
A(void) gAllery
Rašínovo nábřeží, P 2 [E4]

open po–pá 14–21 h, so–ne 13–21 h

Altán KlAmovKA
park Klamovka, P 5 [mimo mapu / out 

of map], open so a ne 14–18 h
www aug.cz/altan-klamovka-praha

Adéla Součková: X
29. 8.–23. 9.
(malba, instalace), studentka Ateliéru 
malí řství II u Vladimíra Skrepla, AVU v Praze

mezinárodní výstava grafického 
designu. the mystery
26. 9.–14. 10.
→ vernisáž / opening: 25. 9., 18 h
V rámci projektu dále zapojeni: FUD UJEP 
v Ústí nad Labem, České centrum Praha 
a Maďarské centrum.

magda veselá
Jakub Cabalka & Jakub Červenka
17. 10.–21. 10.
→ vernisáž + performance / opening: 
16. 10., 18 h

 Dvojice Jakub Cabalka & Jakub Červenka 
testují limity fotografického obrazového 
rámce i případné možnosti jeho překročení. 
Aby mohli rámec překročit, musí porušit 
perspektivu.
Kurátor: Katarína Uhlí řová

Aleš Čermák: linhartovy narace
24. 10.–11. 11.
→ vernisáž / opening: 23. 10., 18 h
Absolvent Ateliéru monumentální tvorby 
u Jiřího Příhody, AVU v Praze
Kurátorka galerie / Curated by: Lenka 
Sýkorová

AmoyA
Karlova 2, P 1 [D4] open po–ne 10–19 h 
/ Mon–Sun, 10am–7pm www amoya.cz

ondřej Brody, Jiří david, milena 
dopitová, Kurt gebauer, ivan Kafka, 
marek Kvetán, Kristýna lutzová, Jan 
Padyšák, Kristofer Paetau, tereza 
Severová, vladimír Skrepl, Štěpánka 
Šimlová, Barbora tichá, milan vagáč, 
monika vrancová, diana Winklerová: 
Second Season
16. 4.–31. 10.
Expozice Second Season dává dohromady 
prověřená díla předních domácích umělců 
z počátku devadesátých let minulého 
století a mladé autory doporučené kurátory 
uměleckých škol. / The Second Season 
exhibition puts together time-tested artworks 
of the local artists from the beginning of the 
90s and young artists, recommended by the 
curators of various Academies of Fine Arts.
Kurátor / Curator: Milan Salák

Souboj 7 vysokých uměleckých škol / 
Clash of 7 Academies of Fine Arts
16. 4.–31. 10.
Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta 
umení Technickej univerzity v Košiciach, 
Fakulta umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta 
umění Ostravské univerzity v Ostravě, Fakulta 
výtvarných umění VUT v Brně, Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola 
výtvarných umení v Bratislavě / Academy of 
Fine Arts Prague, The Art Department of the 
Technical University of Košice, Department of 
Fine Arts and Design, University of Jan Evange-
lista Purkyně in Ústí nad Labem, Department of 
Fine Arts of the Ostrava University in Ostrava, 
Department of Fine Arts, Brno University 
of Technology, University of Applies Arts in 
Prague, University of Fine Arts in Bratislava.

lenka Bláhová, eliška Kyselková, 
Kamila musilová, martin tůma, 
matěj třešňák: leica gallery – new 
inspiration, new vision
16. 4.–31. 10.
Jádrem tvorby pěti mladých autorů je 
především konfrontace vnitřního a vnějšího 
a hledání vlastní identity a jejího zasazení 
do širších souvislostí. / A confrontation 
of the inner and the outer and the search 
for one‘s identity as well as its inser tion 
into a larger context is the essence of ar t 
production of the five young authors on 
display.
Kurátor / Curator: Míla Dubská

david Černý: Shark

david Černý: Pistole / guns

Kamera Skura: Superstar(t)
12. 6. 2011–31. 10. 2012

vojtěch míča a Jiří Petrbok: Princezny 
v mlíku / Princesses in milk
12. 6. 2011–31. 10. 2012

ArtinBoX
Perlova 370/3, P 1 [B2]

open út, čt 14–18 h (nebo na vyžádání / 
or by request) www artinbox.cz

georges Joseph, dana Kyndrová, 
libuše Kyndrová, Suzanne Pastor, 
david těšínský, Stefan milkov: 
maroko barevné i černobílé (1960 - 
2010) / marocco in Color And Black 
And White
15. 8. –8. 9.
Výstava fotografií z let 1960–2010 a soch 
inspirovaných Afrikou. / Exhibition of 
photographs from the years 1960–2010 and 
sculptures inspired by Africa. 
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová

Karel Adamčík, Philippe dollo, 
eugenio Percossi: remember the 
Unforgettable: 11. Září 2001

11. 9. –25. 10.
Výstava fotografií tří autorů z New Yorku před 
11 lety. / Exhibition of photographs from New 
York 11 years ago.
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová

ArtmAP oFFiCe
Školská 28, P 1 (ve dvoře / in the 
courtyard – through passage) [E5]

open příležitostně www artmap.cz

vojtěch Fröhlich
2. 10.–19. 10.
→ vernisáž / opening: 1. 10., 18 h

 Festival Fotograf přivede diváky 
tematicky Mimo formát galerijního prostoru 
Artmap office... V reakci na tuto s pecifickou 
situaci Vojtěch Fröhlich použije obdobné 
způsoby práce, které jsou fotografii vlastní, 
ovšem bez nároku na tentýž materiální 
výsledek. Výstupem bude: Akce.

ArtWAll
nábř. Kapitána Jaroše a Edvarda 

Beneše, P 7 [B5]
open nonstop www artwallgallery.cz

kennadrphillipps: Bohatství národů
1. 10.–30. 11.

 Spolupráce kennadrphillipps, původně 
zaměřená výhradně na kritiku invaze 
do Iráku, se od té doby rozší ř ila o další 
významná globální témata, jakými jsou válka 
s terorismem, arogance moci a lhostejnost 
globálního kapitálu vůči chudobě.
Kurátorka: Zuzana Štefková

Ateliér JoSeFA SUdKA
Újezd 30, P 1 [D3] open út–ne 12–18 h

wwwatelierjosefasudka.cz

ladislav Babuščák: late autumn_
early winter
6. 9.–14. 10.

tereza Kabůrková: Zahrada
18. 10.–25. 11.

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

BerlínSKeJ model
Pplk. Sochora 9, P 7 [B6] open 

příležitostně www berlinskejmodel.cz

galería parasito: Carlos motta
ideological graffiti
5. 10.–9. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 18 h
V rámci Máme otevřeno / We Are Open

 Projekt dokumentuje politické graffiti 
v ulicích několika latinsko- amerických měst 
a zkoumá procesy demokratizace související 
mimo jiné s americkými intervenčními 
strategiemi v těchto zemích. / Ideological 
graffitti documents political graffiti on the 
streets of several Latin American and it 
examines processes of democratization as 
they relate to US interventionist policies in 
the region.
Kurátor/ Curated by: Silvina Arismendi

BotAniCKá ZAhrAdA (AlBertov)
Tropický skleník, Na Slupi 16, P 2 [B6] 

open po–ne 10–17 h www cuni.cz

Jiří thýn: Základní studie 2, 
nenarativní fotografie
12. 10.–21. 10
→ vernisáž / opening: 11. 10., 18 h

 Je dobrodružné pozorovat aktuální 
možnosti fotografie v Thýnově podání. 
Zdánlivá plochost média jej neustále nutí 
hledat nové možnosti prezentace nenarativní 
fotografie v prostoru.

ČeSKé CentrUm PrAhA
Rytířská 31, P 1 [D4] open út–pá 10–

18 h, so 12–18 h www czechcentres.cz

Bienále v kufru / Biennial in the Box
6. 9.–29. 9.
→ vernisáž / opening: 5. 9., 18 h
Úspěchy padesátileté historie Mezinárodního 
bienále grafického designu v Brně.

Ad hoC! / Umění finského plakátu / 
Finnish poster exhibition
4. 10.–26. 10.
→ vernisáž / opening: 3. 10., 18 h

City SUrFer oFFiCe
Bořivojova 67, P 3 [D7] open st–ne 

14–19 h www citysurfer.cz

deForm: Carrara trip
13. 9.
→ vernisáž / opening: 13. 9., 18 h
Designérská dvojice Václav Mlynář a Jakub 
Pollág představí ve videodokumentu pouť 
za prestižním Carrarským mramorem. 
Desetidenní trip sleduje proces těžby, jeho 
zpracovnání až po finální produkt. 

Bližší informace o našem programu 
pro měsíc září sleujte na našem webu. / 
Designer duo Václav Mlynář and Jakub Pollág 
represent documetary movie on their Carrara 
marble expedition. Ten-days long trip is 
focused on mining, processing and the final 
product.

For more September events in CSO check 
out our website.

martina holá: Krátkodobé Cíle / 
Short-term goals
5. 10.–26. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 18 h
Kurátor / Curated by: City Surfer / ODRAZit

de–Sign
Sládkova 7, P 7 [B4] open po–út čt–pá 

11–18 h www de-sign.cz

hana vinklárková: vstáváme v záři 
slunce / We wake up in the sunshine
20. 9.–13. 11.
→ vernisáž / opening: 19. 9., 19 h
Instalace s retrovlasteneckou příchutí 
v duchu kolektivního optimismu. / 
Installation with retro-patriotic flavor in the 
spirit of collective optimism.

drdovA gAllery
Křižíkovského 10, P 3 [D7] 

open út–pá 13–18 h so 14–18 h 
www drdovagallery.com

Pavla Scerankova: Chybějící kapitola 
/ missing chapter
13. 9.–27. 10.
→ vernisáž / opening: 12. 9., 18 h

doX
Centrum současného umění, 

architektury a designu / Centre for 
Contemporary Art, Architecture and 

Design, Poupětova 1, P 7 – 
Holešovice [A7] open po / mon 10–18 h, 

út / tue zavřeno / closed, st–pá / 
wed–fri 11–19 h, so–ne / sat–sun 

10–18 h www dox.cz,
www facebook.com/DOXPrague.cz

Karel nepraš
8. 6.–1. 10.
Rozsáhlá retrospektiva významného českého 
sochaře, která mapuje jeho sochařskou 
i kresebnou tvorbu v dobových souvislostech 
a poskytuje poprvé celkový pohled na jeho 
dílo. / An extensive retrospective of the 
distinguished Czech sculptor, mapping his 
sculptural and graphic art placed in its 
historical contexts and for the first time 
providing an overall view of his work.
Kurátoři / Curated by: Jaroslav Anděl & Leoš 
Válka

KŠ – Křížovnická škola čistého 
humoru bez vtipu / CS – the 
Crusaders´School of Pure humour 
Without a Joke
8. 6.–1. 10.

veronika Psotková: Bikiny klub / 
Bikini Club
27. 6.–22. 10.

transgender me 2012
16. 8.–17. 9.
Kurátoři / Curated by: Michelle Siml & Lukáš 
Houdek

– KnihovnA ArChivU  
výtvArného Umění

www artarchiv.cz

Jan Kuntoš, michal Kindernay
4. 10.–31. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 19 h
V rámci Máme otevřeno / We Are Open

 Pro Festival Fotograf umístil Jan Kuntoš 
světelnou instalaci do prostoru továrního 
okna. Michal Kindernay pracuje s masivem 
knižních regálů, do nichž umístil nenápadné 
boxy s projekcemi.

dvorAK SeC ContemPorAry
Dlouhá 5, open po–pá 10–18 h

www dvoraksec.com

ondřej Brody & Kristofer Paetau: Já 
za to nemůžu / it is not my fault
20. 6.–15. 9.

entrAnCe gAllery
Křižíkova 34, P 8 – Karlín [C7]

open st–ne, 12–18 h
www entrancegallery.com

Patrik Kriššák: hodge podge
6. 9.–23. 9.
→ vernisáž / opening: 5. 9., 18 h

Jana vojnárová, Zuzana ondroušková, 
Alžběta Říhová
4. 10.–28. 10.
→ vernisáž / opening: 3. 10., 18 h

etC. gAlerie
Kateřinská 20, P 2 – Nové Město [E5]

open so–ne / Sat–Sun 13–18 h, 
ostatní dny po telefonické domluvě 
na tel. / other days by appointment 

tel.: 602 682 788
www etcgalerie.cz

grzegorz drozd: instalace
14. 9.–30. 9.
Východiska práce polského autora jsou 
založena na klasických médiích, od nichž 
často přestupuje k instalacím nebo 
performacím. Zkoumá vlastní identitu ve 
společnosti, vytváří nečekané a provokativní 
situace, hraje si se zvyky a archetypy. 
Výstava, vytvořená přímo pro prostor etc.
galerie, vychází z jeho cest po Asii. / The 
art of a Polish artist, uses classical media 
but also installations or performances. He 
explores his own self vis-a-vis the society, 
creates sudden and provocative situations, 
plays with stereotypes and archetypes. For 
his exhibition at the etc. gallery he prepared 
a special project inspired by his travels in 
Asia.
Kurátorka / Curator: Tereza Stejskalová

Filip turek: Řetěz míru a Jenny holzer 
/ Peace Chain and Jenny holzer
6. 10.–21. 10.

 Projekt je společnou akcí dvou 
sousedících galerií: začíná v Galerii 
Ferdinanda Baumanna, pokračuje v etc. 
galerii. Instalace balancují na hraně 
modernismu, post-modernismu a post-
konceptualismu. / Project is based on the 
collaboration between two galleries – etc. 
gallery and Gallery Ferdinand Baumann. It 
starts in Gallery Ferdinand Baumann under 
the name Peace Chain and it continues in 
etc. gallery under the title Jenny Holzer. 
Turek’s installations work with the basic 
language of modernism, post-modernism and 
post-conceptualism.
Kurátorka / Curator: Markéta Vinglerová

martina mullaney: enemies of 
good Art – documentation of the 
movement
25. 10.–11. 11.
→ vernisáž / opening: 24. 10., 20 h 
(navazuje na moderovanou diskuzi od 
18 h v Tranzitdisplay)

 Výstava irské umělkyně seznámí diváka 
s dlouhodobým projektem Enemies of Good 
Art – The Documentation of the Movement, 
na kterém autorka pracuje od roku 2008. 
Jde o výzkum v oblasti společenského 
vnímání umělkyň a umělců – rodičů, jde také 
o otázky genderu a společenské izolace. / 
The exhibition of the Irish artist presents her 
long-term project Enemies of Good Art – The 
Documentation of the Movement. The project 
explores social perception of artist-parents, 
questions of gender and social isolation.
Kurátor / Curator: Markéta Kinterová

FeneSter
Výloha pro současné umění / 

Window gallery, Jakubská 2, P 1 [C5]
open nonstop www fenester.cz

vladimír turner: Artmasna
13. 9.–9. 10.
Kurátorka / Curator: Barbora Špičáková

Petra Pětiletá: tenkrát v Schöpingenu
12. 10.–13. 11.

 Instalace „Tenkrát v Schöppingenu“ 
reaguje na nedávný Petřin pobyt 
v západoněmeckém městě. V kresbách podle 
reálných fotografií se autorka zabývá místní 
společností, jejím chováním a prostředím, 
které vytváří.
Kurátorka / Curator: Barbora Špičáková

FotogrAF gAllery
Školská 28, P 1 (ve dvoře / in the 
courtyard – through passage) [E5]

open út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz

michal Ureš
→ vernisáž / opening: 11. 9., 18 h
12. 9.–5. 10.
Barevné snímky Michala Ureše vytvářejí na 
stěnách galerie síť propletenou tenkými 
vlákny spojení a odkazů. Jádrem jeho nového 
vizuálního eseje o vztazích mezi realitou 
a jejím fotografickým zobrazením je materiál 
pořízený v Mexiku.

Filip Cenek & Josef dabernig: poetry 
in stadiums
→ vernisáž / opening: 9. 10., 18 h
10. 10.–9. 11.
Společná výstava fotografií hřišť a stadiónů 
z let 2008-2012 známého rakouského 
umělce Josefa Daberniga a projekce Filipa 
Cenka, loňského finalisty Ceny Jindřicha 
Chalupeckého.

– PrůJeZd ve dvoŘe

Petr Pufler: elektrobáseň i
lukáš hájek & Zdeněk Porcal
2. 10.–9. 11.
→ vernisáž / opening: 1. 10., 18 h

 Dvůr ve Školské 28 oživí několik 
intervencí nepřímo ovliněných mediem 
fotografie. O světelnou instalaci se postará 
Petr Pufler, autorská dvojice Lukáš Hájek 
a Zdeněk Porcal zavdá příčinu k aktivní 
participaci nejen geocachnigové komunitě 
na Festivalu Fotograf.

FrAnCoUZSKý inStitUt v PrAZe
Štěpánská 35, P 1 [D3]

open po–pá 10–19 h, so 10–14 h
www ifp.cz

4. ročník Pražského festivalu, 
mezinárodního setkání umělců 
pracujících se sklem
22. 6.–15. 9.

isabelle Arthuis: Billboards
3. 10.–20. 10.
→ vernisáž / opening: 2. 10., 18 h

 Isabelle Arthuis zachází s fotografií jako 
s médiem, které dává vzniknout nové urbánní 
situaci a umožňuje také navázat nové 
vztahy s lidmi, danými okolnostmi a místy.

FUtUrA
Holečkova 49, P 5 [E2] open st–ne 
11–18 h / wed–sun 11am–6pm 

www futuraproject.cz

martin horák: Kdybych byl někdo jiný, 
žil bych nějak jinak / if i were some-
one else, i would live somehow else
12. 9.–14. 10.
Soustředěná omezenost na identitu 
rozpačitého provinčního výtvarníka 
v uměleckém provozu umožnila Martinu 
Horákovi ve své vzájemně se popírající 
nadsázce rozvinutí konzistentní práce 
s aktuální, ale těžko zařaditelnou estetickou 
formou a někdy až radikální odvahou sdělení. 
Díla však zároveň neztrácí určitou původně 
nesmělou jemnost. /Focus on the limitation 
of self conscious provincial artist and his 

position in art system has allowed in its 
own self denying hyperbole Martin Horak 
to develop a consistent work of actual but 
difficult to categorize form and sometimes 
almost radically courageous message. Still 
his body of work doesnt loose its originally 
shy softness.

Katie holten / Jiří thýn
12. 9.–25. 11.
→ vernisáž / opening: 11. 9., 18 h
Během poslední dekády Katie Holten 
vyvinula uměleckou práci směšující 
vědecký výzkum a kresbu realizovanou 
prostřednictvím série poetických, 
efemerálních děl o vztahu člověka a přírody. 
Výstava se dotýká rostoucího množství 
způsobů, jakými obýváme a zažíváme okolní 
prostředí. Jiř í Thýn zkoumá a testuje hranice 
média fotografie. Zajímá jej rovnoměrně 
proces a podmínky vzniku i jeho samotný 
výsledek. Konečným cílem pro něj však je 
snaha zachytit a zprostředkovat pravdivý 
obraz současné reality. / Over the last 
decade Katie Holten has established an 
interdisciplinary practice that merges 
research and drawing to produce poetic and 
ephemeral works that speak to the human 
relationship to nature. Her solo exhibition is 
rooted in her investigations of the expanding 
ways that we inhabit and experience our 
environment. Jiri Thyn explore and test the 
confines of the photographic medium and 
image. Equally interested in the process and 
subsequent consequences of production as 
in the final result, his ultimate goal is how to 
best capture and convey a true image of our 
present day reality.

FUtUrA: KArlin StUdioS
Križíkova 34, P 8 – Karlín [C7]

open st–ne 12–18 h, wed–sun 12–6 pm
www futuraproject.cz

Jesper Alvaer & isabela grosseová, 
eva Jiříčka, dora Kenderová, Karíma 
Al-mukhtarová, Jan Pfeiffer, Pavel 
Sterec & vasil Artamanov, richard 
Wiesner: Závislí pozorovatelé / 
dependent observers
6. 9.–28. 10.
→ vernisáž / opening: 5. 9., 18 h
Projekt „Závislí pozorovatelé“ vychází 
z představy, že pozorování není a nemůže 
být nikdy zcela nezávislé, ukazuje podoby 
zaujaté pozornosti a závislost klade jako 
nevyhnutelnou podmínku vztahu mezi 
pozorovatelem a pozorovaným. /
Project "Dependent Observers" stems 
from the idea that observation cannot ever 
possibly be independent. It shows forms of 
engaged interest and poses dependency as 
a necessary condition of the relationship 
between the observer and the observed.
Kurátorky / Curators: Zuzana Štefková, Klára 
Žaludová

gamaliel rodriguez: open Studio
→ event: 5. 9., 18 h
Gamaliel Rodriguez je současným rezidentem 
programu A.I.R. FUTURA. Během večera 
bude prezentovat sérii kreseb založených 
na konceptu apropriace, reinterpretace 
a dekonstrukce sdělení vycházející ze 
sémiotické analýzy Rolanda Barthese. / 
Gamaliel Rodriguez, currently taking part in 
A.I.R FUTURA residencies program, presents 
a serie of drawings based on the concepts 
of appropriation, re-interpretation and 
deconstruction of messages based on Roland 
Barthes and his analysis of Semiotic.

gAlerie 35m2
Víta Nejedlého 23, P 3 [D7] open po–pá 
10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz

Karolína mikesková, roman Štětina
17. 8.–16. 9.
Komentovaná prohlídka: 16. 9., 16 h
Kurátor / Curator: Rado Ištok

veronika holcová: through the 
needle´s eye as a Frame
→ vernisáž / opening: 20. 9., 19 h
21. 9.–28. 10.
Výstava kreseb, které vznikaly jako deníkové 
záznamy představuje dosud opomíjené 
aspekty práce známé autorky.
Kurátor / Curator: Pavel Švec

gAlerie AvU
U Akademie 4, P 7 [B5]

Hlavní budova AVU, č. dveří 13
open po–pá, 10–18 h

www avu.cz

marek hlaváč, irena Armutidisová: 
Bílý šum
9. 10.–12. 10.
Zvuková instalace s centrálním sochařským 
objektem. / Sound installation with the 
central scupture object.

markéta mráčková, Barbora 
Šimonová, martin Bražina, lenka 
Burdová, Jakub geltner, marek Šilar, 
Jakub valenta, milan valeš, viktor 
vejvoda: expedice rPSP
15. 10.–31. 10.
Multimediální instalace z objektů, které 
skupina vystavujících nashromáždí v rámci 
vycházek po pražských sídlištích. / 
Multimedia installation made by a group 
of students collecting artefacts from their 
citywalks through Prague blocks.

gAlerie BUdoArt
Perunova 15, P 3 [E7] open st 10–18 h 

www budoart.cz

nikola Brabcová, Jana vojnárová: 
vstává den a modře svítá / A day is 
rising and Shining Blue
13. 9.–12.10.
Výstava představuje malbu a kresbu dvou 
čerstvých absolventek ateliéru V. Skrepla 

na pražské AVU. I přes různost zpracování, 
zahuštěnost a vrstevnatost pláten Jany 
Vojnarové a oproti éteričnosti maleb Nikoly 
Brabcové má jejich tvorba řadu styčných 
bodů. / The exhibition represents paintings 
and drawings of two recently graduated 
authors of the V. Skrepĺ s studio at the 
Prague Academy of Fine Arts. Despite of the 
diversity of processing, thickness and multi-
layer canvas of Jana Vojnárová compared to 
Nikola Brabcová’s ethereal paintings, their 
work has many points in common. 
Kurátor / Curator: Barbora Klímová

gAlerie / CZd
Vojtěšská 3, P 1 [B4] open út–pá 

10–18 h www czechdesign.cz
www facebook.com/galerieczd

newintage
11. 7.–16. 9.
Výstava nové lifestylové značky vytvořené 
studenty různých oborů FMB z UTB
ve Zlíně ve spolupráci s Czechdesign. / 
Exhibition of new lifestyle brand,
which was created by students of dif ferent 
departments of the FMC on TBU in Zlín.

FUd
26. 9.–20. 10.
→ vernisáž / opening: 25. 9., 18 h
Kurátorský výběr z toho nejlepšího, co 
v poslední době vzniklo z designu a užitého 
umění na FUD na UJEP. → 3. 10. od 18 h: 
komentovaná prohlídka s večeří. / Curator 
selection of the best, which was produced 
recently in design and applied arts on FAD on 
JEPU in Ústí nad Labem. → 3. 10., 18 h:
guided tour with dinner.

gAlerie ČeSKé PoJiŠŤovny
Spálená 14, P 1 [B2] open po–ne 

10–18 h www galerieceskepojistovny.cz

nové akvizice sbírky České pojišťovny
5. 9.–21. 10.

gAlerie FerdinAdA BAUmAnnA
Štěpánská 36, P 1 [C4] (vitríny 

Štěpánské pasáže) open po–ne 7–22 h
www g-f-b.tumblr.com

Filip turek: Řetěz míru a Jemný holzer
6. 10.–26. 10.
→ vernisáž / opening: 5. 10., 18 h

 Vyvážená chuť si v gastronomii žádá 
často více složek, jejichž spojení vytvoří 
plesající harmonii v dutině ústní. Každá ze 
dvou galerií (Galerie Ferdinada Baumanna 
a galerie etc.) představí jeden ze dvou dílů 
celku výstavy. Ať žije postmoderní jídelna!
Kurátor / Curator: Matouš Mědílek

gAlerie FotogrAFiC
Stříbrná 2, P 1 [D4] open po–ne 13–19 h 

/ mon–sun 13–19 h www fotografic.cz

Anna Kazanova Project & Strange 
Party orchestra
18. 8.–25. 9.
Projekt je uměleckým počinem dánských 
skladatelů Anderse Vestergaarda & Kare 
Elers a fotografky Anny Kazanove. Každé dílo 
je tvořeno fotografií doprovázenou zvukovou 
kompozicí. / The ar tistic project of Danish 
music composers Anders Vestergaard & Kare 
Elers and a photographer Anna Kazanova. 
Each ar twork consists of photograph 
accompanied by music composition.

martin mainer & Karolina mainerová: 
Samadoma
2. 10.–12. 11.
→ vernisáž / opening: 2. 10., 19 h
Deset fotek – každý pět... na mých 
všechny novodobé hromady z Limuz a kotel 
s mnichem... Kája bude zářit mladostí, silnou 
energií a přitakání životu… já na hromady 
něco přimaluju, ptáky, duchy tak nějak... / 
Ten photographs – each of us five .. on mine 
all the new heaps from Limuz and a kettle 
with a monk.. Karolina will shine with youth 
and nod with life.. I will paint over the heaps, 
birds, spirits or something..

gAlerie hlAvního 
měStA PrAhy

www ghmp.cz, citygalleryprague.cz

– dům U ZlAtého PrStenU (1

Týnská 6, P 1 [C5]
open út–ne 10–18 h

Jan Uldrych: terra incognita
6. 9.–7. 10.
Malby Jana Uldrycha vykazují realistický 
popis existenciálních témat, která jsou 
předestřena temnými scenériemi, opuštěnými 
lidskými bytostmi a vyzáblými zvířaty. V blíže 
nedefinovatelném prostoru se objevují jako 
snové výjevy s archetypálními symboly.
Kurátorka / Curator: Monika Doležalová

– StAroměStSKá rAdniCe (2

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

Jaromír novotný: viditelné formáty / 
visible Formats
16. 5. – 9. 9.

milan Salák: 360 °
Milan Salák patří do generace umělců 
devadesátých let, jejichž tvorbu lze 
charakterizovat jako snahu o přehodnocení 
významu média malby a obrazu. Výstava 
představuje výsledky autorova několikaletého 
zájmu o překročení čtyřrohého limitu 
tradičního obrazového formátu.

– dům U KAmenného ZvonU (3

Staroměstské nám. 13, P 1 [D4]
open út–ne 10–20 h

london twelve
29. 6.–23. 9.
Výstava zahrnuje představitele mladé 
nastupující generace, a také starší uznávané 
autory, jejichž práce se vztahují k tématům 
prolínajícím se celou výstavou (abstrakce, 
identita, technologie, historie a příroda). / 
The exhibition brings together representatives 
of both the young up-and-coming generation 
of artists, and several older, already 
established names, whose works relate to 
the show ś keynote themes: namely, those of 
abstraction, identity, technology, history, and 
nature.

moŽnoSti diAlogU / mezi filmem 
a volnou tvorbou
26. 10.–3. 2.
Jan Švankmajer patří k předním 
představitelům české filmové a výtvarné 
scény posledních čtyř iceti let. Jeho dílo 
je v dominantní míře určováno filozofií 
a tvůrčími postupy surrealismu. Výstava 
představuje Švankmajerovu tvorbu v celé její 
ší ř i a poukazuje na to, kterak je jeho filmová 
tvorba nedělitelně spjata s jeho ostatními 
výtvarnými projevy.
Kurátor: Ivo Purš

– měStSKá KnihovnA, 2. PAtro (4

Mariánské nám. 1, P 1 [D4] open út–ne 
10–18 h

lubomír typlt: tikající muž / ticking 
man
6. 6. – 9. 9.

Jakub Špaňhel: Slepice jdou do pekla 
/ hens go to hell
6. 6. –9. 9.

městem posedlí / mezinárodní 
výstava street artu a graffiti
ilegální umění v legálním světě
10. 10.–13. 1.
Jazyk ulice se znamením vandalismu u nás 
poprvé rezonuje v mezinárodní konfrontaci 
a prestižním galerijním prostoru. Výstava 
představuje nejen českou writerskou špičku, 
zástupce silných evropských scén jako jsou 
Německo, Francie, Nizozemsko Španělsko 
nebo Polsko, ale i americké legendy. Objeví 
se tu silné individuality i skupinové projekty. 
Výstavu doplňují přednášky, prezentace, 
projekce a dokumentuje katalog.
Kurátor: Radek Wohlmuth. Další informace 
sledujte ża www.mestemposedli.cz

– ZámeK troJA
U Trojského zámku 1, P 7 [mimo 

mapu / out of map],
open út–ne 10–18 h, pá 13–18 h

emil Filla (1882–1953): Ze sbírek 
ghmP / From CgP Collections
4. 4.–4. 11.
Výběr prezentovaný na výstavě zastupuje 
autorovu rozmanitou tvorbu, jež prošla celou 
řadou proměn. / The present display brings 
a balanced survey of the artist ś varied 
output, charting his development which 
involved several major transformations.

vincenc vingler (1911–1981): Sochy 
zvířat / Animal Sculptures
4. 4.–4. 11.
Diváci mohou zhlédnout práce umělce, 
jehož projev orientovaný na svět zví řat, stál 
programově mimo vývojové proudy a procházel 
jen zdrženlivými proměnami. / The exhibition 
offers a survey of the production of an artist 
whose style in capturing his key area of 
interest, namely, the animal kingdom, set him 
programmatically apart from the mainstream 
contemporary trends in art, onto a road of his 
own involving only moderate changes.

– BílKovA vilA
Mickiewiczova 1 [D4] open út–ne 10–18 h 

František Bílek a portrét / František 
Bílek´S Portraits

gAlerie JAroSlAvA FrAgnerA
Betlémské náměstí 5a, P 1 [D4]

open út–ne 11–19 h www g jf.cz

Betlémská kulturní noc
6. 9.
Bohatý program Betlémské kulturní 
noci, který př ipravila Galerie Jaroslava 
Fragnera a 15 dalších kulturních institucí 
(galerie, kavárny, muzeum, divadlo, kino 
a hudební klub), jež spojuje právě prostor 
Betlémského náměstí a jeho okolí, je 
součástí projektu OAA Betlémské náměstí. 
Program celé akce začíná v 16 h, v samotné 
GJF se odehrají dvě vernisáže v 19.30h – 
Kuba&Pilař architekti (do 21. 10.) a Atelieru 
intermediální tvorby II Jiř ího Př íhody (do 
28. 10.), po nichž bude následovat koncer t 
skupiny Čankišou od 20.30 h a od 22 h 
zahraje DJ Gadjo (Radio 1) & live: Jo Harper. 
Více na wwwg jf.cz.

gAlerie Jelení
Drtinova 15, P 5 [E4] open út–pá 15–18 
h, 731 823 670 www galeriejeleni.cz

Jan Pfeiffer: Každý objímá všechny 
ostatní
8. 9.–27. 9.
→ vernisáž / opening: 7. 9., 18 h
Kurátor: Gabriela Kotiková, Dominik Lang

Jana Butzke: Zahradní erotika
3. 10.–23. 10.
→ vernisáž / opening: 2. 10., 18 h

 Jana Butzke slovem i obrazem vtipně 
glosuje nejen sebe, ale i své nejbližší okolí. 
S vědomím, že i vy můžete být kdykoli 
a kdekoli vizuálně nachytáni in flagranti, 
vstupte do Jelení!
Kurátorka: Katarína Uhlí řová

gAlerie JiŘí ŠveStKA
Biskupský dvůr 6, P 1 [C6] open út–pá 

11–18 h www jirisvestka.com

Stefan A Wengen: the occurrence
21. 9.–27. 10.
→ vernisáž / opening: 20. 9., 17 h

gAlerie JoSeFA SUdKA
Úvoz 24, P 1 [C2] open st–ne 11–17 h

www upm.cz

Josef Sudek: Z ostrovů / the islands
24. 5– 9. 9.
Opuštěná místa v samotném srdci Prahy, na 
nichž ve večerním přítmí vznikly melancholické 
snímky jako parafráze vnitřního exilu. / Photos 
of abandoned places in the heart of Prague, 
where were created melancholy images as 
a paraphrase of spirit exile.
Kurátor / Curator: Jan Mlčoch

gAlerie K4
Celetná 20, P 1 [D5]

open po–pá 10–24, so–ne 16–24 h
www galeriek4.cz

Anna Kymlová: 1
11. 10.–4. 11.
→ vernisáž / opening: 10. 10., 18 h
1 jako interpretace čísla jedna, které je 
symbolicky i konotačně mnohovýznamové 
– vyjadřuje především jednotu a harmonii 
v celistvosti, kterou je třeba stále hledat. 
Připomenutí univerzálních symbolů 
může skrývat toužené odpovědi a otevřít 
prostor za hranicemi materiálního světa. 
/ 1 representing number one has many 
connotations and symbolic values but first 
and foremost it expresses unity and harmony 
we still need to seek. Remembering universal 
symbols can lead us to answers we long for 
as well as space beyond the material world.
Kurátor / Curator: Rado Ištok

gAlerie KritiKů
Palác Adria, Jungmannova 31, P 1 [D4]
open út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz

From different corners
23. 8.–16. 9.

gAlerie lABorAtorio
Bubenská 1, P 7 (2. patro, č. dveří 

212 / 2nd floor, No.212) [B6] open út–pá 
15–18 h nebo po domluvě / 

Tue–Fri, 15–18 h or on appointment 
www galerielaboratorio.com

tomáš Svoboda: První osoba 
jednotného čísla / First Person 
Singular
5. 10.–16. 11.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 18 h V 
rámci Máme otevřeno / We Are Open

gAlerie mAloStrAnSKá BeSedA
Malostranské nám. 21, P 1 [C3] 

openút–ne, 12–20 h, 
www malostranska-beseda.cz

richard Pešek: Jsem zpátky! / i am 
back!
22. 8.–30. 9.
Umělec ve svých dílech užívá brilantní 
staromistrovské techniky, zabývá se tématy 
současné společnosti. / The artist paints 
by old masters technique. He is focused on 
topics of contemporary society.

tomáš Bambušek, tomáš Kubačka, 
Petra Pluhačková, Jan tajboš, 
tereza Ujevičová, diana Winklerová: 
designblok 2012/6+1
2. 10.–30. 10.
→ vernisáž / opening: 2. 10., 18 h
Výstava představí práci šesti designéru, 
jejichž tvorba se pohybuje mezi užitým 
a volným uměním. / The exhibition presents 
work of six designers whose work is balancing 
between applied and fine art.

gAlerie nod
Dlouhá 33, P 1 [C5] www nod.roxy.cz

václav Krůček: o snížené diferenci / 
on diminished difference
11. 9.–11. 10.
V samostatném projektu představí Václav 
Krůček velkoformátové práce z cyklu bílých 
sítí, charakteristických svou nízkou diferencí 
– vizuálním prolínáním reliéfní struktury 
s plochou stěny. / In his independent 
project, Václav Krůček will present large-
scale works from a cycle of white meshes 
being characteristic in their low difference 
– a visual „merging“ of a relief structure with 
background of a white wall.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický, Václav Krůček

michal Cimala a Jakub nepraš: 
výstava k 20. výročí klubu roxy Be 
tWenty
15. 10.–21.10.
Světelné objekty / Light installations
Kurátor / Curator: Jiří Machalický

Adam Štěch: obrazy / Paintings
25. 10.–14. 11.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický

gAlerie nová Síň
Voršilská 3, P 1 [D4] open út–ne 11–18 h 

www galerienovasin.cz

Jan tichý: Krajina / Architektura
5. 9.–30. 9.
Tvorba Jana Tichého je výrazově a tematicky 
rozmanitá, vedle sebe se v ní rozvíjí několik 
linií. K těm nejdůležitějším patří krajina, které 
se věnuje od počátků a která v průběhu doby 
nabývá různých podob. V poslední době se 

měl konkrétní fyzický tvar – internet. Formou
performancí a konfrontačních čtení v podání
pěti aktérů se autor pokusí propůjčit fyzický
tvar několika různým internetovým 
fenoménům. / In his new exhibition project, Jiří 
Skála continues his examination of the means 
of production and how they have changed over 
the past 20 years. In a series of performances 
that will take place in the gallery over the 
course of the exhibition, Skála attempts to 
better identify and understand the form and 
character of our new cyberculture.

i.d.A. 
iniCiAtivA Pro SoUČASné Umění
Moravská 27 [E6] open po–pá 11–21 h, 

www i-d-a.cz

Jiří Kovanda
→ 25. 9., 18 h (Jednodenní akce)

Stanislava Karbušická a Aneta 
opekarová
4. 10.–21. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 18 h

JíZdárnA PrAŽSKého hrAdU
U Prašného mostu 55/3, P 1 [C2] open 

po–ne 10–18 h www stanislavkolibal.cz

Stanislav Kolíbal: Jiný svět / Another 
World
14. 9.–6. 1.
Kurátor / Curator: Martin Dostál

leiCA gAllery PrAgUe
Školská 28, P 1 [E5] open po–pá 7–21 h, 

so–ne 14–21 h www lgp.cz

Karol Aufricht, irena Blühová, Karel 
hájek, Ján halász, tibor honty, 
Josef Kubín, ilja Jozef marko, Sergej 
Protopopov, oldřich Straka, viliam 
tóth, Josef Zeman: neúprosné světlo 
/ Stern light
14. 9.–28. 10.
Ojedinělá kolekce fotografií českých 
a slovenských autorů, zabývajících se od 20. 
do 40. let minulého století sociální fotografií. 
Ukazuje mimořádné propojení fotografie 
s politickými cíly a představuje v unikátních 
autorských zvětšeninách nejen pohledy na 
obtížný život chudých, těžce postižených 
hospodářskou krizí, ale i na tehdejší proměny 
politické propagandy. / The unique private 
collection of Czech and Slovak authors who, 
from the 1920s to the 1940s, devoted their 
time to socially conscious photography. 
Exhibition shows the exceptional unity of 
aesthetic and political aims. Through the 
unique author photographs, the exhibition not 
only presents certain perspectives from which 
to view the plight of the poor, stricken by the 
economic crisis, but also shows changes in 
political propaganda and its presentation.
Kurátor / curator: Pavel Vančát

m.odlA
Antonínská 6, P 7 [B6] Vitrína v chodbě 

přízemí bytového domu, otevřená na 
požádání kohokoliv z obyvatel, open 

každý den 9–20 h / Showcase in a hall 
of the ground floor of the appartement 
building, opened after asking anybody 
of the residents. open Every day between 
9 a.m. to 8 p.m. www photo5.cz/m.odla

luis Alipio: nonument
do 4. 10.

Alice nikitinová: Podezřelá individua
5. 10.–24. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 18 h 
v rámci MÁME OTEVŘENO / WE ARE OPEN - 
gallery evening in Prague 7

 „Lístků se vzkazy domovníků pro 
obyvatele domů jsem si začala všímat pro 
jejich zvláštní formulace. Čím víc jsem se 

jim věnovala, tím víc mne okouzlovaly svou 
Charmsovskou absurditou.“ (Alice Nikitinová)
Kurátorka / Curator: Katarína Uhlí řová

tomas del Balso
25.10.–20. 12.
→ vernisáž / opening: 25. 10., 18 h
Jeden z výsledků tvorby kanadského umělce 
na residenčním pobytu A.I.R. Antonínská / 
One of the results of formation of a Canadian 
artist created during his residence at the 
A.I.R. Antonínská programme

meetFACtory gAllery
Ke Sklárně 15, P 5 – Smíchov [H3]
open po–ne 13–20 + dle programu 

www meetfactory.cz

vajiko Chachkhiani, václav magid, 
oldřich morys, Ana riaboshenko, 
guram tsibakhashvilli, maya 
Sumbadze, Performance: group 
Bouillon: tamadův rádce – Aneb 
důmyslný Průvodce Falešným Územím 
/ tamada‘S tutorial – A Sophisticated 
guidebook through False territory
11. 9.–21. 10.
→ vernisáž / opening: 11. 9., 19 h
Výstava je pokusem o dílčí kartografii členité 
krajiny, se kterou jsme srostlí. Falešné 
obrazy, kterými se obklopujeme, abychom se 
cítili šťastni, možná nejsou až tak zavádějící. 
/ The exhibition attempts to draw partial 
cartography of rugged landscape in which we 
are fused. Perhaps the false images, which 
surround us to create a feeling of happiness, 
are not so misleading after all.
Kurátor / Curator: Dušan Zahoranský

– gAlerie KoStKA

radovan Čerevka: Cave
11. 9.–23. 9.
→ vernisáž / opening: 11. 9., 18 h
Radovan Čerevka, výrazný představitel 
mladé slovenské umělecké scény, ve svých 
instalacích a projektech sleduje relativitu 
mediálních informací zprostředkujících 
zejména současné vojenské konflikty. / 
Radovan Čerevka is a remarkable young 
Slovakian artist. In his installations and 
projects he refers to the relativity of 
information produced by the media, especially 
regarding the contemporary military conflicts.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

marcel mieth: Kdybych to jen věděl... 
/ i Wish i Knew...
27. 9.–14. 10.
→ vernisáž / opening: 27. 9., 19 h
Rezident MeetFactory skrze svou instalaci 
vytvořenou pro Galerii Kostka zkoumá 
vyprázdněné symboly, které nás obklopují 
ve stárnoucí civilizaci. / In his installation 
for Kostka Gallery, MeetFactory artist-in-
residence deals with emptied symbols that 
surround us in our aging civilization.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

Barbora Kleinhamplová
18. 10.–4. 11.
→ vernisáž / opening: 18. 10., 19 h
Mapovala-li Barbora Kleinhamplová ve 
svých předchozích projektech zákoutí 
nejednoznačné touhy, vyznívá její současná 
práce konkrétněji. Předmětem analýzy je homo 
consumericus a perverzní pud v něm 
skrytý. V autoportrétech a jednoduchých 

autor inspiroval také architekturou. 
Kurátor: Jiří Machalický.

miroslav Pechánek: Písmo a příběh
10. 10.–21. 10.
Výstava volné tvorby předního českého 
grafika a typografa.

Adalbert Khan: Kudy k dobru
24. 10.–4. 11.
Projekt mladého výtvarníka Vojtěcha Janyšky.

gAlerie ntK
Národní technická knihovna

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

Started
20. 8.–8. 9.
Rezidenti ceny Start Point 2012. / Residents 
os Start Point Prize 2012.

gAlerie roBertA gUttmAnnA
U Staré školy 3, P 1, (zadní trakt 

Španělské synagogy / rear wing of the 
Spanish Synagogue) [C4] open Denně 
kromě so a žid. svátků / Every day 
except for Sat and Jewish holidays

www jewishmuseum.cz

Židovská magie v díle marka Podwala 
/ Jewish magic: the Art of mark 
Podwal
28. 6.–11. 11.

gAlerie PAvilon
Mostecká 3, P 1 [D3]

open po–pá, 10–18 h, so 11–14 h
www galeriepavilon.cz

Situace 30: martin Zet – Koks
→ vernisáž / opening / performance 
9. 10., 14–17 h

 Martin Zet svou performancí Koks promění 
malostranský dvorek v alchymis-tickou dílnu, 
ve které se před zraky diváků odehraje pomalý 
proces podobný vzniku velkoformátového 
zrnitého fotografického otisku.
Kurátor: Katarína Uhlí řová

gAlerie rUdolFinUm
Alšovo nábřeží 12, P 1 [C4] open út–st, 

pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h 
/ Opening time: Tue–Wed, Fri–Sun, 
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm

www galerierudolfinum.cz

– velKá gAlerie

marina Abramović, vito Acconci, 
Peter Campus, Juan manuel, 
echavarría, douglas gordon, Franz 
gratwohl, Freya hattenberger, nan 
hoover, Bruce nauman, nam June 
Paik, Ulrike rosenbach, Steina, miloš 
Šejn, Fiona tan, Bill viola, Peter 
Weibel: tváře / the Faces
21. 6.–16. 9.
Výstava představující osmnáct děl převážně 
klíčových uměleckých osobností videoartu od 
jeho počátku v 60. letech do 21. st., dokládá 
sílu oné aliance, která se v posledních 
padesáti letech vytvořila mezi tváří 
a videem. Nabízí pohled na to, jak specifický 
charakter a možnosti videa a videoinstalace 
nejen přinesly nové způsoby zachycení 
tváře v obraze, ale také různé polohy jejího 
fungování coby obrazu. / The exhibition, 
which showcases eighteen works of artists 
who, for the most part, belong among 
the most prominent figures of videoart 
throughout its history – from the early days 
in the 1960's until the present 21st century 
– manifests the strength of the alliance that 
has formed between face and video in the 
last fifty years. It lends a view on the specific 
character and possibilities of video and 
video installation and how they can broker 
new ways of representation of face in an 
image, but also on the many ways the face 
can work on many levels as an image.
Kurátor / Curator: Ladislav Kesner

Beyond reality. British Painting 
today
4. 10.–30. 12.
Malba. Díla dvanácti významných umělců 
střední i mladší generace působících ve Velké 
Británii.
Kurátor / Curator: Petr Nedoma
Koncepce / Idea: Milena Slavická

gAlerie SmeČKy
Ve Smečkách 24, P 1 [E5] open út–so 

11–18.30 h www galeriesmecky.cz

Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan 
Švankmajer, libor Fára, michal 
Šanda, Pavel holeka: Cykly
5. 9.–24. 11.
Kurátor: Jiří Machalický

gAlerie SPZ
Pštrossova 8, P 1 [E4]

open so 14–18 (další dny je výstava ke 
shlédnutí přes výlohu)

www galeriespz.com

Petr dub a jeho host Josef 
hohenberger + vlajka václav 
havlíček: Pole Position
18. 9.–14. 10.
Kurátor: Robert Šalanda, Lukáš Machalický

václav Skácel a jeho host vladimír 
merta + vlajka václav havlíček: 
exekuce
18. 10.–11. 11.
Kurátor: Robert Šalanda, Lukáš Machalický

gAlerie váClAvA ŠPály
Národní 30, P 1 [D4] open po–ne, 11–19 h

www galerievaclavaspaly.cz

František Skála: Září
14. 9.–31. 10.
Výstava fotografií a objektů z aktuální tvorby 
autora.

gAlerie vernon
U Průhonu 22, P 7 [B6] open st–so 

13–18.30 h www galerievernon.com

Frank Kočí: vzpomínky / memories
7. 8.–15. 9.
Výstava představuje výběr z prací umělce, 
který se narodil v Československu, většinu 
svého života však strávil v San Francisku. 
Přestože namaloval více jak 2 000 obrazů, 
v uměleckém světě žil bez povšimnutí. / An 
exhibition presents a selection of work by 
artist who was born in Czechoslovakia and 
worked in San Francisco. Although Frank Kočí 
painted more than 2,000 works, he went 
unnoticed in the art world.
Kurátor / Curator: Monika Burian Jourdan

Black & White
21. 9.–7. 10.
Výstava představí návštěvníkům nábytek stylu 
Art Deco a funkcionalismu, který zosobňuje 
to nejlepší z nezapomenutelných 20. let 
minulého století. Nábytek doplní uměleckými 
díla současných umělců Daniela Krejbicha 
a Milana Knížáka. / The exhibition is devoted 
to Art Deco and Functionalism furniture, 
a style that incarnates the best the still 
memorable 1920s had to offer. The exhibiton 
is accompanied by contemporary art works by 
Daniel Krejbich and Milan Knížák.

– vernon ProJeKt
Heřmanova 12, P 7 [E4] open nonstop / 

nonstop www galerievernon.com

tomáš Prchal: Svatyně / Sanctuary
3. 9.–13. 10.
V atypickém výstavním prostoru Vernon 
Projekt, který kolemjdoucím umožňuje 
nahlédnout do galerie po celý den, představí 
Tomáš Prchal instalaci nazvanou Svatyně, 
která odkryje vztah mezi obrazem a místem 
jeho vzniku. / Vernon Projekt, the unorthodox 
exhibition space that allows passers-by to 
peek inside the gallery at any time of day, is 
hosting an installation by Tomáš Prchal titled 
Sanctuary, which explores the relationship 
between an image and its place of origin.

gAlerie velryBA
Opatovická 24, P 1 [B6] open po–so 

12–22 h www kavarnavelryba.cz

nina Agerholm Schacht: how to 
disappear
4. 9.–12. 10.
→ vernisáž / opening: 3. 9., 18 h
Kurátor / Curator: Štěpán Grygar

dan Friedlaender
16. 10.–9. 11.
→ vernisáž / opening: 15. 10., 18 h
Kurátor / Curator: Helena Musilová

gAlerie viA Art
Resslova 6, P 2 [E4]
open po–pá, 13–18 h

www galerieviaart.com

václav Bláha: Příběhy
11. 9.–12. 10.
Bláhovy malí řské "Příběhy" v sobě taví 
osobitou směs grotesknosti a lyričnosti, 
smyslnosti a sebekázně, uznání smrtelnosti 
a myšlenkového vykročení za ní.
Kurátor: Richard Drury

vladimír Skrepl: Co je to za hluk?
22. 10.–16. 11.
Aktuální autorova malí řská tvorba

gAmU
Galerie Akademie múzických 

umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, P 1 [D3]

open út–ne 10–12 h, 13–18 h www gamu.cz

erwin raupp: moravská hellas 1904 
/ moravian hellas 1904
12. 7.–9. 9.
V rámci cyklu Osobnosti fotografie / From the 
cycle Personalities of the Photography.

Bakalářské soubory FAmU 2012 / 
Bachelor graduates 2012
19. 9.–7. 10.
→ vernisáž / opening: 18. 9., 18 h

magisterské soubory 2012 / master 
graduates 2012
13. 10.–11. 11.
→ vernisáž / opening: 11. 10., 18 h

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

František Kočí: vzpomínky / memories
8. 8.–8. 9.
Kurátor / Curator: Monika Burian Jourdan

hUnt KAStner ArtWorKS
Kamenická 22, P 7 [B6]

open út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
www huntkastner.com

Jiří Skála: třetí skupiny předmětů 
a konfrontační čtení / third Family 
of objects and Confrontational read-
ings
7. 9.–12. 10.
Nová výstava Jiřího Skály se znovu věnuje
tématu výrobních prostředků a změnám,
kterými prošly od dob autorových rodičů. 
V tomto cyklu se Skála soustředí na výrobní
nástroj, který se používá globálně, aniž by VYDÁVÁ ARTMAP, O.S. / TEXTY POCHÁzEJí zE zDROJů GAlERií A iNSTiTUCí / GRAFiCKÉ ŘEŠENí PETR HRůzA

ArtMap kontakt: info@artmap.cz, www.artmap.cz

ArtMap vyšla díky podpoře: Mapu poskytlo: 

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

www.artmap.cz

→

J I N Ý S V Ě T
S t a n i s l a v  K o l í b a l  

A N O T H E R  W O R L D

Jízdárna Pražského hradu / Otevřeno denně 10 – 18 hodin
Prague Castle Riding School / Open daily 10 a.m. – 6 p.m.   

14. 9. 2012 – 6. 1. 2013

www.stanislavkolibal.cz

projektor.ghmp.cz
on-line výstavy pohyblivého obrazu
Galerie hlavního města Prahy

IN-MEMORY-I-AM

Adéla Babanová
Zbyněk Baladrán 
Ján Mančuška
Pavla Sceranková
Mark Ther

od 3. 9.
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instalacích vyjevují situace, jež prostupuje 
všudypřítomná, byť vytěsněná, nespoutanost 
konzumního stylu, svou traumatickou podstatu.
Kurátorka: Tereza Stejskalová

– gAlerie Zeď

FAgani BU2r – Festival animovaného 
graffiti – realizace na galerii zeď / 
Animated graffiti Festival –  
realization on the Wall gallery
2.8.–8. 9.
Festival konaný v MeetFactory je druhým 
ročníkem unikátní přehlídky propojující 
principy pouličního umění s pohyblivým 
obrazem. Na Galerii Zeď se prezentují 
letošní finalisté. / The second year of 
a unique festival at MeetFactory. The festival 
connects principles of street art and moving 
image. This year‘s finalists create their works 
on Wall Gallery.

mUSeUm KAmPA
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3]

open po–ne, 10–18 h
www museumkampa.cz

Karel Havlíček: Gigantomachie

Francisco de goya: goyovy vize / 
goya´S visions
do 30. 9.
Grafické cykly Francisca Goyi z Grafické 
sbírky NG v Praze.
Kurátor: Jiří Machalický

Zdeněk Ziegler
7. 9.–7. 10.
Výstava je uspořádaná k osmdesátým 
narozeninám významného představitele užité 
grafiky. Jde o výběr z jeho celoživotní tvorby 
– z návrhů plakátů, knižních úprav, bibliofilií, 
katalogů, log a dalších grafických návrhů 
a tiskovin.

mUZeUm montAnelli, mUmo
Nerudova 13 P 1 [C3]

open út–so 12–18 h, ne 12–16 h
www muzeummontanelli.com

Karel havlíček: gigantomachie, 
naivní umění a art brut ze sbírky 
Pavla Konečného / Karel havlíček: 
gigantomachy, naive Art and Art Brut 
from the Collection of Pavel Konečný
9. 8.–21. 10.
Dvě paralelní výstavy. Kolekce Pavla Konečného 
je rozkročena od syrových dřevěných plastik 
lidových řezbářů, přes půvabné malby 
venkovských idyl a okouzlující krajinné scenérie 
až po magické kresby spiritistických médií. 
Oproti tomu jsou fantaskní kresby autodidakta 
Karla Havlíčka velmi sofistikované a mají silný 
symbolický rámec. / These parallel exhibitions 
in Museum Montanelli will be introducing 
two opposite poles of spontaneous “original” 
artistic manifestation. The Pavel Konečný 
collection ranges from raw wood sculptures by 
folk carvers, through graceful paintings of idyllic 
bucolic scenes and bewitching landscapes 
and on to the magical drawings of spiritualist 
mediums. Opposed to this are the fanciful 
drawings by the autodidact Karel Havlíček which 
are both highly sophisticasted and are set 
within a strong symbolical framework.

národní gAlerie v PrAZe
open út–ne 10–18 h, www ngprague.cz

– veletrŽní PAláC
Umění 20. a 21. stol./ Art of the 
19th, 20th and 21st Centuries

Sbírka francouzského umění 19.-
20. stol., Dukelských hrdinů 47 [B5]

theodor Pištěk: ecce homo
26. 9.–6. 1.

Amalia giacomini: Zdánlivá 
neviditelnost
8. 9.–28. 10.

dominik lang: Šetření příčiny
7. 9.–4. 11.

oskar Kokoschka: Žhavá grafika 
pozdního věku
6. 4.–7. 10.

3d-dyS motto dAr dySleXie
do 11. 11.

Alfons mucha: Slovanská epopej
do 30. 9. 2013

Umění 20. a 21. století (stálá expozice)

nová SCénA nd
Národní 4, P 1 [D4]

www novascena.cz

– PodeStA

tom rychetský, Pavel hejný: 
sinfonietta_dekkadancers
20. 8.–30. 9.
Autoři se již v předchozích projektech zabývali 
pohybem a jeho záznamem. Sinfoniettu 
představují nejen jako hudební dílo Leoše 
Janáčka, ale hlavně jeho interpretaci 
v pohybové vizualizaci Jiř ího Kyliána.

institut světelného designu a Ciant
1. 4.–30. 4.
Site-specific instalace pro pražský Festival 
spisovatelů.

– horní Foyer

mimo formát na Scéně:
dennis Adams: malrauxovy boty / 
malraux’s Shoes
→ projekce / projection: 17. 10., 20 h

 Dennis Adams ve svém filmu 
vystupuje v přestrojení za André Malrauxe, 

francouzského spisovatele, dobrodruha, 
odbojáře, a zaníceného archiváře dějin 
světového umění. Myšlenka imaginárního 
muzea – muzea beze zdí – s níž přišel 
Malraux již v r. 1947, je vizionářský 
manifest digitálního věku, který uvádí do 
praxe nahrazení fyzických uměleckých děl 
a muzeí jako takových prostřednictvím 
fotografické reprodukce. / In his new video 
work, Malraux’s Shoes, Dennis Adams 
masquerades as André Malraux (1901–1976), 
the French writer, adventurer, Resistance 
fighter, and passionate archivist of the 
world history of art. His idea of an imaginary 
museum, a “museum without walls” (which 
he first announced in 1947), is a prescient 
manifesto of the digital age that enacts the 
displacement of the physical art object and 
the museum by photographic reproduction. 

– PiAZZetA

Andrea Kalinová: všetci sú spokojní, 
len ty si nesprataná, 2012
17. 10.–23. 10.

 Andrea Kalinová svými fotografickými 
cykly, filmy, instalacemi, a performancemi 
oživuje s humorem a s nádechem urbánního 
aktivismu polozapomenutá zákoutí 
měst či omšelé výseky kulturní krajiny. / 
The photographic cycles, films, installations 
and performances of Andrea Kalinová help 
breathe new life into half-forgotten nooks 
and corners, the worn-out spaces of the 
cultural landscape.
Kurátorky / Curators: Markéta Kinterová & 
Katarína Uhlí řová

PolAnSKy gAllery
Štefánikova 43a, P 5 [E3] 1. patro / 

1st floor

Slepá láska / Blind love
27. 10.–1. 12.
→ vernisáž / opening: 26. 10.
Je těžký sledovat příběh bez dialogu 
– film, stopa, ulice, rameno, kočka, 
skvrna. Kolektivní výstava. / It‘s hard 
to follow the story without dialog – film, 
footprint, street, shoulder, cat, stain.
Group exhibition.
Kurátor / Curator: Jiří Havlíček

PrinZ PrAger gAllery
Osadní 35 (Areál M factory) P 7 [A7]

open st–so 13–18 h
www prinzprager.com

veronika drahotová: Sugar choice
20. 9.–3. 11. 2012

ProJeKtPlUS
Nádraží Holešovice – hlavní hala [A6] 

open nonstop, www projektplus.name

ivars gravlejs: Kinetické plastiky
30. 9.–30. 10.

 Soubor Kinetické plastiky Ivarse 
Gravlejse reaguje na veřejný prostor tak, jak 
jsme u něj zvyklí – bezprostředně s notnou 
dávkou mystifikce.
Kurátoři: Helena Čtyřoká, Petr Valer

ProlUKA
vedle domu Moskevská 77/4 

open nonstop, www ctyridny.cz

rudolf Samohejl: ticho / Silence
23. 9.–28. 10.
→ vernisáž / opening: 22. 9., 17:00
Instalace / Installation
1. vernisáž galerie pod vršovickým nebem 
/ 1st opening of gallery under the sky of 
Vrsovice

Jan Jakub Kotík: marlboro Poster
30. 10.
→ vernisáž / opening: 30. 10., 18 h

SPeJS
záhřebská 23, P 2 [F6] open po–pá 

8–20 h, so–ne 11–19 h www spejs.cz

michal trpák: Cherub současnosti
21. 6.–23. 9.
Cherub, mytologická okřídlená bytost se 
vznáší nad hlavami návštěvníků, autor 
Michal Trpák jej ztvárnil jako ženu asociující 
černošku. Její křídla mají podobu pavích ok, 
v jednom z nich je kamera, která promítá 
na obrazovku v dolní části prostoru. / The 
scuplture of Cherub is hanging above the 
heads of visitors. The author, Michal Trpák, 
made it as a female evoking a black woman. 
Her wings as the peacock eyes include 
camera which projects the image onto 
a screen in the lower half of the atrium space.

StoŽár
Veletržní 17 [B6] open nonstop

tomáš hrůza: hlavu vzhůru
5. 10.–22. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 18.30 h
V rámci Máme otevřeno / We Are Open

 

Svit
Štefánikova 43a, P 5 [E3] open st–so 
14–19 h nebo po domluvě, zavřeno 

o státních svátcích / or by appoint-
ment, closed holidays, www svitpraha.org

Andrew gilbert & Anna Parkina:
Sacred Ambush is full of Parrots 
Screaming
8. 9.–20. 10.
→ vernisáž / opening: 7. 9., 19 h
Válka jako metafora každodenního života. 
Přepadení jako moment přerodu, kdy ztrácejí 
cenu jakékoli požitky, smysl ztrácejí i ta 
nejpevnější přesvědčení a zanikají všechny 
dosavadní životní priority. Kdy jediné zlo, 
se kterým nám zbývá bojovat, je zlo v nás 
samých. / War is a metaphor for every day 
life. The ambush, a point of rebirth that 
diminishes any pleasure, the firmest beliefs 
are lost and life's priorities die. A moment in 
which the only evil to fight is the evil within.
Kurátor / Curator: Dmitry Zabavin

markus Selg
27. 10.–24. 11.
→ vernisáž / opening: 26. 10., 19 h

ŠKolSKá 28
Školská 28, P 1 [E5] (in the courtyard 

– through passage) open út 13–19 h,
st–pá 13–17 h, www skolska28.cz

John grzinich a marcin dymiter 
aka emiter: onomatopoeia – Sound 
location Films/Sound Postcards/
maysea
1. 9–25. 9.
→ vernisáž / opening: 10. 9., 18 h
Audiovizuální instalace představuje práce 
dvou výrazných umělců, působících ve 
Východní Evropě. Jejich témata jsou propojena 
zájmem o městské prostředí, přírodní krajiny, 
zvuk a obraz. / The audiovisual installation 
Onomatopoeia brings together two artists who 
work for the most part in Eastern Europe and 
who have specific approaches to landscapes, 
sounds and images.
Kurátor / Curator: Miloš Vojtěchovský

Koberce, záclony (Palacký & Cenek): 
výhybka
5. 10.–2. 11.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 18 h
V projektu Koberce, záclony (Carpets 
Curtains) představí Filip Cenek (obraz) a Ivan 
Palacký (zvuk) vícekanálovou instalaci, která 
zprostředkovává druhy vyprávění, v nichž sled 
událostí není určován jen chronologickým 
pořadím, ale je tvořen pomocí jiných klíčů, 
jež nabourávají naše konvence chápání času 
a našeho místa v něm. / Carpets Curtains 
(Koberce, záclony) Filip Cenek (visuals) 
a Ivan Palacký (sound) are presenting 
a multi-channel instalation mediating 
narrative modes that are not defined merely 
chronologically but are created using other 
codes, which break down the conventions of 
how we perceive time and our place within it.
Kurátor / Curator: Marika Kupková

Sound lines/drawing Scores
1. 10–5. 10.
Tvůrčí audiovizuální dílna s Johnem a Evelyn 
Grzinic, součást projektu Soundexange.

Soundlab Prague: Udo noll: radio 
Spaces a els viaene: Prostorové 
krajiny města
1. 10–5. 10.

Dílny v rámci zvukového projektu Sounds of 
Europe. Projekt byl iniciován organizacemi 
Q-O2 (Brusel), CRiSAP (Londýn), IRZU 
(Ljubljana) a Sons de Barcelona a je zaměřen 
na umění terénních nahrávek.

– náStěnKA

Jan Šalda: Z ladu háv
1. 10–31. 10.

 Ztišený a dobře ukrytý pozorovatel. Kdesi. 
V divoké snivé přírodě. Podobně v rušném, 
špinavě romantickém městě. Vytrvale sleduje 
nepatrné změny a procesy. Drobná hajku 
opakuje básník s objektivem, Jan Šalda, tak 
dlouho, dokud si i vy nevšimnete.

terryho PonoŽKy
Kino Světozor, Vodičkova 41, P 1 
[D5] open po–pá 12.30–23 h, www 

terryhoponozky.cz

Josef Flejšar: Plakáty
Zlatá éra československého 
filmového plakátu Xvi.
12. 9.–12. 11.
→ vernisáž / opening: 12. 9., 18 h
Výstava filmových, divadelních a výstavních 
plakátů jednoho z velikánů československého 
grafického designu, který by se v tomto roce 
dožil 90. let. / An exhibition of film, theatre 
and fine art posters created by one of the 
legends of the Czechoslovakian graphic 
design who would have celebrated his 90th 
birhtday this year.
Kurátor / Curator: Pavel Rajčan

the 30 gAllery
V přístavu, Praha 7 [mimo mapu / out 

of map]
open st 18–20 h, www the30gallery.cz

václav Kopecký: Zátiší
5. 10.–31. 10.

 Fotocitlivá emulze pokryje různé povrchy 
v interieru galerie, kompozice složená 

z částí nábytku vrhne negativní stín, jehož 
směr bude dán říjnovým světlem dopadajícím 
skrz okna. Odrazem tohoto stínu se 
v emulzi vytvoří fotogram.
Kurátor: Anna Šlocarová

the ChemiStry gAllery
Bubenská 1, Praha 7 [B6]

open 12.30–23 h, st-pá 12–19 h,
so-ne 10–19 h

www thechemistry.cz

Projekt Czech.Slovak
7. 9.–9. 9.
Projekt Czech.Slovak je projekt zaměřený na 
propagaci mladých českých a slovenských 
designerů a umělců. Po výstavách v New 
Yorku a Barceloně se tentokrát představí v The 
Chemistry Gallery. Bohatý program po celé tři 
dny, možnost zakoupení prezentovaných děl. 
/ Project Czech.Slovak is a project aimed at 
promotion of young talented Czech and Slovak 
designers and artists. After exhibitions in New 
York and Barcelona it will be presented now in 
The Chemistry Gallery. Rich programme for the 
whole three days, possibility to buy presented 
artworks.

Samuel Paučo: Snoop dog
14. 9.–30. 9.
→ vernisáž / opening: 13. 9., 19 h
Samostatná výstava jednoho z nejzají-
mavějších nedávných absolventů brněnské 
FAVU (ateliér Martina Mainera, 2011). 
Jedinečné abstrakce, které vás naučí mít 
rádi abstrakce, pokud je rádi nemáte, 
a nadchnou, pokud je rádi máte. / Individual 
exhibition of one of the most interesting 
recent graduates from Brno Academy of Fine 
Arts (studio of Martin Mainer, 2011). Superb 
abstractions that will teach you to like 
abstract paintings if you don't like them and 
that will electrify you if you do like them.
Kurátor / Curator: Petr Hájek

young international Contest of 
Contemporary Art
4. 10.–25. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 19 h
Výstava mezinárodní soutěže současných 
umělců určená pro mladé umělce. Přijďte 
se podívat na současné umění vybrané 
mezinárodní porotou od umělců z celého světa. 
/ Exhibition of international art contest aimed 
at young contemporary artists. Come to see 
contemporary art selected by international jury 
from artists from all over the world.

toPiČův SAlon A KlUB
Národní 9 (1. patro), P 1 [D4]

open po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www topicuvsalon.cz

Petr dub, Jan Kovářík, lukáš 
machalický, Jiří matějů, michaela 
maupicová, Pavel mrkus, Aleš 
Svoboda: geometrův zlý sen
28. 8.–21. 9.
Kurátor: Petr Vaňous

ivan Bukovský: obrazy
22. 8.–22. 9.
Kurátor: Vlastimil Tetiva

trAFAČKA
Kurta Konráda 1, P 9 [mimo 

mapu / out of map]
open út–ne 15–19 h www trafacka.cz

Sylva Francová, Kateřina 
hausenblasová, Jana Kasalová, Alena 
Kotzmannová, Karolína Krobová, 
radim langer, Kateřina Palešníková, 
Stanislav Pexa, michal Sedlák, 
vladimír turner, libor Uher, viktorie 
valocká, eva Žižkovská: my place
4. 9.–16. 9.
Výstava s podtitulem Pobyt v prostoru 
intertextu se zabývá pojmem intertextovost ve 
vizuálním umění. Obrazový text je zde chápán 
ne jako ‚objekt‘, ale spíše jako ‚prostor‘ mezi 
objektem a čtenářem/divákem. V tomto 
prostoru se tvoří nekonečně mnoho významů, 
které nemají uzavřené hranice. My place 
spočívá v ustanovení svého osobního místa, 
ve kterém se intenzivně nacházíme a z něhož 
vycházíme v dalším uvažování o světě. Toto 
místo je součástí naší osobní archeologie, 
nemusí být pouze faktickým místem 
v prostoru, ale aktuálním stavem mysli. 
Artefakt není konečný produkt, ale jedno 
okénko filmu, jeden znak celého „textu“.
Kurátor: Romana Bartůňková

František A. Skála, tomáš Skála: 
Prolínání světů
20. 9–5. 10.
Vzniku čehokoliv nového předchází vždy 
konfrontace dvou a více stran různé polarity. 
Okamžik mezi takovou konfrontací a zrodem je 
jedinečný moment plný napětí, vzruchu, bouří 
či magie. Příčinou touhy po zmíněných úkazech 
se v jednom čase a prostoru prolnou světy 
dvou příbuzných tvůrců. / Before the genesis 
of anything new there is always confrontation 
of two or more sides of polarity. The exact 
moment between the confrontation and origin 
is a unique flash full of thrill, excitement, storm 
and magic. Due to the lust for mentioned 
phenomenons there will cross worlds of two 
related artists in one time and space.

miha gorjup a 1107 clan: Countdown 
the pieces
16. 10.–28. 10.
Slovinská writerská scéna v Praze. / Slovene 
writerś  arts scene in Prague.

trAnZitdiSPlAy
Dittrichova 9/337 P 2 [E4] open út–ne 

12–18 h www tranzitdisplay.cz

Archiv Juliuse Kollera: Badatelna / 
Julius Koller Archive
12. 9.–4. 11. 
→ vernisáž / opening: 11. 9., 19 h

Výstava věnovaná slovenskému umělci 
Juliusovi Kollerovi představuje nejenom práci 
a odkaz samotného umělce, ale zabývá se 
i obecnější úvahou nad povahou uměleckého 
díla, způsoby jeho archivace a následně 
metodikou práce s takto vytvořeným 
archivem. V rámci výstavy je připravená 
řada doprovodných programů a dílen. / 
Exhibition introduces a very important artist 
of Slovak conceptual art of1970s-80s. 
Series of lectures, educational programs and 
workshops will be a part of the exhibition.
Kurátor / Curator: Tomáš Pospiszyl
Odborná spolupráce / Cooperation: Daniel Grúň

Práce / Work
Průběžně probíhající diskuse, kino, 
výzkum, výstavy, umělecké projekty, 
publikace, archiv, workshop / Ongoing 
series of discussions, screenings, research, 
exhibitions, artist’s projects, publications, 
archive, workshops

UměleCKoPrůmySlové mUSeUm
17. listopadu 2 [C4], open út 10–19 h, 

st–ne 10–18 h, www upm.cz

Z nového Světa do celého světa / 
300 let harrachovské sklárny / From 
neuwelt to the Whole World / 300 
years of the harrach glass
31. 5.–16. 9.

verdiKt
Krokova 13, Praha 2 [G5], open nonstop

Alena Kotzmannová: Pobřežní hlídka
14. 10.–31. 10.
→ vernisáž / opening: 13. 10. v 18 h

 

vitríny rAdniCe měStSKé  
ČáSti PrAhA 2

Náměstí Míru 20, Praha 2 [G5]
open nonstop

michaela thelenová: to se snadno 
řekne
1. 10.–31. 10.

 Konfrontace veřejné desky a intimní 
výpovědi zneklidňuje svou nesmyslností. Je 
to moje vina. Je mi to moc líto. Udělám to 
pro tebe.

AKCE

4+4 dny
Bývalé Casino, Pařížská 25 [D4]

Divadlo Archa, la Fabrika, NoD, Alfred 
ve dvoře, Studio Alta

4+4 dny – 17. mezinárodní festival 
současného umění / 4 + 4 days in 
motion – 17th international festival 
of contemporary art
26. 10.– 3. 11.
Výstavy, přednášky, site specific projekty, 
divadlo, tanec, hudba a další / Exhibitions, 
lectures, site specific projects, theatre, 
dance, music and more

 Fotograf festival:
mimo formát / fotografie ve veřejném 
prostoru / off limits / Photography 
in a Public Space
1. 10–31. 10.
Tématem 2. ročníku Festivalu Fotograf 
s názvem „Mimo formát“ je umění ve 
veřejném prostoru. Vybraní umělci se 
zaměří na možnosti prezentace média 
fotografie v kontextu současného umění na 
pomezí vnitřních a vnějších prostorů města. 
Výstavními plochami, průhledy nebo vizuálně 
prostupnými membránami se stanou výlohy, 
vitríny, poutače, dvory, zahrady, náměstí 
i nábřeží. / The second edition of Fotograf 
Festival, entitled “Off Limits” is concerned 
with public art. Selected artists will focus 
on the possibilities of presentation the 
medium of photography in contemporary 
art on a border between the inner and outer 
space of the city. Exhibition areas, vistas 
or visually permeable membranes become 
showcases, displays, banners, courtyards, 
gardens, squares and waterfront.

Festival cyklotour
→ so 13.10., 16 h, start: Školská 28
Malá cyklojízda částí festivalu
Trasa: Fotograf gallery → etc. gallery → 
Botanická zahrada → Verdikt

Diskuzní fórum
→ so 20. 10., 14–18 h
Kinosál Francouzského institutu v Praze
u příležitosti 10 let výročí časopisu Fotograf
Panel I: Fotografie v médiích – diskuze se 
zahraničními a domácími hosty nad tématem 
publikovaní fotografií, jak v tištěných 
médiích, tak prostřednictvím internetu.
Panel II: Fotografie jako originál – 
fotografický obraz a jeho problematika ve 
škále od výjezdů z xeroxu až po exkluzivní 
sběratelských printy.

Enemies of Good Art
Tranzitdisplay, Ditrichova 9, Praha 2
→ st 24. 10., 18 h
Moderovaná diskuze / Public meeting
Intro: Martina Mullaney, autorka projektu, 
moderuje: Jiř ina Šiklová. Enemies of Good 
Art je projekt fungující řadu let v Londýně 
jako platforma pro diskuze o problematice 
umělců, kteří jsou rodiči a jejich zkuššeností 
se skloubením profesního a soukromého 
života. 

tinA B. 2012: Art & hAPPineSS
17. 10.–31. 10.
Sedmý ročník festivalu současného umění 
TINA B. Praha je přehlídkou současného 
umění od umělců ze všech koutů světa. 
Hlavní program festivalu TINA B. proběhne: 
České centrum Praha, Galerie Vernon, 

GUD Galerie umění pro děti, Kostel 
Nejsvětějšího Salvátora, Národní knihovna 
ČR – Klementinum, Vernon Projekt, park 
na Vyšehradě, Židovské muzeum v Praze, 
Žižkovská televizní věž a mnoho dalších 
lokalit. Více na wwwtina-b.eu. / The seventh 
year of The TINA B. Contemporary Art 
Festival in Prague is a showcase of 
contemporary art by artists from around the 
world. The main program of TINA B. Festival 
will take place: Czech Centre Prague, GUD 
Art Gallery for Children, Jewish Museum 
in Prague, National Library Klementinum, 
Park of Vysehrad, St. Salvator Church, 
Vaclav Havel Library, Vernon Gallery, Vernon 
Projekt, Zizkov television tower and many 
others. More information: wwwtina-b.eu.

máme otevřeno / večer galerií na 
Praze 7 / We Are open / gallery 
evening in Prague 7
4. 10. od 18 do 22 h
V rámci akce se slavnostně pokřtí první číslo 
novin Rajón / umění ve vaší čtvrti
od 22 h afterparty na utajeném místě
více info na ArtMap a Facebook stránkách 
Máme otevřeno.

Živé město
www zive-mesto.cz
20.–23. 9. 2012
Letošní festival oživí Prahu 6 od Dejvic až po 
Břevnov. Sjednocujícím tématem je pohled 
na život ve městě z pohledu urbanismu, 
architektury, kultury, využití veřejného 
prostoru, ekologie a zapojení místních 
do veřejného života. Těšit se můžete na 
tančírnu pod širým nebem, výstavy, divadelní 
site-specific představení, filmové projekce 
s diskusemi, komentované procházky, bleší 
trh a mnoho dalšího.

Speciální program je připraven na 22. 9., 
kdy dojde k prolnutí Živého města s pouliční 
sousedskou slavností Zažít město jinak, kterou 
v rámci celé Prahy koordinuje o. s. Auto*Mat.

NA VýlETě 

gAlerie BAoBAB
Žižkova 250, Tábor

wwwbaobab-books.net

milan Adamčiak, david Böhm, 
Jakub Czysczoń, Pavol Čejka, Jan 
Čumlivski, david demjanovič, emil 
drličiak, tomáš džadoň, habima 
Fuchs, Juraj horváth, daniela 
Krajčová, martin Kubát, Svätopluk 
mikyta, Jarmila mitríková, Juraj 
Poliak, Bianka rolando, Zsófia 
Szemzo či András Szolt: áno lino!
25. 8.–25. 9.
Výsledky 4. ročníku sympózia linorytu, které 
proběhlo v prostorách železniční stanice 
v Banské Štiavnici (BANSKA ST A NICA 
Contemporary).

gAlerie nA ShledAnoU
vrch Malsička, areál 

hřbitovave Volyni
www galerienashledanou.blogspot.com

Jiří thýn a václav Kopecký: neon 
do 30. 9.
Namísto jednoho malí ře přivítala hřbitovní 
galerie rovnou dva fotografy, kteří ve Volyni 
nevzali foťák do ruky a místo toho přemýšlejí 
o konstrukcích a ideálech. Touha autorů 
po prostoru vyústila v instalaci objektů 
z latí, doplněných nitěmi, sklenicemi 
s vodou, rozvěšenými fotografickými papíry 
a odpolední duhou. Tématika smrti se ztrácí 
v tématu současného umění.

martin Zet: Podpalubí
→ vernisáž v sobotu 6. 10, 15 h, 
výstava potrvá přes zimu
slova v blízkosti i nitru obřadních síní / ploše 
rezonují domnělou nezbytností / i falešná / 
schopnost formulovat prozrazuje hojivou / 
neúčast / slova v blízkosti i nitru /domněle 
nezbytná / skladba / příprava očekávání /
očekávání bez příslibů

Martin Zet – CV: samochvála: samohana: 
masturbační křivka: všechny údaje stejně 
vzdáleny od struny i tónu ega

měStSKé mUZeUm ve volyni
Školní 744, Volyně,  

wwwmuzeum-volyne.cz

ovocné sady a fotografie
26. 9.–31. 10.
→ vernisáž v úterý 25. 9., 17 h
Fotografie i sady jsou nositelé kulturní 
paměti. Jak se jejich prostřednictvím 
vztahujeme k naší minulosti? Jak můžeme 
díky vztahu k sadům ovlivňovat náš budoucí 
životní prostor a osobní vztahy? Jak můžeme 
číst amatérské fotografie? Dílčí výstup 
z dlouhodobého projektu Jana Freiberga 
se zaměří na sadařství a ovocnářství na 
Volyňsku – rozhovory s pamětníky, soupisy 
odrůd, mapy sadů v okolí, fotografie, filmy, 
hromady ovoce a společné vysazování 
ovocných stromů.

gAlerie SAm83
Česká Bříza 83, Třemošná

wwwsam83.cz

dan vlček: Zpívá-li ucho... / 
Singing ear...
22. 7. – 30. 9.
„Neboť zpívá-li ucho, jsou všechny ostatní 
zvuky ztraceny.“ Alan Watts

ZámeK ŽinKovy
wwwzinkovyarts.com

Žinkovy Arts Festival
2. 9. – 30. 9. 2012

07 09 —
14 10 2012 
Andreas Müller-Pohle 
Codes&Waters
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Dům umění města Brna

vernisáž výstavy
06 09 v 18H
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26 09 2012 —
06 01 2013 
Signály z neznáma 
Český komiks 1922-2012

Dům umění města Brna

vernisáž výstavy
25 09 v 18H

4+4 DNY
V POHYBU

W O U L D  Y O U  L I K E  T O  P L A Y  
A N O T H E R  G A M E ?

W W W . C T Y R I D N Y . C Z

26. 10. ————————— 3. 11. 2012 

MĚSTEM
POSEDLÍ

STUCK ON
THE CITY

IlEgálNí UMĚNí v lEgálNíM SvĚTĚ
ILLEgaL arT In THE LEgaL wOrLD

MĚSTSKá KNIhOvNa
MunICIPaL LIbrarY
galErIE hlavNíhO MĚSTa Prahy

CITY gaLLErY PraguE

10. 10. 2012
–13. 1. 2013

POřádají – OrgaNIzEd by
TakTuM, gaLErIE HLavnÍHO MěSTa PraHY

vE SPOlUPráCI – wITh
Trafačka

za POdPOry – wITh ThE SUPPOrT Of
 HLavnÍ MěSTO PraHa – THE CITY Of PraguE

www.MESTEMPOSEdlI.Cz
www.STuCkOnTHECITY.COM 

www.TaKTUM.Cz
www.gHMP.Cz

WWW.KOMIKSFEST.CZ
PRAHA 27/ 10 — 3/ 11

Galerie hlavního 
města Prahy /
City Gallery Prague

Dům U Zlatého 
prstenu / The Golden 
Ring, Týnská 6, 
Praha 1 – Ungelt

6. 9. – 7. 10. 2012

Vstup zdarma /
Entry Free

www.startup-ghmp.cz
www.ghmp.cz

Jan Uldrych    
Terra Incognita
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