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Dominik Lang: Procházení zdí
Dům umění České Budějovice
12. 9. – 11. 10. 2013
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Artmap office &
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard –
through passage) [E5]
open
st 11–18 h www artmap.cz,
bookstore.artmap.cz
Aleš Čermák: Odečítání:
performativní lekce /
Deduction: A Performative
Lecture
17. 10., 19 h
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30 [D3] open út–ne 12–18 h
www
atelierjosefasudka.cz
Adéla Leinweberová: Zrušená zastávka
6. 9. – 13. 10.
Video-básně a fotografie
Jiří Valoch & Lenka Vítková
16. 10. – 24. 11.
→ vernisáž / opening: 15. 10., 18 h
Kurátorka: Katarína Uhlířová
Centrum současného umění DOx
Poupětova 1 [A7] open po 10–18 h, st a pá
11–19, čt 11–21 h, so–ne 10–18 h
www
dox.cz, www facebook.com/DOXPrague.cz
Postiženi normalitou / Disabled by
Normality
23. 5. – 16. 9.
Výstava, která vznikla ve spolupráci s Jedličkovým ústavem, se snaží rozkrývat a problematizovat pojmy „normality“ a „postižení“ a způsob,
kterým představy o nich ovlivňují život každého
z nás. / The exhibition, created in cooperation
with the Jedlička Institute, attempts to reveal
and problematize the terms „normality“ and
„disability“ in the manner in which our notions of
them affect the lives of all of us.

Ateliér fotografie
4. patro, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (UMPRUM)
Náměstí Jana Palacha 80 [C4]
Matěj Pavlík a Iveta
Schovancová: Pravda je tam
venku / The Truth Is Out There
22. 9. – 27. 10.
→ vernisáž / opening: 21. 10., 18 h
Na začátku přemýšlení o výstavě stála touha
společně splnit úkol. Souřadnice zadání jsou
předem stanoveny: kniha – film – místo. / To
have to accomplish a goal. This desire was
the beginning thought for the exhibition. The
coordinates of the assignment are determined
beforehand: book – film – space.
Altán Klamovka
park Klamovka [mimo mapu / out of
map], open so a ne 14–18 h
www
aug.cz/altan-klamovka-praha
Anna Hulačová
3. 9. – 29. 9.
→ vernisáž / opening: 3. 9, 18 h
Absolventka AVU v Praze, Ateliér intermediální
tvorby II Jiřího Příhody.
Klára Břicháčková a Marie Štindlová
1. 10. – 13. 10.
→ vernisáž / opening: 1. 10, 18 h
Kurátorky Galerie v peněžence. Výstava v rámci
projektu Czech Action Galleries actiongalleries.
info.
Klára studentka animace na FAMU v Praze
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Libor Novotný a Jana Zhořová
15. 10. – 27. 10.
www.fotografestival.cz
→ vernisáž / opening: 15. 10, 18 h
Kurátoři Galerie Kaluž v Ostravě. Výstava v rámci
projektu actiongalleries.info.
Absolventi FU Ostravské univerzity, kde nyní Libor Novotný působí na Katedře grafiky a kresby
jako odborný asistent.

ARTinbox
Perlova 370/3 [B2] open út, čt 14–16 h
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Kurt Gebauer: Kurtura v2.—
Perlovce
/13
Kurture In Perlova Street
www.fotografestival.cz
29. 8. – 20. 9.
Podzemní pelmel krásy a vlastenectví. / Underground mixture of beauty and patriotism.
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová

Ďábelský den / Devilish day
24. 9. – 26. 9.
Výstava a představení bibliofilie: napsal Arnošt
Goldflam, ilustrace David Cajthaml, typografie
Zdeňek Ziegler. Vydala Papírenská manufaktura
Velké Losiny. Křest knihy: 24. 9. 2013 od 18
hod. / Exhibition and presentation of bibliophile,
writen by Arnošt Goldflam, illustration by
David Cajthaml, typography by Zdeněk Ziegler.
Published by Paper Manufacture Losiny. Book
launch: September 24th 2013, 6 p.m.

GUŠTAR
18. 7. – 14. 10.
Výstava, která je prvním představením děl hudebního skladatele, programátora a konstruktéra
Milana Guštara široké veřejnosti, zkoumá vztahy
mezi matematickými principy a vytvářením
hudebních kompozic a multimediálních instalací.
/ The exhibition, which is the first presentation
to general public of the work of the music composer, programmer and design engineer Milan
Guštar, examines the relations between mathematical principles and the creation of music
compositions and multimedia installations.
Radim Labuda: Aspekty Velkého muže /
Aspects of The Great Man
6. 9. – 17. 10.
Výstava je vyústěním autorova dvouletého
projektu, jehož jádrem je mýtus o Velkém muži,
archetypu dnešního člověka. / Aspects of The
Great Man is the culmination of Labuda‘s twoyear project, at the core of which is the
myth of Mr. Greatman, an archetype of the
contemporary individual.
StartPoint: Prize for Emerging Artists
6. 9. – 28. 10.
Jedenáctý ročník projektu StartPoint, mezinárodní
přehlídky diplomových prací, představí nastupující
umělecké talenty, jejichž práce vybral kurátorský
tým projektu na základě zmapování 35 uměleckých škol z 16 evropských zemí. V den vernisáže
oznámí mezinárodní porota vítěze projektu. /
The eleventh year of StartPoint, the international exhibition of graduation projects, presents
emerging artistic talents from across Europe. The
project curatorial team mapped 35 art schools
from 16 European countries. The best work will be
announced and awarded by the international jury
on the opening day of the exhibition.
Viktor Kopasz: Deníky / Journals
Polička / Shelf, knihovna
Archivu výtvarného umění
8. 10. – 31. 10. 2013
→ vernisáž 7. 10 v 16 h
Fotografická tvorba Viktora Kopasze má
pevný základ v jeho denících. Už od puberty
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work has a firm foundation in his journals. Since
adolescence, Kopasz has been creating
books
www.fotografestival.cz
in the same format full of visual observations,
obsessive interest and commentary.
Otevřená kniha – fotografie
a text / An Open Book –
Photography and Text
8. 10. – 10. 11.
→ vernisáž / opening: 7. 10., 16 h
Výstava představí díla českých vizuálních
básníků a ve fotografické dokumentaci přiblíží
projekt Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowského
Das offene Buch. / The exhibition will introduce
the works of Czech visual poets and by its
photodocumentation will shed light on the
spectacular international project Das offene
Buch of Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski.
Kuratoři / Curators: Jiří Hůla, Jan Kuntoš
Kde domov můj? / Where Is My home?
10. 10. – 13. 1.
Výstava, zabývající se představou domova
a souvisejícími pojmy jako vlast, národ, či

Císařská Konírna
Pražský Hrad [C2] open po–ne 10–18 h
www
kulturanahrade.cz
Peking – Praha / Nový pohled na
současné čínské umění /
Beijing – Prague / New Sights in
Chinese Contemporary Art
23. 8. – 29. 9.
Kurátor / Curator: Xin Dong Cheng
De–sign
Sládkova 7 [B4] open po–út čt–pá
11–18 h www de-sign.cz
Markéta Horáková: Něco k svačině /
Something to snack
18. 9. – 15. 11.
čmáranec – motanec – foukanec – stříkanec /
doodle – clew – puff – spatter
Kurátor: Jakub Štěpánek
Divus Pragerkabarett
Bubenská 1 [B6] open po–so 11–22 h
www
divus.cc
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5. 9. – 26. 10.
→ vernisáž / opening: 5.www.fotografestival.cz
9, 18 h
Výstava monumentů a přehlídka filmů
světoznámého, milovaného i nenáviděného
umělce, sochaře, performera a tvůrce krátkých
filmových experimentů. / His exhibition of works
by the beloved and reviled – yet world-renowned
– artist, sculptor, performance artist and creator
of short experimental films features a crosssection of his work, presented as “the worst of
Martin Zet”.

drdova gallery
Křižíkovského 10 [D7] open út–pá 13–18
h, so 14–18 h www drdovagallery.com
Václav Stratil & Panáčik: Mrdat / Fuck
7. 9. – 19. 10.
→ vernisáž / opening: 6. 9, 18 h
Během necelého jednoho roku se brněnský
malíř a performer Václav Stratil několikrát sešel
v nahrávacím studiu s mladým slovenským
hudebníkem Panáčikem. Výsledkem jejich
sessions byla rovněž společná devítiminutová
kompozice představená v Drdova Gallery.
Stratil se v ní vrací k emocionálně vypjatému
výrazu „pacienta“, jehož naléhavé spílání
chvílemi ústí v modlitbu, pomatenou samomluvu
nebo asociativní jazykovou hru. Při tom všem
Stratilova rozvrácená metaparanoidní promluva
zasahuje neuralgické body naší kultury, vstupuje
do zapovězeného prostoru vědění a znevažuje
nedotknutelné.
Kurátor Jiří Ptáček
ENTRANCE Gallery
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1 [C1] open čt–ne, 12–18 h
www
entrancegallery.com
Daniel Vlček: Správný vzorec
12. 9. – 4. 10.
→ vernisáž / opening: 11. 9, 18 h
Etc. galerie
Kateřinská 20 [E5], open so–ne / Sat–Sun
13–18 h, ostatní dny po telefonické
domluvě
na tel. / other days by appointment
tel: 602 682 788
www
etcgalerie.cz
Tommy Høvik: Into The Wild
15. 8. – 20. 9.
Pro norského umělce Tommyho Høvika je
typická spiritualita a práce se surrealistickou
a osobní mytologií. Výstavu v etc. galerii
připravil jako site specific instalaci, kde pracuje
s hravými a poetickými kolážemi, asamblážemi
a ready mades. / Norvegian artist Tommy Høvik
focuses on spirituality and his work often works
with surrealistic and in the same time very
personal mythology. For the exhibition in etc.
gallery, Høvik is going to present a site specific
project based on his recent playful and poetic
collages, assemblages and ready mades.
Kurátor / Curátor: Markéta Vinglerová
Rudolf Sikora: O svete
(1973/1979) / About the World
(1973/1979)
11. 10. – 3. 11.
→ vernisáž / opening: 10. 10, 18 h
Slovenský konceptuální umělec Rudolf Sikora
představí autorský výběr z 25 původních listů
knihy pro mládež nazvané O svete / About the
World. Výrazně se v tomto provázaném cyklu
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O světě / About the World. Three
of Sikora‘s most
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prominent signs in this interconnected cycle are
the following: the star – birth, the arrow – movement, the cross – death.
Kurátorka: Katarína Uhlířová
Fenester
Výloha pro současné umění /
Window gallery, Jakubská 2 [C5]
open
nonstop www fenester.cz

Michaela Mildorfová a Barbora
Šimonová: Zóna
5. 9. – 2. 10.
→ vernisáž / opening: 5. 9, 19 h
Fotograf GALLERY
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard –
through passage) [E5]
open
út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz
Z fotografického archivu Víta Soukupa
16. 8. – 14. 9.
Barbora Kleinhamplová: Kruh splynutí
18. 9. – 18. 10.
→ vernisáž 17. 9. od 18 h
„Jazyk, kterým mluvíme, naše názory, schopnost
rozsvítit světlo a spláchnout záchod, dokonce
i způsob, jak dáváme najevo vzdor a vzpouru
proti společenským konvencím, to všechno
jsme se naučili od druhých lidí.“ Jsme tedy
jejich dlužníky? A dluží ostatní nám? Barbora
Kleinhamplová se zaměřuje „dluh“ jako pocit
konstituující vztahy mezi jedincem a společností
a stopuje jeho iracionální pozadí až k příkladové
studii násilného vymáhání, kdy namísto splátky
přijde bezohledná odplata.
Petr Strouhal: Bez názvu 2
18. 9. – 18. 10.
→ vernisáž 17. 9. od 18 h
Kontemplativní hry s fotografickým obrazem
jsou Petrovi Strouhalovi východiskem pro
anatomické studium obskurnosti. Formální
vytříbenost je v nich okusována upatlaným kutilstvím, humor je nejen beze slov, ale většinou
rovněž bez pointy, po které by nastal úlevný
smích publika. Fotografický ateliér je místem,
ke lze provádět pokusy s chlupatou abstrakcí
a gesty mrtvé ruky. V galerii pak vzniká sestava
obrazů a objektů, u níž se jazyk umění šmodrchá
v novotvar, který nedokážeme uspokojivě ztotožnit s konkrétní emocí.
Zbyněk Baladrán: Mikroskop
a dalekohled času / The
Microscope and Telescope
of Time
23. 10. – 22. 11.
→ vernisáž 22. 10., 18 h
Pohyblivý obraz osvobozuje oko, je negativem
času, ukazuje to, co oko nemůže nikdy vidět:
znaky dekódované reality, spontaneitu a vnější
pohyb. Skrývá v sobě dialektický potenciál – je
současně emancipačním nástrojem i nástrojem
kontroly. Jak napsal Dziga Vertov: Naše oči,
točící se jako vrtule, se na křídlech hypotéz rozbíhají k budoucnosti. / The moving picture frees
the eye, it is the negative of time, it shows what
the eye can never see: signs of decoded reality,
spontaneity and external movement. It harbors
a dialectic potential – it is an instrument of
both emancipation and control. As Dziga Vertov
wrote, “Our eyes, spinning like propellers, take
off into the future on the wings of hypothesis.”
FUTURA
Holečkova 49 [E2] open st–ne 11–18 h /
wed–sun 11am–6pm www futuraproject.cz
Sklenice vody / A Glass of Water
Ignasi Aballi, Amande In, Nina
Beier & Marie Lund, Monica Bonvicini,
Stanley Brouwn, Corey McCorkle,
Latifa Echakhch, Ceal Floyer, Yona
Friedman, Marek Meduna, Mathieu
Mercier, Marlie Mul, Boris Ondreička,
Jan Pfeiffer, Dominika Skutnik, Tomáš
Vaněk
9. 7. – 22. 9.
Sbírka FRAC Lorraine je jednou z nějvětších
evropských sbírek tzv. protokolů, tedy návodů
jak v rozdílných podmínkách vytvořit určité dílo.
To je tedy vytvářeno přímo na místě personálem
galerie. Diváci uvidí impresivní a interaktivní,
ale přitom abstraktní a na elektrické síti ani
jiné technice nezávislé instalace. / The FRAC
Lorraine fund keeps one of the biggest European
collection of so-called protocols, which are instructions how to create the artwork in different
conditions. So the artwork is created in place by
the staff of a gallery. Visitors will see impressive,
interactive but abstract and on electricity and
other technic independent installations.
Kurátor: Michal Novotný
Rada Bouková: Nastartuj nové vítězství
/ Start a new Victory
20. 8.–22. 9.
Bulharská umělkyně vytváří instalace, objekty,
fotografie i videa, formálně následuje nejnovější
trendy, najdeme zde neon, křiklavé barvy, symboly nabité asociacemi. Její práce je konceptuální, na jednu stranu jaksi stabilní, zároveň však
svěže naivní a neohrabaná, s notnou dávkou
humoru a ironie. / Bulgarian artist creates
installations, objects, photographs and even
videos, formally, she follows the latest trends, we
can find neons, flashy colours, symbols loaded
with associations. Her work is conceptual, on
one hand stable on the other little bit clumsy
and freshly naive, with a good dose of humour
and irony.
Kurátor: Michal Novotný
Hvězdy mají svůj okamžik a poté
vyhasnou / Stars have their moment
and then they die
Crystal Z Campbell, Adam Christensen,
Anna Franceschini, Katharina Fritsch,
Christian Holstad, Václav Litvan, Danny
McDonald, Liliana Moro, Christodolous
Panayiotou, David Renggli
8. 10. – 29. 12.
Kurátor: Milovan Farronato
Audun Mortensen: Arrested
Developement
8. 10. – 10. 11.
Audun Mortensen je norský spisovatel a umělec.
Jazyk je pro něj nástrojem, který využívá při zjišťování, jak může libovolný předmět fungovat jako
umělecké dílo. Ve svých básních zkoumá materiální stránku jazyka a fyzický prostor stránky. /
Audun Mortensen is a Norwegian author and artist. Language becomes a tool in his interrogation
into how an object can function as a work of art.
His poems investigate the materiality of language

and the physical space of the page.
Kurátor: Hana Buddeus
Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23 [D7] open po–pá 10–19
h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz
Pavla Sceranková & Dušan Záhoranský:
Výročí / Anniversary
6. 9. – 6. 10.
→ vernisáž / opening: 6. 9, 19 h
Johana Pošová: Kámen, Nůźky, Papír /
Rock, Paper, Scissors
11. 10. – 3. 11.
→ vernisáž / opening: 10. 10, 19 h
Galerie AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, P 1 [D3]
open
út–ne 10–12 h, 13–18 h
Bakalářské soubory Katedry fotografie
2013 / Bachelor Graduation Projects of
the Department of Photography 2013
11. 9. – 17. 9.
→ vernisáž / opening: 10. 9., 18 h
Nina Bak, María Elinardottir, Albert Grondahl,
Karolina Ketmanová, Alexey Kholodayev, Oskar
Emir Kostecki, Alexandra Mertová, Anna Pleslová, Fraňo Procházka, Tadej Vindiš
Nina Bak: Level Anxieties
21. 9. – 5. 10.
→ vernisáž / opening: 20. 9, 18 h
Když se vnitřní řád věcí stane slovem, které
máme na jazyku, ale nemůžeme si na něj vzpomenout. Logos, který dává ten nejzákladnější
smysl věcem, se vytratil a autorka nás provází
jeho až fyzicky bolestným hledáním. / When
the internal order of things happen a word that
we have to say but can not remember it. Logos,
which gives the most basic sense things faded
and the author guides us through its painful
searching.
Kurátorka / Curator: Štěpánka Šimlová
Magisterské soubory Katedry fotografie
2013 / Master Graduation Projects of
the Department of Photography 2013
12. 10. – 19. 10.
→ vernisáž / opening: 11. 10., 18 h
Dora Dernerová, Alžběta Diringerová, Guna
Halama-Leite, Tereza Havlínková, Ludmila
Kadlecová, Lin Chiawen, Nina Schacht, Klára
Žitňanská
Miloš Tomič: Đubroteka
25. 10. – 9. 11.
→ vernisáž / opening: 24. 10., 18 h
Drahocenná sbírka pečlivě roztříděných
odpadků. Současně příběh vášnivého městského přírodovědce, který se ponořil do světa
zmačkaných papírů, vyplivnutých žvýkaček,
prasklých nafukovacích balonků. Co že to v něm
hledal? / Precious collection of carefully sorted
garbage. At the same time, a story of passionate
urban naturalist, who plunged into the world of
crumpled paper, spit out chewing gum, burst balloons. What was he actually looking for?
galerie budoart
Perunova 15 [E7] open st 13–18 h
www
budoart.cz
Šárka Růžičková Zadáková, Aleš
Růžička: Lojzova věc / Lojza's Thing
od 18. 9.
Leporela, sbírka mýdel a bábovky z písku jsou
objektem zájmu Aloise. On a jeho svět jsou zase
středobodem Šárky i Aleše. Všichni tak po svém
zvěčňují společné prchavé okamžiky.
Pop-up books for kids, collection of soaps and
sand cake are objects of interest of small Alois.
He and his world is the centerpiece of Šárka
and Aleš. Together, but each in his own way, are
immortalizing common fleeting moments.
Kurátor: Barbora Klímová
galerie/CZD
Vojtěšská 3 [E4] open út–pá 10–18 h
www
facebook.com/GALERIECZD
Proč design? / Why design?
3. 9. – 13. 9.
→ vernisáž / opening: 3. 9, 18.30 h
Proč design? Proč se jím zabývat? Proč ho
zapojovat? Výstava představující design jako
funkční součást kulturní, sociální a ekonomické
sféry. / Why design? Why deal with it? Why
involve it? The exhibition presenting design
as a functional part of the cultural, social and
economic spheres.
Design v nejlepších letech / Design in
the best ages
18. 9. – 1. 11.
Jak může design pomoci překonávat překážky,
kterým budeme čelit ve stáří? Výstava, kterou
musíte vidět dříve, než zestárnete! / How can
design help to overcome barriers we face in old
age? The exhibition which you must see before
you get old!
Galerie Ferdinada Baumanna
Štěpánská 36 [C4] (vitríny
Štěpánské pasáže) open po–ne 7–22 h
www
fbgallery.cz
Pavla Malinová: Gipsy
Romana Drdová: 91
5. 9. – 3. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 9. v 18 h
Jan Nálevka: MMS
5. 10. – 24. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 10. v 18 h
Petr Stibral: Spotřební zboží
Veronika Reslová: Průsvitný pokoj
&#8211; Ten, Ta, To.
31. 10. – 28. 11.
→ vernisáž / opening: 30. 10. v 18 h

GALERIE FOTOGRafic
Stříbrná 2 [D4] open po–ne 13–19 h /
mon–sun 13–19 h, www fotografic.cz

Galerie jaroslava frAgnera
Betlémské náměstí 5a [D4]
open
út–ne 11–19 h www gjf.cz

Vilém Heckel: Kouzlo Minulosti / Magic
Of The Past
24. 7. – 8. 9.
Vilém Heckel (1918–1970) legendární horolezec
a zároveň fotograf, který v 50. a 60. letech patřil
ke špičce v oblasti reklamní fotografie. Vysavače,
móda, radiopřijímače, osobní automobily Škoda.
Vybráno z obrovského autorova archivu. / Vilém
Heckel (1918–1970) legendary mountain climber
who as well belongs to top advertising photographers in 50s and 60s. Vacuum cleaners, fashion,
radios, Skoda cars. Carefully chosen from
enormous author‘s archive.

Letní multižánrový festival Open
Air Arena Betlémské náměstí /
architektura, výtvarné umění, hudba
a divadlo / Summer multi-genre festival
Open Air Arena Betlémské náměstí /
architecture, visual arts, music and
theater
duben-září / April to September
Kompletní program na www.gjf.cz. / Complete
program at www.gjf.cz.

Martin Kámen: Smrtihlav / Death's Head
18. 9. – 21. 10.
Smrtihlav je soubor fotografických portrétů
maskované identity ve fetišistických konotacích
zobrazování zesnulých. / The Death‘s Head
exhibition is a series of photographic portraits
of masked identity in fetishist imaging of
deceased.
Štěpán Grygar: Fotografické Záznamy
29. 10. – 7. 12.
→ vernisáž / opening: 29. 10, 19 h
Štepán Grygar, pedagog katedry fotografie
FAMU, představí výběr ze série barevných
fotografií z posledních let. Výstava ukazuje
jeho práci s barvou, na kterou se v posledních
letech zaměřuje. / Štepán Grygar, teacher of
department of photography of FAMU, presents
the selection from series of color photographs
from the past years. The exhibitions shows his
experiments with color in which he puts more
and more stress in the recent time.
Galerie Hlavního
města Prahy
www
ghmp.cz, citygalleryprague.cz
– Dům U Zlatého prstenu (1
Týnská 6 [C5]
open
út–ne 10–18 h
Život Galerie hlavního Města Prahy 50 /
City Gallery Prague: 50 Years Of Life
25. 9. – 5. 4.
Galerie hlavního města Prahy slaví v roce
2013 padesátiny. Při takových příležitostech
se sbírkotvorné instituce většinou prezentují
nejvýznamnějšími díly. GHMP se však rozhodla
pro jiný koncept – bude bilancovat. Výstava
představí nejen dějiny galerie od roku 1963, ale
i dřívější pokusy o její ustavení. / In 2013, City
Gallery Prague is marking fifty years of its existence. It has become the standard practice for
art museums and galleries on such occasions
to present their achievements by exhibiting their
most treasured works. For its part, however,
CGP has opted otherwise: namely, to draw up
and present a balance-sheet of its endeavours.
– Dům U kamenného zvonu
Staroměstské nám. 13 [D4]
open
út–ne 10–20 h

(2

Viktor Kolář: Retrospektiva /
Retrospective
7. 6.–29. 9.
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ostravsko-kanadským tématem. Zahrnuje
fotografické obrazy od roku 1959 do
současwww.fotografestival.cz
nosti, jež tlumočí konkrétnost daného místa
a silného časového akcentu vytrženého z toku
lidského bytí. / This retrospective of Viktor
Kolář presents a comprehensive view of his
highly individual photographic output centered
exclusively around two intertwining themes of
his lifetime: namely, the city of Ostrava, and
Canada. The show comprises photographic
images dating from 1959 to the present time,
conveying the peculiarity of each given location,
set against a parallel accentuated backdrop of
its timeless quality detached from the flow of
human existence.
Kurátorka / Curator: Pavlína Vogelová
Stanislav Podhrázský: Neklidná krása /
Restless Beauty
25. 10. – 23. 2.
Výstava Neklidná krása představuje dílo významného představitele české poválečné malby
– Stanislava Podhrázského (1920–1999). Svým
raným dílem se řadí k radikálním představitelům českého poválečného surrealismu, k jeho
blízkým přátelům patřili Zbyněk Sekal, Zdeněk
Palcr, Josef Lehoučka, Emila a Mikuláš Medkovi
a Miloš Chlupáč. / The exhibition Restless
Beauty presents the work of a leading figure of
Czech postwar painting, Stanislav Podhrázský
(1920–1999). His early output ranks him
alongside radical representatives of the postwar
Czech Surrealist movement.
Kurátorka / Curator: Marie Klimešová
– Městská knihovna, 2. patro (3
Mariánské nám. 1, P 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h
Obrazy a předobrazy / Figures and
Prefigurations
18. 9. – 17. 11.
Skupinová výstava Obrazy a předobrazy
konfrontuje práce současných umělců
Nairy Baghramian, Henrika Olesena, Floriana
Pumhösla a Mathiase Poledny s ukázkami
modernistického výstavnictví, surrealistické
typografie a funkcionalistického skla. Navazuje
tím na zájem současných umělců o zkoumání
rozporného dědictví modernismu. / This group
exhibition, entitled Figures and Prefigurations,
confronts works by contemporary artists – Nairy
Baghramian, Henrik Olesen, Florian Pumhösl,
and Mathias Poledna – with elements of Modernist exhibition design, Surrealist typography and
Functionalist glass objects, thereby projecting
present-day artists’ heightened interest in probing into the controversial legacy of Modernism.
Kurátor / Curator: Karel Císař

Young Architect Award 2013
11. 9. – 29. 9.
Slavnostní vyhlášení výsledků za přítomnosti patronky soutěže Evy Jiřičné 18. 9. /
Announcement of the results in presence of the
patroness of the competition, Eva Jiřičná, on 18
September.
OFIS arhitekti
4. 10. – 20. 11.
Průřez tvorbou mladého a úspěšného architektonického ateliéru ze Slovinska. / Overview
of the creative work produced by a new and
successful atelier in Slovenia.
Galerie Jelení
Drtinova 15 [E4] open út–pá 15–18 h,
731 823 670 www galeriejeleni.cz
Dominik Žižka: Jen tak tak
11. 9. – 26. 9.
→ vernisáž / opening: 10. 9, 18 h
Dominik Hejtmánek
2. 10. – 24. 10.
→ vernisáž / opening: 1. 10, 18 h
Galerie Josipa Plečnika
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám.
Jiřího z Poděbrad openst–ne 15-18 h
www
artium-os.cz, srdcepane.cz
Magdalena Bartáková: Pole
20. 8. – 8. 9.
Intimní kresby polí a mraků. / Intimate drawings
of fields and clouds.
Luděk Filipský / Ozvěny biblických textů
20. 9. – 20. 10.
Cyklus barevných tušových kreseb na vlastnoručně litém papíru. / Colored ink drawings on
hand-made paper.
GALERIE K4
Celetná 20 [D5] open po–pá 10–24,
so–ne 16–24 h, www galeriek4.cz
Baba Toure: Zahrádky
19. 9. – 1. 10.
→ vernisáž / opening: 19. 9, 18 h
„Já měl představu, že mraky jednou spadnou
a zabijí lidi a zvířata, omylem jsem přijmul, že
tento velmi rozhodující okamžik přišel, že těžké
široké předměty chystají zabít nás všechny.“ /
„My perception of thinking that clouds would
one day fall and kill people and animals misled
me to accept at that very crucial moment, that
the heavy wide objects were going to kill us all,
has come.“
Kurátorky: Zlata Borůvková, Barbora Fastrová
Thomas Winkler: Recent Layouts
4. 10. – 31. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 10., 18 h
Konceptuální umělec, fotograf, malíř, hudebník
a nakladatel Thomas Winkler představí svou
poslední sérii fotografických layoutů, inspirovanou částečně jeho nedávným pobytem v Praze.
Vernisáž bude spojená s přednáškou a koncertem. / Thomas Winkler, a conceptual artist,
photographer, painter, musician and co-owner of
Heckler und Koch publisher, will show his latest
series of photographic layouts, inspired partly
by his recent stay in Prague. The opening will be
accompanied by a short lecture and a concert.
Kurátorka: Eliška Žáková
galerie kritiků
Palác Adria, Jungmannova 31 [D4]
út–ne 11–18 h www galeriekritiku.cz

open

OSTEN – World Gallery of Drawing –
Awarded Artists
20. 8. – 15. 9.
Výstava 40 kreseb a prací na papíře byla
nabídnuta Galerii kritiků jako první příležitost
představit v Praze mezinárodní sbírku s více než
čtyřicetiletou tradicí z Muzea kresby a grafiky
v Skopje.
GALERIE mainerová
Balbínova 28 [E6] open 10–18 h, nebo
kdykoli po domluvě na tel 608 231 209
www
mainerova.cz
NickZipper: Zase
16. 8. – 16. 9.
Nick Zipper z pouličního prostředí je znám především svými plastikami a grafickými stylizacemi na motivy zipů, především samotného jezdce.
Ve své malbě vychází z vlastních streetartových
motivů a stále hledá nové způsoby tvorby.
Kurátor / Curator: Nina Mainerová
Galerie Malostranská beseda
Malostranské nám. 21 [C3]
open
út–ne, 10–18 h www vikyreplay.cz
Vikýře PLAY
do 3. 11. 2013
Výstava Vikýře PLAY v Malostranské besedě
je umělecky koncipována Petrem Niklem.
Interaktivní expozice sestavená ze zvukových,
optických a kinetických nástrojů rozvíjí imaginaci, fantazii a tvořivost každého návštěvníka
bez rozdílu věku. / PLAY Skylights exhibition at
Malostranská beseda is artistically conceived
by Petr Nikl. An interactive exhibition composed
of audio, visual and kinetic tools develops

imagination and creativity of every visitor
regardless of age.

GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 [B5] open út, st, čt 12–18 h
www
galeriepn.cz

galerie nod
Dlouhá 33 [C5] www nod.roxy.cz
Aleš Brázdil, Jakub Hubálek, Jakub
Janovský, Jan Mikulka: Důvěrná sdělení
10. 9. – 29. 9.
→ vernisáž / opening: 9. 9, 19 h
Výstava čtyř autorů zabývajících se tématem
figury v současné malbě zahrnuje několik
přístupů k obrazu. Od interpretací informací
získaných z médií jako je film, fotografie nebo
internet po subjektivněji řešené kompozice
a historické citace. / The exhibition will show
four authors pursuing figure painting each one
from a different point of view. From information
interpretations acquired from film, photography
or the Internet to a more subjective compositions
and historic references.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
Zdeněk Svoboda: Retroimaginace
25. 9. – 18. 10.
→ vernisáž / opening: 24. 9, 19 h
Zdeněk F. Svoboda navázal na klasickou
surrealistickou či imaginativní malbu, jakou
v evropském měřítku představoval například
René Magritte. Pro výstavu v Café NoD připravil
novou kolekci imaginativních obrazů. / Zdeněk
F. Svoboda follows the classical surrealistic
or imaginative painting represented by René
Magritte. For his exhibition at Café NoD, he
created a new set of imaginative paintings.
Be Twenty One
21. 10. – 27. 10
V týdnu od 21.–27. 10. opět spojí síly klub ROXY
a Experimentální prostor NoD k oslavě 21.
narozenin legendárního českého klubu. / A new
week-long celebration of Czech independent
culture, fine arts included. Join us on this
amazing journey 21–27 October!
Michael Rittstein, František Skála,
Jaroslav Róna, Martin Šárovec, Václav
Girsa, Josef Bolf, Anežka Hošková,
David Koutecký, Mark Ther, Petr
a Ondřej Skalovi: Horor? Černý humor
22. 10. – 10. 11.
→ vernisáž / opening: 21. 10, 19 h
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
– video NoD & NoD MINI
Jules Chao Zovx, Himanshu Choudhary,
Giselle Olguin Gimenez, Pal Gumpen: So
Far So Close
22. 8. – 8. 9.
Prezentace ateliéru Visual Arts pro zahraniční
studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze (pedagogické vedení MgA. Milena Dopitová). / Presentation of the student works of the
Department of Visual Arts at AAAD in Prague.
Kurátor / Curators: Lucio Fuentes a Veronika
Zajačiková
Michal Czanderle: Fotografie válek
10. 9. – 31. 9.
→ vernisáž / opening: 9. 9, 19 h
Nakolik a jak dlouho je lidská mysl schopna
uchovat konkrétní myšlenku, nakolik nosič informací jako je médium fotografie? / How long can
a human mind bear a particular thought, how
long can do the same a photograph as a bearer
of information?
Kurátorka / Curator: Veronika Zajačiková
Video Lectures. Vzestup a pád
newyorské The Kitchen
11. 9, 19 h, vstupné 70 Kč
O vzniku, životě a neslavném pádu manhattanského centra umění The Kitchen, o uměleckém
experimentátorovi brněnském rodáku Woody
Vašulkovi, s jehož osudem nás seznámí vizuální
umělec a pedagog Petr Vrána za doprovodu
výpovědi sochaře Kocourka, za zvuku proslulého
benja hudebníka „Hofmana”.
Petr Vrána: Media Archiv a prezentace
vlastní tvorby
17. 10, 19 h
Petr Vrána, vizuální umělec, pedagog a zakladatel prvního videoarchivu (databáze zahraniční
tvorby) v Praze na Národní třídě (1992)
posluchače seznámí s vlastními zkušenosmi
a pohledem na věc.
Visual Manual
17. 10, 20.30 h
Poprvé v NoD! Šest uměleckých osobností,
patnáct minut prezentace.
galerie NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 [A2] open po–pá 8–20 h, so
10–17 h www techlib.cz
PER VIDEO (vidět, přehlížet, zrakem
pronikat)
15. 9. – 19. 10.
→ vernisáž / opening: 14. 9, 19 h
Výstava není přehlídkou videoartu, nýbrž sondou
do historie i současnosti lidské společnosti,
výstavou obrazů, objektů, fotografií a knih.
Ústředním tématem expozice je vizuální percepce skutečnosti a její vztah k poznání, s přihlédnutím k nezastupitelné roli vědy a techniky
v tomto složitém vztahu. Výstava představí vedle
uměleckých děl (Josef Daněk, Adéla Matasová,
Pavel Kopřiva, Václav Krůček, Daniel Pitín a další) také vzácné knihy z historického fondu NTK,
či historické vědecko-technické přístroje.
galerie patricia milano
Krymská 12 (suterén café V lese) [D7]
open
po–ne 17–21 h nebo na tel.
720 361 043
www
http://skutecnost.cz/gpm
Erik Binder: „…Na znamenie“
21. 9. – 6. 10.
→ vernisáž / opening: 21. 9, 20 h
Miestna úprava, zastávky, mapy, malby a značky.

Adam Štech: Krásná blondýna
4. 9. – 3. 10.
→ vernisáž / opening: 4. 9. v 18 h
Štech ve své tvorbě čerpá z historického odkazu klasické malby, obrazy dekonstruuje a posléze ve vlastní malbě znovu skládá, ovšem již
v jiném kontextu a s posunutým významem.
Výsledkem jsou šťavnatě namalované obrazy,
surreálně působící, ovšem se zcela jinými
východisky než v surrealismu. Těžištěm výstavy
jsou nová velkoformátová plátna, doposud
nevystavená. Je zde představena i druhá linie
jeho tvorby, drobnější přemalby olejem na
podkladu starých barvotisků.
Petr Veselý: Několik obrazů
9. 10. – 14. 11.
→ vernisáž / opening: 9. 10. v 18 h
Veselého obrazy jsou charakteristické
střídmou, redukovanou barevností. Námětově
autor zůstává zakotven v tom, co jej obklopuje
v každodenním životě, ať již se jedná o krajinu
či věci, které ho obklopují. Na výstavě najdeme
aktuální tvorbu i přesahy do minulosti. Výstavu
galerie pořádá k šedesátinám tohoto významného brněnského malíře.

Výstava kinetických objektů a kreseb. Struktury
svou přítomností nepřetržitě protkávají naše
životy: potřebujeme je, vytváříme je. Struktury
přirozeně odráží charakter svého tvůrce. Jak
vypadáme, jakožto komplexní struktury, uvnitř?
Umožňuje kamenná fasáda projevy něhy
a vřelosti? Anebo se pod pečlivě poskládaným
exteriérem ukrývají chatrné, prohnilé podpěry?
/ The exhibition presents kinetic sculptures as
well as drawings on paper. Structure constantly
interjects its presence into our lives: we need it,
we create it. A structure itself naturally reflects
the character of its creator. How do we, as complex structures, look on the inside? Does a stony
facade give way to tenderness and warmth? Or
does a carefully composed exterior belie frail,
rotting supports?

Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12 [C4] open út–st, pá–ne
10–18 h, čt 10–20 h / Opening time:
Tue–Wed, Fri–Sun, 10 am–6 pm, Thur,
10 am–8 pm www galerierudolfinum.cz

www.viennafair.at
www.facebook.com/viennafair
blog: thenewcontemporary.com

Galerie Via Art
Resslova 6 [E4] open po–čt, 13–18 h,
pá 13–17 h www galerieviaart.com
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Karel Štědrý: Planeta Kolor
10. 9. – 17. 10.
Galerie představí aktuální tvorbu autora (nar.
1985) Jeho malířská tvorba se vyznačuje
výraznou barevností a v poslední době se v jeho
tvorbě objevil nový prvek prostorové
a závěsné objekty.
Kurátor: Zdeněk Freisleben
GATE Galerie
Husova 21 [D4] open po–so 10–18 h,
ne 11–18 h / Mon–Sat 10 am.–6 pm,
Sun 11 am–6 pm, www galeriegate.cz

galerie prokopka
Prokopova 9, Praha 3 [D7]
www
galerieprokopka.cz
Bára Kamínková: Restart
10. 9. – 7. 10
→ vernisáž / opening: 10. 9, 18 h

Vienna International Art Fair
10—13 October 2013

w w w.g h m p.cz

Mentální vrstevnice II.
10. 10. – 5. 11.
Figura a portrét v tvorbě handicapovaných umělců z evropských kreativních ateliérů. Pořádáno
ve spolupráci s artbrut.cz. Kurátorky: Terezie
Zemánková, Nadia Rovderová, Ivana Brádková,
Marie Benešovská.

identita, představuje díla renomovaných umělců
jako jsou např. Jiří David, Tomáš Císařovský,
dvojice fotografů Jasanský a Polák ad. Druhá
část výstavy prezentuje výběr děl přihlášených do otevřené výzvy pro umělce a širokou
veřejnost. / The exhibition, examining the idea
of home and related concepts as homeland, nation, or identity, presents the works of renowned
artists, such as Jiří David, Tomáš Císařovský,
photographers Jasanský and Polák, and many
more. The second part of the exhibition introduces a selection of works from the open call for
artists and general public.
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Jiří Sopko: Bez lidí
11. 9. – 17. 11.
Jiří Sopko – krajinář? Po šesti letech se Sopko
vrací na pražskou výstavní scénu s novými
díly. Prý ho už nebaví malovat lidi a věnuje se
výhradně krajině. Je však možné, aby se na
jeho plátnech alespoň malá figurka neobjevila?
Přijďte se přesvědčit do galerie GATE.

– velKá galerie
Raqib Shaw
7. 6. – 15. 9.
Jake and Dinos Chapman: The Blind
Leading the Blind / Slepý vede slepého
3. 10. – 5. 1.
Výstava prací Jakea a Dinose Chapmanových představí reprezentativní výběr jejich
mnohostranné tvorby. Jake a Dinos vytvářejí
instalace, skulptury a obrazy, které pomocí
cynického a sarkastického humoru poukazují
na současnou pokleslou politickou, společenskou, náboženskou a morální situaci. Fascinací
hororem, zlem a perverzí naší společnosti
nastavují zrcadlo realitě současného světa
a poukazují na banalitu všudypřítomného zla.
Jedinečnost výstavy spočívá také v tom, že
ukáže především díla doposud málo vystavovaná či dokonce zcela nová, jelikož zde bude
představen také rozsáhlý soubor děl vytvořených speciálně pro Galerii Rudolfinum.

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

WWW.TARAS.CZ WWW.TAKTUM.CZ
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open

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 [E5] open út–so
11–18.30 h www galeriesmecky.cz
Václav Boštík – Dělení prostoru – a co
zbylo… Výstava ke 100. výročí narození
malíře
4. 9. – 6. 11.
Václav Boštík, jeden z nejosobitějších, ale dnes
i nejoceňovanějších českých malířů 2. poloviny
20. století, by se 6. listopadu dožil sta let. Galerie Smečky uvádí výstavu z jeho nejdůležitějších
děl na téma dělení a interpretace prostoru,
v němž umělec nejen překonal hranice umění
i malířství, ale dotkl se samé podstaty našeho
světa a jeho matematických a geometrických,
ale i duchovních rozměrů a forem.
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© Sascha Weidner

– malá galerie
Carlos Relvas: Objekty věčnosti
23. 5. – 15. 9.

VÝSTAVA PŮVODNÍCH FOTOGRAFIÍ T. KUŠČYNSKÉHO 18 10—11 11 2013
STAROMĚSTSKÁ RADNICE, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 1, PRAHA 1 OTEVŘENO DENNĚ 10.00 — 19.00

14.12.2012 19:33:22

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 [D7]
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h
www
huntkastner.com
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Basim Magdy: Budoucnost obyčejných
zázraků / A Future of Mundane Miracles
7. 9. – 19. 10.
Tvorba egyptského umělce Basima Magdyho
vždy vychází a směřuje k člověku, k lidské bytosti
a k otázkám spjatým s její existencí. Křišťálová
koule, jak napovídá název nejnovějšího filmu
autora, je pohledem do budoucna a prostorem
pro nejasné otázky s ní spojené. Vedle děl z posledního období tvorby autora, představí i nový
film Křišťálová koule, a sérii prací na papíře,
vytvořených speciálně pro účel výstavy. / The
work of the Egyptian artist Basim Magdy always
relates to questions about our existence and
human destiny. In addition to the artist‘s new
film entitled Crystal Ball, the exhibition will also
feature the slide projection Investigating the
Color Spectrum of a Post-Apocalyptic Future
Landscape and a series of his colorful, mixed
media works on paper.
Kurátorka / Curator: Marketa Stará

Jiří Sopko Bez lidí
11. 09. — 17. 11. 2013
Galerie GATE a Gema

www.galeriegate.cz

STARTPOINT:
PRIZE FOR
EMERGING
ARTISTS 2013

GALERIE SPZ
Pštrossova 8 [E4] open so 14–18 (další
dny je výstava ke shlédnutí přes výlohu)
www
galeriespz.com
Filip Černý, Hana Vinklárková: Klubovna 2
6. 9. – 13. 9.

6. 9. — 28. 10.
2013

Silvia Krivošíková
20. 9. – 18. 10.
Kurátor: Petr Vaňous
Galerie Václava Špály
Národní 30 [D4] open po–ne, 11–19 h
www
galerievaclavaspaly.cz
Stanislav Diviš: V hlavní roli barva
6. 9. – 31. 10.
Výstava obrazů z aktuální tvorby autora.
galerie VERNON
U Průhonu 22, P 7 [B6] open st, čt, so
po domluvě www galerievernon.com
Kit Reisch: V zajetí nicotných systémů /
In the Thick of Thin Systems
12. 9. – 10. 10.

Husova 21, Praha 1

Zbyněk Baladrán
Frieze Art Fair, Regents Park, London
17. 10. – 20. 10.

25/9 2013 — 5/4 2014
ŽivOt GaleRie
hlavníhO města
PRahy (50)
Galerie hlavníhO města Prahy
Dům U ZlatéhO PrstenU

ArtMap se těší podpoře:
ArtMap.indd 1

Eva Koťátková
FIAC, Grand Palais, Paris
24. 10. – 27. 10.
ini gallery / prostor
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 [B6]
www
inigallery.cz
Anežka Hošková: Gothic Kitchen
8. 7. – 29. 9.
Gothic Kitchen (by Forgotten Pizza) je experimentální letní projekt Anežky Hoškové. Prostor

otevřeno denně Po-So: 10-18, Ne: 11-18
www.gemaart.cz

www.dox.cz
www.startpointprize.eu

IVAL

Mariana Alasseur, Franck Alasseur,
Filoména Borecká, Markéta Korečková,
Tomáš Kubačka, Dagmar Šubrtová,
Diana Winklerová: Mne těš
30. 9. – 4. 10.
→ vernisáž / opening: 30. 9, 18 h
Z prvního sympozia pod Řípem v Mnetěši. /
Artworks from the first symposium under Říp hill
in Mnetěš.

26.08.13 21:20

Ospap je dodavatelem
materiálu s vysokým
volumenem HELLO FAT
MATT – 1.1 a 1.3

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

↗

ArtMap Office: Školská 28, Praha 1 info@artmap.cz, www.artmap.cz
VYDÁVÁ Artmap, o.s. / texty pocházejí ze zdrojů galerií a institucí / GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PETR HRŮZA
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Vzpomínky na budoucnost II
27 11 —
12 01 2014

INI Gallery se promění v ezotericko-tropickou
jídelnu nebo vizuálně-akustickou backstage
festivalu Creepy Teepee. / Gothic Kitchen (by
Forgotten Pizza) is an experimental summer
project of the artist Anežka Hošková. The INI
Gallery space will be transformed into an esoteric-tropical dining room or a visual-acoustic
backstage of the Creepy Teepee festival.
Jana Babincová: Jazyk / Tongue
2. 10. – 5. 1.
→ vernisáž / opening: 2. 10, 19 h
Jana Babincová ve své geometrické malbě
dlouhodobě pracuje s principy kódování textů,
hudby nebo znaků odvozených z každodenního života. Důležitou součástí její tvorby
je také performance nebo situačně-komunitní rozměr. Pro INI Gallery připravila kódy
odvozené ze struktur hudby a jazyka, založené
na mnohovrstevnatém sběru dat, jež zapojí
vybrané osobnosti i diváky. / A key element
to Jana Babincová‘s work is encoding texts,
music or signs derived from everyday life into
geometric paintings. She often animates them
via performance and works on a situational or
communal level. The INI Gallery project deals
with structures of music and language and
is based on a multi-layered way of collecting
data, which will involve both selected personalities and the viewers.
Italský kulturní institut
Šporkova 14, po–čt 8.30–13.30, 14–18 h,
pá 8.30–14.30 www eleutheria.cz
ET CETERA – Téměř 25 let poté.
Hana Babak, Jan Kaláb, Martin
Kocourek, Martin Matoušek, Jakub
Matuška, Jan Mikulka, Jakub Nepraš,
Ondřej Oliva, Tets Ohnari, Matěj Rejl,
Zdeněk Trs, Roman Týc
Výstava ET CETERA – Téměř 25 let poté se
soustředí na současné umělecké dění s cílem
zachytit a dokumentovat proměny umělecké
tvorby v průběhu posledních téměř 25 let od
pádu komunistického režimu a osvobození
uměleckého projevu.
jízdárna pražského hradu
U Prašného mostu 55/3, P 1 [C2]
open
po–ne 10–18 h www marilynprague.cz

Peter Barényi, Martinka Bobriková &
Oscar de Carmen, Billy Gallery: Tymek
Borowski & Paweł Sysiak, Clakula: Ashley Clark & Matej Vakula, Ashley Clark,
Dávid Demjanovič, Jaś Domicz, Antonín
Jirát, Martin Kochan, Petr Krátký,
Jaroslav Kyša, Calvin Laing, Kata Mach,
Nicole Morris, Karíma Al-Mukhtarová,
Janek Rous, Martin Špirec, Milan Vagač,
Miroslava Večeřová, Zuzana Žabková:
Hunky Dory
22. 9. – 15. 9.
Projekt Hunky Dory (v angličtině výraz
označující pohodovou situaci) se zaměřuje
na specifickou pozici přítomnou v uměleckém
projevu současné mladé generace autorů
– popisují svět, který v sobě přirozeně pojí
reálný soukromý prostor a stejně přirozený
prostor virtuální – svět internetu a nových
technologií, jako i low costových přístupů
v intencích “nevinného” kutilství DIY, či
přímo až vědomé “ošklivosti”, “přihlouplosti”, “absurdity” a banality. / The exhibition
HUNKY DORY focuses on a specific feature
present in art practices of the current young
generation of artists. They describe a world,
that naturally combines the real private space
and similarly natural virtual space - the world
of the internet and new technologies - as well
as low-cost approaches in terms of “innocent”
DIY, or conscious “ugliness”, “sluggishness”,
ridiculousness and banality.
Kurátor: Viktor Čech, Katarína Slaninová
Alice Nikitinová: Činka / Barbell
22. 9. – 15. 9.
Ve výstavním programu na fasádě Karlin Studios
představujícím plakáty současných českých
umělců o velikosti eurobillboardu - 5,1 x 2,4 metru, se tentokrát představí s novou site specific
prací Alice Nikitinová. / In the exhibition program
on the Karlin Studios facade presenting poster of
contemporary Czech artist in the size of eurobillboard – 5,1 x 2,4 metru will this time present her
new site specific work Alice Nikitinová.

Eva Eisler, Peter Fabo, Libor Lípa: 3
9. 9. – 27. 9.
→ vernisáž / opening: 5. 9, 18 h
Brazil I: architektura / Brazil I:
Architecture
4. 10. – 17. 1.
→ vernisáž / opening: 3. 10, 18 h
Ondřej Homola, Pavel Korbička, Evžen
Šimera: Prince
4. 10. – 22. 11.
→ vernisáž / opening: 3. 10, 18 h
Leica Gallery Prague
Školská 28 [E5] open po–pá 9–21 h,
so–ne 14–20 h www lgp.cz
Jacob Aue Sobol: Příjezdy a odjezdy /
Arrivals and Departures
21. 6. – 8. 9.
Jan Malý: Torzo / retrospektiva
Torso / A Retrospective
13. 9. – 3. 11.
Jan Malý je známý dokumentací předválečné architektury, spoluautorstvím cyklu portrétů Český
člověk, porevolučními záběry z Bretaně či cyklem
Na silnici. Umělec se představuje veřejnosti po
dlouhých 33 letech. / Jan Malý is known for his
documentation of pre-war Czech architecture,
his work on the Czech People portrait series, his
photos of Brittany, and his On the Road series.
Jan Malý is presenting his works to the public for
the first time in 33 years.
Kurátor / Curator: Pavel Vančát
m.odla
Antonínská 6 [B6] Vitrína v chodbě
přízemí bytového domu, otevřená na
požádání kohokoliv z obyvatel,
open
každý den 9–20 h / Showcase in
a hall of the ground floor of the appartement building, opened after asking
anybody of the residents. open Every day
between 9 a.m. to 8 p.m.
www
photo5.cz/m.odla
Veronika Dolanska:
&#1499;&#1493;&#1500;
&#1492;&#1497;&#1493;&#1501;
28. 8. – 16. 10.
Jiří Havlíček: Dvě fotografie a jedna žena
→ vernisáž / opening: 23. 10, 18 h
20 h, promítání filmu Zajatci filmu
Kurátorky Blanka Švédová a Daniela Deutelbaum
MeetFactory gallery
Ke Sklárně 15 [H3] open po–ne 13–20 +
dle programu / according to the evening
programme
www
meetfactory.cz

Robert Šalanda: Evergreen
12. 9. – 15. 3.
Slovo Evergreen naznačuje zaměření Šalandovy
současné práce, ve které autor vizuálními způsoby zkoumá slovní klišé, lidové výrazy a ustálená
slovní spojení. Velkoformátová malba na Galerii
Zeď je součástí výstavního projektu Slovo dalo
slovo. / The word Evergreen employs a definition
of color, suggesting the current focus of Šalanda‘s work, which visualizes verbal clichés, folk
expressions and set phrases. The large-format
painting on the Wall Gallery is a part of the Word
for word exhibition project.
Kurátor: Karina Kottová
Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3]
open
po–ne, 10–18 h
www
museumkampa.cz
Gustav Klimt – Frantisek Kupka – Alfons
Mucha
do 22. 9. 2013
Výstava kreseb Gustava Klimta z českých
veřejných a soukromých sbírek, jež dosud nebyly
souhrnně představeny.
Gerald Scarfe: Pink Floyd v Praze
25. 7. – 13. 10.
Výstavu kreseb a akvarelů britského ilustrátora,
světoznámé ikony společenské a politické
karikatury Geralda Scarfa tvoří, kromě politických a společenských komentářů a karikatury
středoevropské politiky především fantastické
kresby pro desku PINK FLOYD The Wall.
MuZeum MONTANELli, Mumo
Nerudova 13 [C3]
open
út–pá 14–18 h
www
muzeummontanelli.com
M. Bláhová, V. Bláha, K. Heilmayer,
K.G.Oehlert, D. Pešta, P. Roučka, P.
Skavová, A. Šimotová, J. Zrzavý
Reopening Venice… Venice!
20. 8. – 15. 9.
Díla ze sbírky Nadace DrAK / Artworks of the
DrAK Foundation Collection
Japonský Art Brut
1. 10. – 31. 1.
Reprezentativní výběr zhruba stovky kreseb,
maleb, plastik a textilních prací vykazuje unikátní
estetiku charakteristickou pro japonskou kulturu,
odráží se v nich její znakový systém, grafický
i barevný minimalismus, cit pro detail, ale i stopy
současné populární kultury. / A representative selection of approximately one hundred
drawings, paintings, sculptures and textile works
demonstrate the unique esthetic characteristics
of Japanese culture, in which their sign system,
graphic and also colour minimalism and their
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Národní galerie v Praze /
The National Gallery in Prague
open
út–ne 10–18 h / Daily except
FTOGRAF
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TOGRAF FESTIVAL
Mondays from 10 a.m. till 6 p.m.
www
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– Veletržní palác
/0. 2
VELETRŽNÍ PALACE
www.fotografestival.cz
Dukelských hrdinů 47 [B5]

Sídlo Sbírky moderního a současného
umění / Collection of Modern and
Contemporary Art
Alfons Mucha: Slovanská epopej /
The Slav Epic
do 31. 12. 2013 / Until 12/31, 2013
Antonín Pelc: Balzakovy ztracené iluze
do 15. 9.
Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého
27. 9. – 1. 12.
Robert Šalanda, Dušan Zahoranský:
Slovo dalo slovo / Word for Word
12. 9. – 27. 10.
Hlavním momentem, jež byl inspirací pro
představení této dvojice umělců na společné
výstavě, je jejich zájem o slova, znaky a lingvistické jevy, které oba, každý svým způsobem,

Den dyslexie 2013
9. 9.
Karel Prager
20. 9. – 5. 1.

Baroko v Čechách – Stálá expozice
Sbírky starého umění NG / The Baroque
in Bohemia – permanent exhibition of
the Collection of Old Masters of the
National Gallery in Prague
Bernard Picart: Slavnosti a náboženské
zvyky národů celého světa
do 7. 10.
– KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ /
CONVENT OF SAINT AGNES
OF BOHEMIA
U Milosrdných 17 [C5]
Středověké umění v Čechách a střední
Evropě / Mediaeval Art in Bohemia and
Central Europe
KONÍRNA PALÁCE KINSKÝCH /
THE STABLE OF KINSKY PALACE
Staroměstské nám. 12 [C4]
ŠO – mistři současné japonské
kaligrafie II.
prodlouženo do 8. 9.
ŠTERNBERSKÝ PALÁC /
STERNBERG PALACE
Hradčanské náměstí 57/15 [C2]
Evropské umění od antiky do závěru
baroka – stálá expozice / European Art
from the Classical Era to the End of the
Baroque – permanent exhibition
Mistrovská díla z kolowratské obrazárny
v Rychnově nad Kněžnou /
Masterpieces from the Kolowrat Picture
Gallery in Rychnov nad Kněžnou
do 31. 12. 2014
Mistrovská díla rakouského
a německého malířství 19. století /
Masterpieces of 19th- Century Austrian
and German Painting
do 15. 9.
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18. 10. – 11. 11.
Taras Kuščynskyj může být dnes
označen za nejwww.fotografestival.cz
oslnivější hvězdu české inscenované fotografie
60.–70. let a jeho dílo se již tehdy stalo součástí
národní vizuální paměti. Ústředním námětem
Kuščynského tvorby byla žena, chápaná jako
fantom i jako součást přírody, žena jako otázka,
která odráží a problematizuje mužskou existenci.
Výstava, představující po dlouhé době rozsáhlejší autorovu retrospektivu, vychází z bohatého
archivu rodiny Kuščynských.
studio kostelní
Kostelní 6 [B6]
open
st–pá, 13–18 h (nebo po domluvě)
www
studiohrdinu.cz
Jan Jaroslav Sterec & Pavel Sterec:
Recepty na směs / Recipes for Mixture
18. 9. – 18. 10.
→ vernisáž / opening: 17. 9, 18 h
Druhá výstava v prostoru Studia Kostelní
s názvem Recepty na směs reaguje na uvedenou
inscenaci Mileniny recepty režírovanou Kamilou
Polívkovou, kde jsou jako výchozí materiál zpracované skutečné osudy Mileny Jesenské a její
dcery Honzy Krejcarové. / Second exhibition
in Studio Kostelní called ‚Recipes for Mixture‘
reacts directly to inscenation ‚Milena‘s Recipes‘
directed by Kamila Polívková, which depicts
real fates of Milena Jesenská and her daughter
Honza Krejcarová.
Kurátorka: Tereza Sochorová Horáková
svit
Štefánikova 43a [E3] open st–so 14–19
h nebo po domluvě, zavřeno o státních
svátcích / or by appointment, closed
holidays, www svitpraha.org

Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon
Lomnický žebrá na pražském mostě, 1853
do 31. 12.
valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3 [C4]

Petra Dubach & Mario van Horrik:
Circumstancial Flex.
6. 9. – 26. 9.
Mikrofony, preparovaná kytara, hračky, malé
nástroje, loop station. Spontánní improvizace.
To, co vidíme / That Which We See
3. 10. – 30. 10.
→ vernisáž / opening: 2. 10., 18 h
Zvuková instalace pro sluchátka představuje
koláž slovních popisů prostředí dvorku, kde je
provozována Galerie díra. Koláž je během trvání
výstavy aktualizována o nové příspěvky. / This
audio installation designed for headphones
presents a collage of verbal commentary
regarding the courtyard venue of Galerie díra.
In the course of the exhibition, the collage is
brought up-to-date with new contributions.
Koncept: Miloš Vojtěchovský, Lloyd Dunn
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DOX

VELETRŽNÍ PALÁC

De-sign
GALERIE PETR NOVOTNÝ

VERNON PROJEKT

← GAL ERI E NTK

M.ODLA
INI Gallery
divus

The Chemistry Gallery

studio kostelní

Artwall

TRA F

A Č KA

– BílÝ nástěnka
Thomas Winkler: Recent
Layouts
3. 10. – 2. 11.
→ vernisáž / opening: 2. 10., 18 h
Od roku 2003 se Thomas Winkler nachází na
zdánlivě nekonečné cestě „z pověření celosvětového expresionismu“, která ho přivádí do různých koutů Evropy a USA. Na této cestě pořizuje
Winkler – konceptuální umělec, fotograf, malíř,
hudebník a nakladatel – snímky, jejichž motivy
jsou stejně různorodé jako záběr Winklerovy
umělecké činnosti.
Kurátorka: Eliška Žáková

Klášter sv. Anežky České

jízdárna PRAŽSKÉHO HRADU

C

Valdštejnsk á jízdárna

cisarska konirna

K arlín Studios
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Schwarzenberský palác

SALMOVSKÝ PALÁC

www.fotografestival.cz

UMPRUM

MuZeum MONTANELli
MALOSTRANSKÁ BESEDA
GALERIE AMU
GALERIE pavilon

ghmp1
Palác Kinských F
FTOGRAF
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ghmp2
ghmp3
starom. radnice
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Tomáš Němec: Srpen
12. 9. – 13. 10.
Němcovo dílo se vyznačuje charakteristickým
malířským gestem, které povstává z dialogu
jeho vlastní malířské vize a dějin malířského
umění. Z interpretace známých impresionistických námětů se ještě jasněji vynořuje autorem
již dříve otevřené téma krajiny: krajiny lemované
vodní hladinou a nebem. Němec tak odkrývá
další fasetu svého osobního prožívání, takovou,
která je spjata s tím, co by se dalo nazvat
„lokálním“ – místu, jemuž je člověk zavázán
a „aktuálním“ – časem tohoto malování.
Michal Cimala
16. 10. 3–17. 11.
Samostatná výstava jedné z předních osobností
volného uměleckého uskupení Trafačka, „renesančního“ umělce, malíře, designéra a muzikanta Michala Cimaly, který post-katastrofální svět
trpně neočekává, ale naopak jej permanentně
žije, zažívá a umělecky zobrazuje. / Solo exhibition of one of the leading persons of famous
art group called Trafačka. Cimala is modern
super-talent, artist, sculptor, painter, designer
and musician who is not merely expecting some
anticipated post-catastrophic world. He lives
in It and shares his experience through artistic
representations.

colLOredo–mansf. palÁc

← ENTRANCE gallery

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

GATE Galerie

Galerie FOTOGRAFIC
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FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

GOETHE INSTITUT

GALERIE CZD

GALERIE JELENÍ

hunt kastner

Galerie KritikŮ

Galerie Václava Špály
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GALERIE 35M2

MUSEUM K AMPA
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SVIT

GALERIE PROKOPK A

kvalitÁŘ

drdova gallery
GALERIE F. BAUMANNA
ŠKOLSK Á 28
ART
MAP
OFF
ICE

GALERIE mainerová

galerie SPZ
BUDOART

POLANSKY GALLERY
FTOGRAF
F
F
TOGRAF FESTIVAL
Mezi zna
znaky
zn
aky
[text, o
obraz
braz a fot
fotgrafie]
fot
grafie]

FTOGRAF
F
F
TOGRAF FESTIVAL

2.—31.
2.—
2.
—31. 10
10.
1
0. 2
213
2
13

Mezi zna
znaky
zn
aky
[text, o
obraz
braz a fot
fotgrafie]
fot
grafie]

FTOGRAF
F
F
TOGRAF FESTIVAL

www.fotografestival.cz

Mezi zna
znaky
zn
aky
[text, o
obraz
braz a fot
fotgrafie]
fot
grafie]

FTOGRAF
F
F
TOGRAF FESTIVAL

TRANZITDISPLAY

2.—31.
2.—
2.
—31. 10
10.
1
0. 2
213
2
13

Mezi zna
znaky
zn
aky
[text, o
obraz
braz a fot
fotgrafie]
fot
grafie]

www.fotografestival.cz

FUTURA

2.—31.
2.—
2.
—31. 10
10.
1
0. 2
213
2
13
www.fotografestival.cz

2.—31.
2.—
2.
—31. 10
10.
1
0. 2
213
2
13

ETC. GALERIE

www.fotografestival.cz

NIK A

← A LTÁN

K L A MOV

patricia milano

KA
FTOGRAF FESTIVAL
FTOGRAF
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Jan Křížek (1919–1985) a umělecká
Paříž 50. let
31. 5. – 13. 10.
Breton, Duvillier, Dubuffet, Picasso…& Foyer
de l‘Art brut. Souhrnná výstava představí dílo
sochaře Jana Křížka, jednoho z nejvýznamnějších a neoriginálnějších český umělců, kteří se
usadili ve Francii. Křížek tam žil od roku 1947
až do smrti a vytvořil podstatnou část svého
díla. Ačkoliv byl především sochař, Křížek po
sobě zanechal i rozsáhlé kresebné, malířské
a grafické dílo. Výstava uvede přes 300 Křížkových prací (70 z Francie, 100 ze sbírek Národní
galerie v Praze, ostatní ze sbírek v ČR) a zařadí
umělce do mezinárodního kontextu a společnosti (art brut, tašismus, Jean Dubuffet, Pablo
Picasso, Jean Degottex, René Duvillier).
Kurátorka: Anna Pravdová
Nika  Malá Galerie VŠUP
vestibul stanice metra Karlovo nám. [E4]
Rhyme
18. 10. – 7. 11. 2013
→ vernisáž / opening: 17. 10., 18 h
NOVÁ SCÉNA ND
Národní 4 [D4] www novascena.cz
Samuel François (FR):
No Image Yet
2. 10. – 31. 10.
POLANSKY GALLERY
Štefánikova 43a [E3] (1. patro / 1st
floor) openst–so 14–19 nebo po domluvě
/ Wed–Sat 2–7 pm or by appointment
www
polanskygallery.com
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Topičův salon a klub
Národní 9 (1. patro) [D4] open po, čt,
pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www
topicuvsalon.cz

Majetek ušlechtilého muže: Dirk Bell,
Nathaniel Lee-Jones, Reginald Alan
Westaway
31. 8. – 12. 10.
SVIT
19. 10. – 16. 11.
→ vernisáž / opening: 18. 10, 18 h
Školská 28
Školská 28 [E5] (in the courtyard –
through passage) open út 13–19 h,
st–pá 13–18 h, www skolska28.cz
Petra Dubach a Mario van Horrik:
Zpívající činely / Singing Cymbals
6. 9. – 26. 9.
→ vernisáž / opening: 5. 9, 18 h
Instalace ze série Waves, ve které autoři zkoumají
principy převedení zvuku do pohybu, využívá speciální reproduktory – transducery, rozechvívající
struny napjaté v prostoru galerie, na nichž jsou
uchyceny svislé struny s připevněným kolíčkem na
prádlo. Na podlaze je rozmístěno několik činelů,
rozeznívaných předměty upevněnými na struně.
Neslyšitelné hluboké zvukové vlny ovlivňované
tělem návštěvníka mění prostřednictvím zpětné
vazby chování rezonujících strun a tak i „zpěv“
činelů. / Singing Cymbals is made with the use of
shakers, that make long strings vibrate that are
tensed in the gallery. From each string another
string hangs down, with a clothpeg clipped to the
end of it. On the floor cymbals are placed. The
clothpegs (through the vibrations of the strings)
FTOGRAF
F
F
TOGRAF FESTIVAL
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Magda Stanová: Dáma se
dvěma hlavami / The Lady with
Two Heads
3. 10. – 31. 10.
→ vernisáž / opening: 2. 10., 18 h
Magda Stanová vyhledává a následně uplatňuje
teorie z neurovědy, umělé inteligence a jiných
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Richard Konvička: Na ostrém bodu /
The Sharp Point
20. 8. – 20. 9.
Abstraktní tvorba na reálných základech, ve které autor monumentalizuje běžné vjemy, pocity,
události, které nahlíží v jejich fatálním významu.
/ Konvička‘s art may be considered abstract at
first sight, but it is based on reality. His recent
output could be described as an “urban drama”,
monumentalising the everyday perceptions,
feelings and events within their fatal meaning.
Vladimír Míčko: Krajina na křídlech /
Landscape On Wings
3. 9. – 4. 10.
→ vernisáž / opening: 3. 9, 18 h
Všechno co autor sděloval, sděloval sugestivně
a jakoby někde chvatným tempem, cíleně
směřujícím k výrazně magické přitažlivosti
celku. Vše měl v sobě zpracované do posledního
detailu. Na první pohled se topil v chaotickém
míšení barev, nespoutaném překrývání nervních
tahů a nepochopitelné nahodilosti, aby nakonec
docílil efektu předem skrytě definovaného a vypočítaného. / All his messages were suggestive,
sometimes expressed like in a hurry, but always
aimed to the markedly magic attractiveness of
the whole. He considered everything carefully
down to the slightest detail. At first sight,
his works were overloaded with a chaotic
merging of colours, unrestrained overlapping of
impassioned brushstrokes and unfathomable
haphazardness that resulted in the covertly
defined and intentional effect.

Doprovodný program /
Accompanying Programme:

G

H

Tranzitdisplay
Dittrichova 9/337 [E4] open út–ne 12–18 h
www
tranzitdisplay.cz
Lia Perjovschi
11. 9. – 13. 11.
→ vernisáž / opening: 10. 9., 19 h
Lia Perjovschi je jednou z protagonistek
„archivního obratu“ v současné umělecké praxi.
Na počátcích tohoto obratu byla nutnost sdílení
umělecké produkce a informací o umění v situaci kontrolovaného ceausescovského Rumunska
80. let. Od počátku 90. let spolu se svým

www.fotografestival.cz

→

KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 [C7] open st–ne 12–18 h,
wed–sun 12–6 pm www futuraproject.cz

kvalitář
Senovážné náměstí 17 [D5]
open
út–pá 13–17 h (nebo po domluvě / or
by request) www kvalitar.cz

– GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY

– SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2 [C2]

– Galerie Díra

3

C TORY
M EET FA

Marilyn
30. 5. – 20. 9.
Kurátoři / Curators: Stefania Ricci, Sergio Risaliti

Ivo Burokvic, Wieland Schönfelder, Paul
Wiersbinski: Když teče v ulicích krev, já
nakupuji / You have to buy when there
is blood on the street
26. 9. – 20. 10.
V jeho zcela první výstavě ve Střední Evropě bude
slavný malíř Ivo Burokvic zkoumat komercionalizaci světa umění a našeho života obecně
prostřednictvím spolupráce s dvěma alter egy. Ve
světě chamtivosti nemá nic větší hodnotu než to,
co nelze prodat. / For his first exhibition in central Europe the famous painter Ivo Burokvic will
question the commercialisation of the art world
and our life in general by collaborating with two
alter egos. In a world of greed nothing is worth
more than something, which cannot be sold.

Tereza Sochorová a Filip Cenek:
Množina / The Set
7. 10. – 27. 10.
Projekt Terezy Sochorové, ke kterému přizvala
Filipa Cenka, je průnikem individuálních přístupů,
které společně tvoří množiny a podmnožiny
vzájemných vztahů. Výstava bude doplněna
o autorské noviny V duchu. / The Tereza Sochorová project (along with the participation of Filip
Cenek) stands for an intersection of individual
approaches, which together form sets and
subsets of mutual relations. The exhibition will be
accompanied by original newspaper In the Spirit.
Kurátorka: Karina Kottová
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Tomáš Bambušek, Barbara
Benish,
Štěpán Beránek, Milan www.fotografestival.cz
Cais, Honza
Dvořák, Jiří Kačer, Patrik Hábl, Ivana
Hanzlíková, Miko Hara, Michal Hradil,
Martin Janíček, Svatopluk Klimeš,
Martina Klouzová Niubo, Tomáš Košťál,
Vašek Krčál, Tomáš Kubačka, Kurt
Gebauer, MICL, Petr Nikl, Tets Ohnari,
Akira Otsubo, Martin Pertl, Ladislav
Plíhal, Rudolf Samohejl, Xiao Hui Shan,
Čestmír Suška, Daniel Suška, Viktor
Svatoš, Miloš Šejn, Dáša Šubrtová,
Jiří Trajer, Adam Velíšek, Tereza
Vyhnálková, Diana Winklerová, Karel
FTOGRAF
F
F
TOGRAF FESTIVAL
Matouš Zavadil
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Descriptive Systems
Diskusní fórum s mezinárodní účastí /
A panel discussion with international
guests
19. 10., 14–18 h
kinosál Francouzského institutu v Praze
Štěpánská 35, Praha 1
K diskutovaným tématům bude patřit otázka
vnitřní podobnosti fotografie a textu, různé možnosti čtení obrazu a schopnost fotografie mluvit
a propojení obrazu a textu v uměleckých dílech
pracujících s médiem fotografie. / The topics
focused on in the discussion include the issues
of the inner similarity between photography
and text, the various ways of interpreting image
and the ability of the photograph to speak, and
the interplay of image and text in works of art
dealing with the medium of photography.
Rudolf Sikora: Z idealistického
zápisníka
11. 10., 19 h
Tranzitdisplay (Dittrichova 9/337)
Rudolf Sikora bude číst ze svých textů ze 70.
a 80. let, v nichž se zabývá lidskou existencí,
vztahem umění a vědy, kosmologií, životním
prostředím... tedy tématy, které dlouhodobě řeší
i ve svých výtvarných dílech.
Maraton čtení a půlnoční projekce
filmu Forbidden zone / The Reading
Marathon and the midnight screening
of the film Forbidden Zone
pá 25. 10.
Autoři vystavující v rámci festivalu mají většinou hluboký vztah k literatuře, často sami publikují literární texty. Proto je chceme představit
také jako spisovatele a čtenáře. Večer vyvrcholí
půlnoční projekcí kultovního filmu Forbidden
zone v kině Oko./ Most of the exhibiting artists
of this year’s festival have a deep connection
to literature – they oftentimes publish literary
texts themselves. That is why we want to introduce them as writers and readers. The evening
will culminate with the midnight screening of
the cult film Forbidden Zone in cinema Oko.

Konceptuální stopy v díle
Georgese Pereca
Kritický klub A2
st 23. 10., 19 h
Tranzitdisplay (Dittrichova 9/337)
Pozvání přijali kurátor Vít Havránek, básník
Michal Rehúš a romanista a překladatel Václav
Jamek. Diskuzi bude moderovat Jan Bělíček.

na peróně nádraží, výstava v čekárně či
komentovaná rocházka zaměřená na dejvické
a bubenečské vnitrobloky. Předběžný program
je pravidelně aktualizován na webových
stránkách.

Kupčíková, Grzegorz Łoznikow, Šárka
Mikesková, Libor Novotný, Kateřina
Olivová, Jan Steklík, Alois Stratil,
Peter Sulo, Šibrav, Jiří Šigut, Branislav
Štěpánek a ateliér tělového designu
FAVU v Brně.
5. 9. – 11. 10.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
zazitmestojinak.cz

www

Prague Biennale 6
Prague Biennale photo 3
Nákladové nádraží Žižkov, ul. Želivského 2
www
praguebiennale.org
6. 6. – 15. 9.
Mezinárodní přehlídka současného umění, která
představí kolem 70 umělců z 12 zemí světa.
CCEA MOBA
Trať galerií Praha – Karlín –
Viadukt / The Line Galleries
Prague – Karlin – Viaduct
19. –21. 9.
Trať galerií Praha – Karlín – Viadukt je projekt
CCEA, který se věnuje experimentování mezi
uměním, architekturou a veřejným zájmem
s cílem otevřít téma prostoru Negrelliho
viaduktu pro kulturu a pro město. Objekt se
tak po dobu tří dnů otevře veřejnosti. Hlavní
částí projektu se stanou výstavy pražských
galerií, kurátorů a umělců. Prostory oblouků
ale budou slo užit i pro koncerty, projekce, bar,
dětské dílny, divadelní, taneční či kulinářská
vystoupení.
ŽIVÉ MĚSTO 2013
www
zive-mesto.cz
21. – 22. 9. a 25. – 29. 9. 2013
Již potřetí se zářijová Praha 6 promění v živé
město. Neziskový multižánrový festival s podtitulem Ožijte se svou čtvrtí, se letos zaměří
na nádraží a dvorky či zahrádky, přičemž tato
místa setkávání oživí různými site-specific
akcemi. Na programu je například tančírna

21. 9.
Sousedská slavnost, která vznikla z iniciativy
Auto*Mat. Přibližně na třiceti místech v Praze,
v ulicích, dvorcích a parcích, připravují lokální
spolky nebo jednotlivci program, který každý
můžet obohatit svými nápady. Je možné se
zapojit například tím, že pro ostatní připravíte
jídlo, vyndáte krabici s vlnou po babičce a
upletete na ulici šálu, zasadíte pár rostlinek
na šedém místě, připravíte hru pro děti,
uspořádáte bleší trh, zazpíváte nebo přečtete
svoje básně...
Pokud se chcete připojit nebo pomoct s organizací, kontaktujte lokální organizátory, které
najdete na webových stránkách. Naleznete zde
i aktuální program a všechny lokace.
→ 9 zahrad Nové město
Školská 28 (dvůr)
Sousedská slavnost pro obyvatele čtvrti i širokou
veřejnost. Více na www.zazitmestojinak.cz

Galerie Na shledanou
vrch Malsička, areál
hřbitovave Volyni
www
galerienashledanou.blogspot.com
Daniel Vlček: DJ hraje ze sochy
14. září od 15 hodin
Dernisáž výstavy Zobrazení času do konce
skladby. Socha z LP desek jako černý monument
všech mrtvých sběratelů bude rozebrána
a přehrána.
Jaromír Novotný: #10
29. 9. 2013. – 31. 3. 2014
→ vernisáž / opening: 28. 9. od 15 h
Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
Očkova 5 www galerieroudnice.cz
Esther Stocker: Prostor bez hranic /
Unlimited Space
3. 10. – 1. 12.

Na výletě
GALERIE CELLA
bývalý Divadelní klub
(Rybí trh 4, Opava), Galerie Cella
( Matiční 4, Opava) a Hovorny
(Masarykova 22, Opava)

Místo
konání:
MEET
FACTORY

Body varu. Nové pohledy na tělo
a intimitu v současném vizuálním umění.
Darina Alster, Nora Aurrekoetxea,
Ondřej Brody, Veronika Bromová,
Martin Cáp, Andrej Dúbravský, Viktor
Frešo, Matěj Frank, Ewa Głowatska,
HC GA, Aleš Hudeček, Blanka
Jakubčíková, Lenka Klodová, Alena

MEKUC Galerie Ve věži
Ulice 5. května, Mělník
út – ne 14 – 23 h www mekuc.cz
Lukáš Urbánek: Doktor Racek na Věži
12. 9. – 27. 10.
→ vernisáž / opening: 12. 9. od 18 h
TABOOK
Festival malých nakladatelů Tábor
www
tabook.cz
3.–5. 10. 2013

Praha 1 / 9 – 30 / 10 / 2013
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Jan Kotík (1916–2002): Retrospektiva
18. 10. – 23. 3.

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

1

manželem transformovali svůj ateliér v Archív
Práce / Work
současného umění – soubor obsahující, knihy,
Průběžně probíhající diskuse, kino, výzkum,
časopisy, obrazové reprodukce a další média.
výstavy, publikace, archiv / Ongoing series of
Od roku 2003 se Lia Perovschi rozhodla změnit
discussions, screenings, research, exhibitions,
název Archívu na Centrum pro umělecké analýzy,
publications, archive
ale změnila především jeho funkci. Stal se encyFTOGRAF
F
F
TOGRAF FESTIVAL
klopedickou zásobárnou námětů, témat, historií
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instaluje a komentuje v galerijních
Fotograf Festival 2013
/ Lia Perjovschi is one of thewww.fotografestival.cz
proponents of the
Mezi znaky / Between the Signs
www
“archival turn” in contemporary art practice. At
fotografestival.cz
GALERIE NTK
the beginnings of this turn was the necessity of
sharing all art production and information about
Výstavy a doprovodné akce konané v rámci
art in the circumstances of Romania in the 80s
třetího ročníku festivalu se pohybují „Mezi
controlled by Ceausescu. From the early 90s
znaky“ a různým způsobem propojují obraz,
onwards, Lia Perjovschi along with her husband
text a fotografii. Během října se ve spolupráci
transformed their studio into the Conteporary
s pražskými galeriemi a dalšími kulturními
Art Archive – a collection of books, magazines,
institucemi uskuteční přes dvacet různých akcí.
visual reproductions and other media. Lia
Vrcholem doprovodného programu je připravoPerovschi decided to rename the Archive to The
vané diskusní fórum s mezinárodní účastí. / In
Center for Art Analysis, but changed primarily
this third year of the Festival, the exhibitions and
its function. It became an encyclopedic source
the accompanying programme move “Between
of themes, motifs, histories and narratives that
the Signs” and variously connect image, text
Lia Perjovschi edits subjectively – cuts, copies,
and photography. You will be able to visit around
reproduces, stages, installs and comments on
twenty different events all through October,
in gallery spaces.
prepared in cooperation with Prague galleries
and other cultural institutions.

Contemporary Art
in Prague Galleries

martin rasp
Nehledám, nacházím
18 09 —
10 11 2013

Tamara moyzes
27 11 —
12 01 2014
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Paul Signac: Akvarely a tuše
17. 9. – 15. 12.
Komorní výstavou akvarelů a tušových kreseb
Paula Signaca (1863–1935) si připomínáme 150.
výročí narození tohoto významného francouzského
malíře, grafika a výtvarného teoretika.
Kurátorka: Zuzana Novotná

Adam Holý
19. 10. – 23. 11.
→ vernisáž / opening: 18. 10, 18 h

oborů z oblasti kognitivních věd, které mají potenciál přinést vhled do teorie umění a analýzy
tvořivého procesu. / Magda Stanová seeks and
subsequently applies theories from neuroscience, artificial intelligence and other branches
of cognitive science that have the potential to
bring insight into art theory and the analysis of
the creative process.
Kurátor / Curator: Pavel Vančát

Současné umění
v pražských galeriích

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

Vojtěch V. sLáma
Fotografie
27 11 —
12 01 2014

www.dum−umeni.cz

Dům umění města Brna

Antonín Jirát, Martin Llavaneras:
Quagmire
12. 9. – 29. 9.
Výstava dvojice umělců, kteří se potkali na stáži
v Berlíně, je asambláží obrazů a forem zdánlivě
vytržených z kontextu příběhů či pohádek. / In
their exhibition project Jirát and Llavaneras, who
shared a studio during their exchange semester
in Berlin, present an assemblage of images and
forms seemingly pulled out from tales.
Kurátor: Karina Kottová

Tillman Kaiser: Návrh na oltář /
Proposal for an Altar
31. 8. – 12. 10
Exponované objekty Tillmana Kaisera rozšiřují
pole toho, co dnes ještě můžeme vnímat jako
fotografický obraz. Zrcadlící se formy vysílají
útržkovité signály z minulosti fotografie, černé
plochy pak osvětlují její současnost.

←

– galerie kostka

Jan Pištěk: Pod povrchem
13. 9. – 6. 1.
Národní galerie v Praze připravila výstavu
jediného monumentálního obrazu malíře Jana
Pištěka. Dílo vznikalo v letech 2012 až 2013
a má rozměry 390 x 1380 cm. Vzhledem
k jeho dimenzím je v běžných galeriích České
republiky téměř nevystavitelné, s výjimkou
mimořádných prostorů, jakým je Malá dvorana
Veletržního paláce.

←

zpracovávají vizuálně. / The inspiration to
present these two artists at a collaborative
exhibition was their mutual interest in words,
signs and linguistic phenomena, which both
Zahoranský and Šalanda, each in their own way,
transfer to visual creations.
Kurátor: Karina Kottová

