMATS
Are ve spolupráci s uměleckými, kulturními
a vzdělávacími institucemi chce rozvíjí
program mezinárodních událostí, které
jsou navázány na aktuální umělecké projekty převážně, avšak nejen, pražské scény.
Tento soubor klasických i experimentálních podob prezentace umění a myšlení
svobodně pracuje s oblastí, kterou jsme
zatížili termínem doprovodné disciplíny. Are chce o této součásti kulturního
vztahování se ke světu uvažovat jako o více
autonomní zóně, která je rovnocenně
propojena s již existujícím organismem
událostí. Are věří, že tento formát přispěje
k posílení koherence a kontinuity v oblasti
mezinárodních projektů. Souběžné formáty ve své první fázi obsahově vycházejí
z výstavního projektu Národní galerie
v Praze Prostor pro pohyblivý obraz.
en: Are in cooperation with cultural,
educational and art institutions develops
a program of international events that
are linked to current artistic projects.
Are wants to reflect the area of so-called
auxiliary disciplines for main exhibition
program as a more autonomous zone. Are
believes that this format will contribute
to strengthening the coherence and continuity of international projects. Parallel
Formats in its first phase is based on the
Moving Image Department series of exhibitions in the National Gallery in Prague.
Lucy Raven: Curtains
anaglyfová videoinstalace / anaglyph video
installation
Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
16. 11., 20:00 – 23:00 / 8 – 11 pm
vstup volný / free entrance

ARE
are-events.org

Slovenská malířka Lucia Tallová (1985) představí sérii nových děl, kde se středobodem
jejího zájmu stává moře, mořská krajina
a nekonečný horizont.
en: Slovak painter Lucia Tallová (1985) presents new series with center of interest in
sea, seascapes and endless horizon.

Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik
+ diskuze s autorem moderovaná
hudebním publicistou Pavlem Klusákem /
+ discussion with the author moderated by
music journalist Pavel Klusák
Goethe-Institut v Praze,
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
4. 11., 19.00
v anglickém jazyce, vstup volný /
in English, free entrance
Významný německý spisovatel, hudební
publicista a kulturní kritik Diedrich Diederichsen představí české veřejnosti svou

01/11–31/12 2015
en: Viewed with anaglyph 3D glasses,
Curtains (2014) explores the digital
creation of location and space insofar
as they relate to contemporary movie –
making. The installation brings real-world
geographies (and real workers) back in to
the computer-generated virtual spaces
today’s moviegoers inhabit.
Lucy Raven: Low Relief
ilustrovaná přednáška/illustrated lecture
Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
18. 11., 14.00 (vstup volný/free entrance)
Low Relief (Nízký reliéf) hledá souvislosti mezi sochařstvím hlubokého reliéfu
v Indii a Spojených státech a iluzí hloubky
budované u stereoskopických 3D filmů
a globálně propojených, výrobně náročných procesů postprodukce.
en: Low Relief connects research into
bas-relief sculpture in both India and
the United States to the illusion of depth
created in stereoscopic 3D films, and the
globally-connected, labor-intensive processes of post-production involved.
Práce Lucy Raven je zastoupena na výstavě
Prostor pro pohyblivý obraz – III. Kapitola:
The Owl‘s Legacy and Its Discontents v Národní galerii v Praze. Umělkyně bude dále
realizovat workshop se studenty Katedry
volného umění na UMPRUM v Praze.
en: Lucy Raven’s work is presented in the
exhibition Moving Image Department – 3rd
Chapter: The Owl's Legacy and Its Discontents in the National Gallery in Prague and
the artist is also leading a workshop with
the students of the Fine Arts Department
at UMPRUM in Prague.
lsla Leaver-Yap & James Richards
filmový program / film programme
Francouzský institut v Praze –
KINO 35, Štěpánská 35, Praha 1
9. 12., 19:00 / 7 pm
vstup volný / free entrance
lsla Leaver-Yap a James Richards budou
dále realizovat workshop se studenty Katedry volného umění na UMPRUM v Praze.
en: lsla Leaver-Yap and James Richards will
also lead a workshop with students of the
Fine Arts Department at the UMPRUM in
Prague.
Renaud Jerez: Prezidentský salonek
Národní galerie v Praze – Veletržní palác / Trade Fair Palace, Dukelských hrdinů
47, Praha 7
do / until 3. 1. 2016.

Curtains (Opony, 2014), snímek vyžadující
anaglyfové 3D brýle, zkoumá, do jaké míry
se digitální vytváření místa a prostoru
vztahuje k současné filmové produkci. Instalace přenáší existující místa (a skutečné
pracovníky) z celého světa zpět do počítačově generovaného, virtuálního prostoru
zabydleného dnešními filmovými diváky.

FLÆSH, Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith and Louise Bourgeois,
1. 10. 2015 — 3. 1. 2016, Galerie Rudolfinum
Louise Bourgeois a Tracey Emin, Neopouštěj mě, 2009-10, soukromá sbírka Courtesy Hauser & Wirth
Collection, Švýcarsko / Louise Bourgeois a Tracey Emin, Do Not Abandon Me, 2009-10, soukromá sbírka
Courtesy Hauser & Wirth Collection, Švýcarsko / Louise Bourgeois & Tracey Emin, Do Not Abandon Me,
2009-10, Courtesy Hauser & Wirth Collection, Switzerland

Staré Město

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 1006/5 C5
út–st, pá–ne / Tue–Wen, Fri–Sun:
10.00–18.00, čt / Thu, 10.00–20.00
ghmp.cz

PROJEKTPLUS (300 M)

– GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY
David Krňanský: Jeanius / Jeanius
3. 9.–31. 12.
Jeanius je autorský projekt Davida Krňanského, který vzniká ve spolupráci s grafickým designérem a typografem Štěpánem
Markem. Jeanius je brand, umělecké dílo,
konfrontace, sociální interakce. Projekt
má několik částí, velkoformátovou "reklamu" na galerii Zeď, webovou prezentaci,
výstavu a zine.
en: David Krňanský collaborates on his
project Jeanius with graphic designer
and typographer Štěpán Marek. Jeanius is
the brand, artwork, confrontation, social
interaction. The project contains couple
of parts – the large format advertising
on the Zeď Gallery, web presentation,
exhibition and zine.
k / c: Jaro Varga

Současné umění
v pražských galeriích

Contemporary Art
in Prague Galleries

