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BŘEVNOV
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera, 
Markétská 28/1  
čt–ne / Thu-Sun, 12.00–18.00 
entrancegallery.com

Tomáš Werner: Agility
24. 9.–18. 10.
k / c: Tereza Jindrová
Petr Krátký
29. 10.–22. 11.

GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19  
po–pá / Mon–Fri, 12.00–22.00 
Nebo po domluvě 
galeriekuzebauch.com

Tora Urup: Themes and Variations
25. 9.–22. 11.
Galerie Kuzebauch představuje práce Tory 
Urup, které v sobě mísí minimalistickou 
skandinávskou estetiku s umem českých 
sklářských mistrů. en: The Kuzebauch gal-
lery is proud to present works of Tora Urup, 
which melts scandinavian minimalistic 
aesthetic with the knowledge and skills of 
czech glass manufacturers.

GALERIE MAKRÁČ
Ústav makromolekulární 
chemie AV ČR, v. v. i. 
Heyrovského nám. 2 (C1) 
po–pá / Mon-Fri, 08.00–18.00 
www.imc.cas.cz

Jaroslav Chramosta : Membrány
8. 9.–2. 10.
Betonové obrazy a objekty
Petra Křivová
od 7. 10

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

Aleš Veselý: Bez začátku, bez konce / 
Vize a představy z posledních let / Visions 
and imaginations from recent years
18. 9.–11. 11.
Výstavní projekt Aleše Veselého se 
koná v dalších třech pražských galeriích 
(Galerie Villa Pellé, Galerie Millennium, 
Galerie Zlatá husa) a představujetak dílo 
ve čtyřech unikátních celcích sledujících 
jednotlivé umělecké soubory.
Nejnovější díla sochaře, který vstoupil na 
uměleckou scénu na konci 50. let 20. stol. 
Veselý se zabývá různými okruhy problémů, 
k nimž se kontinuálně vrací. Je výjimečným 
tvůrcem soch monumentálních rozměrů. 
en: The newest works of the sculptor who 
entered the fine arts scene at the end of 
1950s. An exceptional creator of monumen-
tal sculptures. 
k / c: Alena Bartková

GALERIE VZÁJEMNOST
Vítězné náměstí 10/829, 
vchod do pasáže (B2) 
nonstop 
vzajemnost.blogspot.cz

Jan Trejbal: Habemus papam
16. 9.–9. 10.

HOLEŠOVICE
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1 (A6) 
so–po / Sat–Mon, 10.00–18.00, 
st+pá / Wed+Fri, 11.00–19.00, 
čt / Thu, 11.00–21.00 
dox.cz, facebook.com/DOXPrague.cz

Proces / Trial
do/until 14. 9.
Jakub Szczęsny: Operations
14. 8.–19. 10.
„Keret House“ architekta Jakuba Szczęsne-
ho je označován jako nejužší dům na světě. 
Výstava představí tento mimořádný archi-
tektonický projekt, který před nedávnem do 
své sbírky současné architektury zařadilo 
prestižní Muzeum moderního umění v New 
Yorku (MoMA), a další nejnovější projekty 
tohoto polského architekta. en: “Keret 
House” by architect Jakub Szczęsny is con-
sidered the narrowest house in the world. 
The exhibition presents this exceptional 
architectural project, which the Museum 
of Modern Art in New York (MoMA) recently 
included in its collection of contemporary 
architecture, plus other recent projects by 
this Polish architect. 
k / c: T. Goryczka, J. Němec, G. Kurtis
Skvělý nový svět / Brave New World
11. 9.–25. 1.
Výstava nabízí srovnání slavných dystopic-
kých vizí budoucnosti, jak je ve svých ro-
mánech popsali Aldous Huxley (Brave New 
World), George Orwell (1984) a Ray Bradbury 
(Fahrenheit 451), se současnou společen-
skou situací. Tvorba více než dvou desítek 
umělců z celého světa, kteří se dlouhodobě 
zabývají tématy týkajícími se společenského 
dohledu, konzumní společnosti a světa 
médií, má stejné varovné poselství. Odka-
zuje ovšem bohužel k budoucnosti, která 
už nastala… en: The exhibition is based on 
a comparison of three famous dystopic 
visions of the future as described by Aldous 
Huxley (Brave New World), George Orwell 
(1984) and Ray Bradbury (Fahrenheit 451), 
with the current social situation. The work 
of more than twenty contemporary art-
ists from around the world working with 
subject matter related to surveillance, the 
consumer society, and the media world has 
the same warning message. Alas, it refers to 
a future that has already arrived… 
k / c: Leoš Válka, Michaela Šilpochová
Jiří Pelcl – Velké a malé objekty / 
Large and Small Objects
24. 9.–23. 11.
Výstava je dialogem mezi monumentálními 
objekty a malými předměty. Designér Jiří 

Pelcl si hraje nejen s měřítkem a jeho 
relativitou, ale také s významem a smys-
lem věcí. Provokuje naši imaginaci, když 
mixuje měřítka velkých a malých objektů, 
živé a neživé přírody a problematizuje 
samozřejmou jednoznačnost věcí. en: This 
exhibition of the work of designer Jiří 
Pelcl is a dialogue between monumental 
objects and small items. Designer Jiří 
Pelcl plays not only with scale and its 
relativity, but also with the meaning and 
sense of things. He provokes our imagina-
tion when he mixes the scales of large 
and small objects, animate and inanimate 
nature, and problematizes the matter-of-
course unambiguousness of things. 
k / c: Iva Knobloch

–  ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
www.artarchiv.cz

Blanka Chocholová, Václav Chochola, 
Marek Chochola: Gen Chochola

 18. 9.–31. 10.
Václav Chochola patří mezi velmi 
uznávané fotografy české dokumentární 
a portrétní fotografie. V jeho odkazu 
pokračují dcera Blanka Chocholová 
a vnuk Marek, kteří spravují také jeho 
vyjímečný fotografický archiv (Archiv B&M 
Chochola). en: Václav Chochola is one of 
the most renowned Czech documentary 
and portrait photographer. His daughter 
Blanka Chocholová and his grandson 
Marek continue in his footsteps and keep 
his exceptional photographic archive 
(Archiv B&M Chochola).

PROJEKTPLUS
vitríny, nádraží Holešovice – hlavní 
hala / former timetable boxes, 
Holešovice Railway Station (A6)
nonstop 
projektplus.name

Michal Ureš: Horizont / Horizon
  9. 10.–15. 11.

Na 24 otočných válcích vystavuje Michal 
Ureš 24 fotografií. Linie zdánlivého ho-
rizontu je na každé z nich daná přesným 
umístěním v kompozici. Horizont jako 
hravé tázání se po schopnosti člověka 
dohlédnout a pochopit skutečnost skrze 
médium fotografie. en: On 24 rotating 
cylinders, in a site-specific gallery, he 
exhibits 24 photographs. The outline of 
the seeming horizon is precisely given in 
every photograph by its specific position 
within the composition. The horizon as 
a playful questioning of the human ability 
to see and understand reality through the 
photography medium.
k / c: Helena Čtyroká

KARLÍN
FUTURA: KARLIN STUDIOS 
Križíkova 34 (C7) 
st–ne / Wed–Sun 12.00–18.00 
futuraproject.cz

Bogdan Achimescu, Pavol Breier, 
Agata Biskup, Szymon Durek, Michael 
Hoepfner, Rasmus Johannsen, Július 
Koller, 
Jan Moszumański, Kobe Matthys, 
Prabhakar Pachpute, Štefan Papčo, 
Pavel Sterec, Yan Tomaszewski
Druhá smrt George Malloryho / 
The Second Death of George Mallory
17. 9–25. 10.
G. L. Mallory byl anglický horolezec, 
který se třikrát pokusil být první muž, 
jenž vystoupí na Mount Everest. Je 
rovněž známo, že zemřel 250 metrů pod 
vrcholem v roce 1924. Jestliže počáteč-
ní bod výstavy je příběh emancipace 
člověka vůči přírodě, sociální a historické 
aspekty alpinismu, od západní pátrání po 
územích do strategiích pro těžní průmysl, 
ukazují, jak zcela osamělá činnost vede 
ke kolektivní činnosti a politickým aktům. 
en: G.L. Mallory, English mountaineer 
who attempted by three times to be the 
first man to ascent the Mount Everest, is 
also known to have died at 250 meters 
from its summit in 1924. If the starting 
point of the exhibition is the story of the 
emancipation of man over nature, social 
and historical aspects of alpinism, from 
Western quest for territories to strategies 
of mining industry, demonstrate how 
such a solitary activity ironically reveals 
collective ambitions and political acts. 
k / c: Agnieszka Kilian, Jaro Varga
Romana Drdová: Intuitive Gradient
17. 9–25. 10.
Výstava klade otázky ohledně vnímání 
3D prostoru. Stejně jako fráze „objekty 
v zrcadle se zdají bližší, než dooprav-
dy jsou“, umělkyně intuitivně spojuje 
materiály (grafika, text, textil, hydro-
fobní materiály) a projekci v pravoúhlé 
architektuře, ve kterém axiální symetrie 
přechází v Euklidovský prostor: místo, 
kde rozměry a realita můžou být čistě 
smyšlené. en: The exhibition questions 
the perception of a 3D space. As in the 
phrase "objects in mirror are closer than 
they appear", the artist intuitively as-
sociates materials (graphic, text, textile, 
hydrophobic) and projections in the 
rectangular-shaped architecture, where 
axial symmetry becomes Euclidean space: 
a place where dimensions and reality may 
be purely fictionnal.
Petr Philippov: Náhodní chodci pomáhají, 
auta překáží / Random Passers-by Help, 
Cars Obstruct
17. 9–25. 10.
Před rokem Petr Philippov začal studovat 
malbu a kreslení na Scholastice pod vede-
ní Roberta Šalandy a Michala Pěchoučka. 
V Karlín Studios vystavuje své kresby 
kreslené fixem v ulicích Prahy. Pro něj je 
kresba fixem jako konverzace s neviditel-
ným společníkem. Jde o diskrétní sdělení 
dojmů, které se valí nepřetržitě. en: Petr 
Philippov started to study painting and 
drawing a year ago at Scholastika under 
Robert Šalanda and Michal Pěchouček. 
At Karlin Studios he exhibits his drawings 
realized in the streets of Prague using 
markers. For him, drawing with markers 
is like a conversation with an invisible 
companion, it is a discrete transmission 
of impressions, continuously flowing.

GALERIE KIV 
Křižíkova 34 (C7) 
st–ne / Wed–Sun, 12.00–18.00 
gkiv.cz

Dušan Zahoranský: Repríza / Re-run
 17. 9.–25. 10.

Dušan Zahoranský se podruhé vrací do pro-
storů Karlin Studios, poprvé zde vystavoval 
v roce 2010. Mezi výstavami uplynulo více 
jak pět let. en: For the second time, Dušan 
Zahoranský returns to Karlin Studios. It has 
elapsed more than five years from the 2010, 
when he exhibited here for the first time.
k / c: Martin Mazanec

HAUCH GALLERY
Pobřežní 20a (C6) 
st-so / Wed-Sat, 12.00–18.00 nebo po 
domluvě / or by appointment 
hauchgallery.com

Dokoupil
16. 9.–26. 9.
Overture II.
1. 10.–31. 10.

LETNÁ
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů. Nábř. 
Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B5) 
nonstop 
artwallgallery.cz

Mandy Gehrt: Tisíc a dvě noci/ Thousand 
and Two Nights
6. 8.–30. 9.
Zikmund a Hanzelka na cestách po uprch-
lických táborech en: Zikmund and Hanzelka 
on their way through refugee camps
Oliver Ressler: Ztroskotaní / Stranded

 1. 10.–30. 11.
Výstava problematizuje téma imigrace a ne-
prostupnost hranic EU. Fotografie „imigran-
tů“ utonulých při pokusu o dosažení břehů 
Evropy obracejí pozornost diváka k těm, kdo 
svou restriktivní politikou udržují podmínky 
vedoucí k úmrtí stovek lidí ročně. en: The 
exhibition tackles the issue of immigration 
and the impenetrability of EU. Photographs 
of “drowned migrants” draw our attention 
toward those who maintain European 
restrictive policy leading to deaths of hun-
dreds of people each year.
k / c: Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 (B5) 
berlinskejmodel.cz

Aktuální program na stránkách galerie 
a na facebooku.

GALERIE AVU
U Akademie 4 (A4) 
Hlavní budova AVU, č. dveří 13 
po–pá / Mon–Fri, 10.00–18.00 
avu.cz

Veronika Gabrielová, Kateřina Holá: Nehraj 
si na schovávanou
2. 10–15. 10.
Výstava reflektuje princip vnímání a zpo-
chybňování vystavených prací jako umě-
leckých děl i samotné funkce galerijních 
prostorů. en: Exhibition reflex principles of 
perception and doubting about exhibited 
objects as art pieces and function of gallery 
spaces itself.
Radka Doubravová, Petra Švecová: 
Prostor mezi
20. 10.–12. 11.
Prostor mezi objekty na obraze bývá 
považovaný často jako pozadí. Jde ovšem 
o prázdnotu, která má tvar. Jeho uspo-
řádání umožňuje vytvářet pocit pohybu 
nebo energie, formuje síť vztahů. Prostor 
je podstata. en: Space between objects is 
often considered as a background. But it 
is emptiness with shape indeed. Its order 
allows to create feeling of movement or 
energy, forms the net of relationships. The 
space is the subject of matter. 
k / c: Ruth Peterová

GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 (B5) 
út–pá, 12.00–18.00, so/Sat, 12.00-15.00 
galeriepn.cz

Jitka a Květa Válovy: Obrazy 1958–1993
9. 9.–31. 10.

INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 (B5) 
otevřeno po domluvě 
inigallery.cz

Jiří Skála & Tomáš Uhnák: Mezi agorou 
a arénou / Between Agora and Arena
28. 10., 19.00
Autoři se rozhodli navázat na výzvu Guye 
Standinga a uskuteční výzkum, ve kterém 
se pokusí zjistit, jaké jsou charakteristické 
rysy jeho teorie terciálního času. Je platná 
i v našich podmínkách? Jakou roli hraje 
volný čas v naší dnešní společnosti? V INI 
Gallery bude prezentován výstup tohoto 
dvouměsíčního výzkumu. en: Between 
Agora and Arena: Artists decide to prove 
whether Tertiary-Time Theory by Gyu 
Standing is appropriate to our context. 
Which are its necessary characteristics? 
How important is free time for today's so-
ciety? There will be public lesson presented 
their research goals at INI Gallery.

POLANSKY GALLERY
Veletržní 45 (B5) 
st–so / Wed–Sat, 14.00–19.00 
nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com

Adam Holý: Your God Is Fear
10. 9.–17. 10.
Expresivní ženské portréty a intimní 
obrazy krajin. Dříve akcentovanou erotiku, 
nahrazuje volnější pojetí lidského těla 
jako konkretizace touhy. Krajiny vystavené 
našemu pohledu jsou v neustálém ohrožení, 
přesto z nich vyzařuje nebezpečí. en: Cur-
rent interest of photographer Holý lays in 
expressive female portraits and intimate 
images of landscape. Formerly accentuated 
erotics is replaced by loosen approach to 
human body as manifestation of desire.
Martin Kohout
31. 10.–5. 12.

STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47 (B5) 
Veletržní palác, vstup E / entry E 
Návštěva výstavy je možná vždy před 
představením a po něm / The exhibition 
is open always before and after 
a performance 
studiohrdinu.cz

Martin Kyrych a Ondřej Petrlík: 
Everybody is Gay – don’t care
17. 9.–16. 10.
Výstava volně reaguje na uvedenou insce-
naci O slavnosti a hostech režírovanou 
Katharinou Schmitt, která je na motivy 
scénáře k filmu Jana Němce O slavnosti 
a hostech z roku 1966. en: The exhibition 
in Studio Hrdinů called 'everybody is gay 
– don’t care' reacts freely to inscenation 
'A Report on the Party and the Guests' 
directed by Katharina Schmitt, which is on 
the motives screenplay Jan Němec A Report 
on the Party and the Guests of the 1966. 
k / c: Tereza Sochorová Horáková

THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 (B5) 
út-so / Tue-Sat, 11.00–19.00 
thechemistry.cz

Jan Uldrych: Brouk v hlavě
11. 9.–3. 10.
Svým „Broukem v hlavě“ přichází Jan 
Uldrych s osobitým pokusem o novou 
formulaci definice žánru realismu. O to 
zajímavější je fakt, že nabízená formulace 
není výrazem nějaké autorovy potřeby 
„redefinovat“, „znejasňovat“ či jakkoli se vy-
mezovat vůči tradici klasického zobrazivého 
momentu malířství, nýbrž zcela obráceně: 
je symbolem víry v životaschopnost tradiční 
formy, víry, která se opírá o obsáhlou vnitřní 
(duchovní) i vnější (malířskou) zkušenost. 
Uldrychův „brouk v hlavě“ je o vyjasňování 
kontur realismu a reality samotné. en: With 
his “Bug in the Head”, Jan Uldrych presents 
a distinctive attempt at a new formulation 
of the genre of realism. This is all the more 
interesting for the fact that the offered 
formulation is not an expression of any 
need on the part of the author to “rede-
fine”, “disrupt” or take any kind of stance 
in relation to the tradition of the classic 
illustrative moment of painting, but entirely 
the opposite: it is a symbol of faith in the vi-
ability of the traditional form, a faith which 
rests on comprehensive internal (spiritual) 
and external (painting) experience. Uld-
rych's “Bug in the Head” is about clarifying 
the contours of realism and reality itself.

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – 
VELETRŽNÍ PALÁC /  
TRADE FAIR PALACE, THE NATIONAL 
GALLERY IN PRAGUE
Sbírka moderního a současného 
umění / Collection of Modern 
and Contemporary Art, 
Dukelských hrdinů 47 (B5)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00 
ngprague.cz

Moving Image Department
II. kapitola / Chapter II:
Zatmění nevinného oka / 
The Eclipse of an Innocent Eye
do/until: 20. 9.
k / c: Jen Kratochvíl, Adam Budak
Moving Image Department
III. kapitola / Chapter III:
The Owl’s Legacy and it’s Discontents

 30. 9. 2015–3. 1. 2016 
Další informace ve speciální příloze. en: For 
more information see an extra attachment.
Introducing Romana Drdová. 
Pohled / The Overlook
do/until: 20. 9.
k / c: Charlotta Kotíková
Renaud Jerez. Introduced by 
Zuzana Blochová.
30. 9. 2015–3. 1. 2016 
Renaud si myslí, že je důležitější hledat 
důvody pro rozhodnutí, která umělec ve 
své tvorbě udělá, než se snažit definovat 
obsahy za existujícími formami. Vytváří své 
podivné postavy s radikální bezelstností. 
Zaměňuje minulost a budoucnost, používá 
reálné a virtuální obrazy, naturalistické 
i abstrahované formy. Jeho rozvrácení 
bojovníci, výtržníci a povaleči, často vsazení 
do vlastního prostředí, do svých „příbytků 
a nor“, představují apokalyptické obrazy 
světa i metaforické vize jeho budoucnosti. 
en: Renaud regards understanding the 
reasons behind the artist's choices as 
more important than trying to define the 
contents behind already existing forms. 
He creates his weird figures in a radically 
ingenuous way, exchanging future for past 
and using both virtual and real images, 
naturalistic and abstract forms. His ravaged 
warriors, rioters and slackers, often set in 
their own environment – their “dwellings 
and dens” – constitute apocalyptic images 
of the world and metaphoric visions of its 
future.
Prezentace umělce Renauda Jereze 
s následnou diskuzí. / Talk by the artist 
Renaud Jerez followed by discussion. 
8. 10., 19.30 / 7.30 pm
Architekt Lubor Marek / Architect 
Lubor Marek
26. 6.–20. 9.
do/until: 20. 9. 
k / c: Radomíra Sedláková, Jakub Potůček
Umělci a proroci / Artists and Prophets / 
Kupka, Schiele, Beyus, Hundertwasser
22. 7.–18. 10.
Výstava představuje více než 350 exponátů, 
zastoupena jsou díla Egona Schieleho, Fran-

tiška Kupky, Johannese Baadera, Heinricha 
Vogelera, Josepha Beuyse, Jörge Immen-
dorffa nebo Friedensreicha Hundertwasse-
ra včetně rozmanitého dokumentačního 
materiálu. en: The exhibition is presenting 
over 350 works by various artists. They 
include Egon Schiele, František Kupka, 
Johannes Baader, Heinrich Vogeler, Joseph 
Beuys, Jörg Immendorff, and Friedensreich 
Hundertwasser as well as a variety of docu-
mentation materials. 
autor/author: Pamela Kort 
k / c: Veronika Hulíková, Rea Michalová
Maria Bartuszová, Výstava jako organismus 
/ Exhibition as an organism
30. 9.–3. 1.
Tvorba Marie Bartuszové rozšiřuje 
sochařství o nové významy a tvarosloví 
i o instalační elementy a otevírá se tak 
experimentu a svobodnému hledání vlastní 
cesty. Její práce bude uvedena v kontextu 
vybrané skupiny umělců (Hans Arp, Marcel 
Duchamp, Henry Moore a další). en: Art 
work of Maria Bartuszová extends sculpture 
on new meanings and morphology as well 
as installation elements and so opens to 
experiment and freedom of finding their 
own ways. Her work will be presented in 
the context of a selected group of artists 
(Jean Arp, Marcel Duchamp, Henry Moore 
and others). 
k / c: Adam Budak, Gabriela Garlatyová
Silver Lining – 25. výročí Ceny Jindřicha 
Chalupeckého / 25th Anniversary of the 
Jindřich Chalupecký Award
30. 9. 2015–17. 1. 2016
Další informace ve speciální příloze. en: For 
more information see an extra attachment.
Startpoint 2015
30. 9.–1. 11.
Cena Startpoint mapuje již od roku 2003 
diplomové práce studentů evropských 
uměleckých škol a dnes je největší pře-
hlídkou svého druhu. V Národní galerii se 
letos představí na 20 umělců z 18 evrop-
ských zemí. StartPoint svým ojedinělým 
rozsahem pokrývá pestrou směsici žánrů 
i lokálních přístupů, které sahají od kla-
sické malby přes sochu či fotografii až po 
multimediální instalaci a video. en: Start-
point Prize maps student master thesis 
since 2003, and today is the largest exhibi-
tion of its kind. In the National Gallery will 
be presented 20 artists from 18 European 
countries. Starpoint covers with its unique 
range a diverse mix of genres and local 
approaches, ranging from classical paint-
ing and the sculpture or photography to 
multimedia installation and video. 
k / c: Pavel Vančát

MALÁ STRANA
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D3) 
ut–ne / Tue-Sun, 12.00–18.00 
atelierjosefasudka.cz

Tomáš Hrůza: Way Out
4. 9.–3. 10.
Pavel Štecha: O nás / About Us

 16. 10.–22. 11.
Pavel Štecha využíval při fotografické práci 
poznatků ze sociologie, architektury, urba-
nismu. Šlo mu nejen o zachycení událostí či 
ubíhajícího času, ale také o nasměrování di-
váka k procesu vlastního přemýšlení o naší 
společnosti. Výstava je výběrem fotografií 
ze Štechovy autorské monografie U nás 
1968-1990. en: In his photographic work 
Pavel Štecha used his knowledge in the field 
of sociology, architecture, and urbanism. 
He was preoccupied not only with capturing 
events and the passage of time but also 
with guiding the viewer towards his or her 
own thoughts about our society. The exhi-
bition is a selection of photographs from 
Štecha's own monograph U nás 1968–1990 
(In Our Backyards 1968–1990).
k/c: Lucie Mlynářová a Michal Hladík

GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, vchod 
z průchodu do ul. Tržiště (C3) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–12.00, 
13.00–18.00 
g.amu.cz

Adrian Aregger, Zhou Junsheng, 
Teodorik Menšl, Alexandra Yakovleva:
Bakaláři KF FAMU
11. 9.–15. 9.
Výstava absolventských prací studentů 
bakalářského programu na KF FAMU. en: Ex-
hibition of final works by bachelor gradu-
ates from the Department of Photography 
at FAMU.
k / c: Štěpánka Šimlová
Georgia Aslanidou, Michal Czanderle, 
Michaela Čejková, Maria Elínardóttir, 
Dan Friedlaender, Veronika Klepáčová, 
Silvie Kořenková, Tereza Trautmannová, 
Vojtěch Veškrna / Magistři KF FAMU
19. 9.–27. 9.
Výstava absolventských prací studentů 
magisterského programu na KF FAMU 
en: Exhibition of final works by master 
graduates from the Department of Photog-
raphy at FAMU
k / c: Štěpánka Šimlová
Terénní výzkum lidského druhu / Fieldwork 
on the Human Species

  7. 10.–22. 11.
Ve světle hrozící ekologické katastrofy se 
otevírá perspektiva pohledu na příběh 
moderního člověka jako na uzavřenou 
kapitolu. Radikálně odcizený, odtažitý, 
až „nelidský“ pohled na lidské hemžení 
může být uměleckou strategií, pomocí 
níž lze pochopit, kde jsme se dnes ocitli. 
en: In the light of an impending ecological 
disaster, a new perspective opens, which 
shows the story of the modern human as 
a finished chapter. A radically alienated, 
distant, even "inhuman" look at humans 

swarming like insects offer a possible 
artistic strategy which can help us under-
stand what we have come to.
k / c: T. Stejskalová, B. Kleinhamplová

MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2 (D3) 
po–ne / Mon-Sun, 10.00–18.00 
museumkampa.cz

Miroslava Nová Dotýkat se kamene /
Miroslava Nová: Touching Stone
k / c: Helena Musilová
Kamil Lhoták: Sic Itur Ad Astra: obrazy, 
přátelé, básně / Paintings, Poems and 
Friends
do/until 18. 10.
Výstava představuje veřejnosti malířské 
a ilustrátorské Kamila Lhotáka (1912-1990). 
Výstava byla připravena ve spolupráci 
s Retro Gallery. 
k / c: Jakub Sluka
Toyen: Vidím neboť je noc / 
I see for it is Night
5. 9.–3. 1.
Výstava jedné z nejvýraznějších postav 
českého umění 20. století. en: Exhibition of 
one of the most important personalities of 
Czech art of 20th century. 
k / c: Karel Srp
„Rekonstrukce jako tragédie a fraška“ / 
Umělecká skupina Pode Bal: Petr Motyčka, 
Dan Trantina /
„Reconstruction as a Tragedy and Farce“ 
by the art Group Pode Bal: Petr Motyčka, 
Dan Trantina
do/until 30. 9.
Kontroverzní prostorově rozměrná skulptu-
ru je k vidění na nádvoří Musea Kampa.
Večerníček – 50 let / Bedtime Stories
do/until 27. 9.
k / c: J. Sommerová

MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 (C2) 
út–ne / Tue–Sun, 12.00–19.00 
museummontanelli.com

Na film! / NaFilM: The Exhibition

4. 6.–25. 10.
Víte, že český film nemá své muzeum? Pří-
jďte se podívat, jak by mohlo vypadat! A to 
do Musea Montanelli, které studenti na půl 
roku proměnili ve filmové muzeum. Zažijte 
fillm jinak na interaktivní výstavě Na film! 
en: Did you know that there's no Czech film 
museum? Come to see what it could look 
like! Students have decided to transform 
the Museum Montanelli in the heart of 
Prague into a film museum. Visit this inter-
active exhibition to enjoy film differently!

NOVÉ MĚSTO
DIVADLO KOMEDIE
foyer, Jungmanova 1 (D4)
divadlokomedie.cz

Pure Beauty: Šum a cvrkot
8. 9.–9. 10.

FOTOGRAF GALLERY 
Školská 28, ve dvoře / in the 
courtyard – through passage (D4) 
út-čt / Tue-Thu, 13.00–19.00, 
pá / Fri, 13.00-18.00 so / 
Sat, 11.00–18.00 
fotografgallery.cz

Josef Rabara, Karol Radziszewksi: 
Zítra bude jinak/ Tommorow will be 
different
4. 9.–26. 9.
Výstava vychází z konfrontace děl mladého 
českého umělce Josefa Rabary a Poláka 
Karola Radziszewského. Oba autoři tema-
tizují historii místního gay hnutí na pozadí 
osobních příběhů Stanislava Z. a Ryszarda 
Kisiela a nepřímo poukazují na úlohu, 
kterou v procesu nalézání vlastní sexuální 
identity obou protagonistů sehrála foto-
grafie. en: A confrontation of a young Czech 
artist Josef Rabara and Karol Radziszewski 
from Poland. 
k / c: Zuzana Štefková
What Was Documentary 
Is Now Something Else
Philip Gaißer, Michael Höpfner, Helmut & 
Johanna Kandl, Stephanie Kiwitt, Markus 
Krottendorfer, Tatiana Lecomte

  2. 10.–31. 10
Výstava pokračuje v / exhibition 
continues in Rakouské kulturní fórum 
/ Austrian Cultural Forum in Prague, 
Jungmannovo nám. 18 (D4), Galerie 
Školská 28, Fotograf Gallery, Školská 
28 (D4)
Krize dokumentu přichází v době, kdy 
vytváříme a sdílíme více obrázků než kdykoli 
předtím a možná souvisí s jinou, stejně 
dlouhotrvající krizí platné politické, spole-
čenské, ekonomické shody. Možná nastal 
čas znovu se zamyslet nad způsoby, jakými 
dokumentární fotografie spojuje tuto histo-
rii a tento pohled, ten text a tuto identitu, či 
tu vzpomínku a toto místo. en: The crisis of 
the documentary, expressed during an age 
in which more images are being produced 
and circulated than ever before, possibly 
relates to the equally enduring crisis of 
valid political, social, economic agreement. 
This may be the right time to rethink the 
ways in which documentary photography 
affiliates that history with this view, that 
text with this identity, or that memory with 
this place.
k / c: Reinhard Braun, Camera Austria

GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 (E4) 
čt–so / Thu–Sat, 14.00–18.00 
galerie1patro.cz

Aleš Veselý: Bez začátku, bez konce
– neznámé objekty od šedesátých do 
dneška
3. 9.–11. 11.
Výstavní projekt Aleše Veselého se koná 
v dalších třech pražských galeriích (Galerie 
Villa Pellé, Galerie Millennium, Galerie 
Zlatá husa) a představujetak dílo ve čtyřech 

unikátních celcích sledujících jednotlivé 
umělecké soubory. 
Více/more � Galerie Villa Pellé

GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 (E4) 
út–pá / Tue–Fri, 10.00–18.00 
czechdesign.cz

Digitální design: Pohled za pixely
18. 9.–30. 10.
Webové stránky, mobilní aplikace, výběry 
z bankomatů… Výstava ukazuje, co se děje 
ve světě za pixely – kdo jsou digitální de-
signéři, v čem spočívá jejich práce, proces 
vzniku digitálních produktů a jak tento 
obor přináší do světa byznysu konkurenční 
výhodu. en: Mobile apps, websites, cash 
machines… The exhibition uncovers the 
world behind the pixels. Who are digital 
designers? What's the process from an idea 
to the final digital product that appears on 
our screens & the user experience?
k / c: L. BoB Marvan, A. Adamíková

GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D5) 
po–ne / Mon–Sun, 07.00–22.00 
fbgallery.cz

Kris Lemsalu: Fine with afterlife
11. 7.–10. 10.
organizace/organized by & k / c: Are
Elejan van der Velde & Petr Pufler
22. 10.–30. 11.

GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D4) 
út–ne / Tue–Sun, 11.00–18.00 
galeriekritiku.cz

Osten
do/until 13. 9.
Matsuo Fujiyo: Light and Music
15. 9.–11. 10.
Autorka, narozená v roce 1968 v Ósace 
a žijící od roku 2011 v německém Kolíně nad 
Rýnem, se kromě malířské tvorby věnuje 
hudební produkci skupiny „The Compa-
tible“ v oboru současné klasické hudby. 
Dlouhodobě usiluje o propojení hudebních 
motivů s obrazovými. Vystudovala malbu 
na Akademii výtvarného umění v Ósace 
a aktivně se hlásí k odkazu slavné japonské 
skupiny Gutai ze 60. let 20. století, zvláště 
k abstraktní malbě vedoucího skupiny Jiro 
Yoshihary.

GALERIE MIMOCHODEM 
Palackého nám., vestibul st. metra (E4) 
nonstop 
facebook.com/galerievpodchodu

Adam Uchytil: Gravitační aspic / 
Gravitational Aspic
10. 9.–15. 10.
Člověk, dobývající nové horizonty vesmíru. 
Prométheus s poselstvím atomového věku. 
Otisk letu ptáka na bráně snů a vertikální 
tanečnice se raduje ze života. en: Man, con-
quering new horizons of space. Prometheus 
with the message of the atomic age. The 
imprint of bird flight at the gate of dreams 
and vertical dancer enjoys life.
Tereza Bonaventurová: Hledání ztraceného 
prostoru / In Search 
of Lost Space

  21. 10. 2015–31. 3. 2016
Fotografka Tereza Bonaventurová představí 
v galerii Mimochodem místa konfrontací 
staré a nové architektury, která svou nesou-
rodostí a dávno ztracenými, či nikdy nee-
xistujícími souvislostmi působí nepatřičně, 
až neskutečně. en: At the Mimochodem 
(“By the Way”) Gallery, photographer Tereza 
Bonaventurová introduces us to places 
of the clash of old and new architecture, 
whose incongruity and long-lost or non-
existent connections seem inappropriate, 
if not unreal.

GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3 (D4) 
po–ne / Mon-Sun, 11.00–18.00 
novasin.org

Contemporary Art I.
9. 9.–20. 9.
Bohumil Eliáš, sklo, Jaromír Másler, 
obrazy: Na chvíli se zastaví čas
30. 9.–25. 10.
Práce Bohumila Eliáše z malovaného vrstve-
ného skla se nejčastěji zaměřují k architek-
tonicky pojaté konstrukci liniových struktur 
a pevných tvarů. Na obrazech Jaromíra 
Máslera je skutečnost převáděna do jeho 
barev. Dříve tvořily základ abstraktních děl, 
nyní se převádějí na figuru.

GALERIE SPZ
Pštrossova 8 (E4) 
so / Sat, 14.00-18.00 (další dny je 
výstava ke zhlédnutí přes výlohu) 
galeriespz.com

Markéta Filipová
17. 9.–23. 10.
Jiří Thýn (vlajka)
17. 9.–1. 12.
Michal Škoda
28. 10.–27. 11.

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D4) 
po–ne/ Mon–Sun, 11.00–19.00 
galerievaclavaspaly.cz

Ivana Lomová: Prázdno
4. 9.–18. 10.
Výstava obrazů z nejnovější dosud 
nevystavené tvorby autorky.
Hynek Martinec
23. 10.–6. 11.

KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D5) 
po–čt / Mon–Thu, 10.00–18.00, 
pá / Fri, 10.00–16.00 
kvalitar.cz

Marisa Olson: Návrat objektu / 
Return of the Object
11. 9.–6. 11.
„Zdá se, že již není třeba rozlišovat, jestli 
byla v díle využita určitá technologie. Vždyť 
všechno je technologií a všichni jí k če-
mukoli využíváme. Ještě zajímavější jsou 
způsoby, kterými umělci začínají vytvářet 
to, co pro své dílo označuji jako postinter-
net.” Marisa Olson en: "There doesn't seem 
to be a need to distinguish, any more, 

whether technology was used in making 
the work – after all, everything is a tech-
nology, and everyone uses technology to 
do everything. What is even more interest-
ing is the way in which people are starting 
to make what I've called "Post-Internet" 
art in my own work." Marisa Olson 
k / c: Václav Janoščík
Marisa Olson, Annabelle Arlie, Iain Ball, 
Delong, Constant Dullaart, Tereza Fišerová 
– Evžen Šimera, Martin Kohout, Martin 
Kolarov – Filip Dvořák, Kristýna Lutzová, 
Richard Nikl – Jan Brož, Nik Timková – 
Jakub Hošek, Viktor Vejvoda, Magdaléna 
Vojteková, Ted Whitaker:
Neklid věcí / The Disorder of Things 
listopad/November
„Někdy se prostě necháme unést objektem, 
který reprezentuje [objekt].” en: “Some-
times you get fascinated by the object that 
[that object] represents.” Martin Kohout 
k / c: Václav Janoščík

GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32 (D3)
po–pá / Mon–Fri, 09.00–18.00, 
so / Sat, 11.00–17.00
goethe.de/praha

Bruno Taut – mistr barevné stavby v Berlíně 
/ Bruno Taut – master of colorful Berlin
Architekt Bruno Taut je jedním z nejvýznač-
nějších členů německé moderny, svými 
stavbami sídlišť ve 20. letech v Berlíně udal 
architektonická i urbanistická měřítka pro 
20. století. Výstava se koná při příležitos-
ti dvou výročí: 20 let partnerství Prahy 
a Berlína a 25 let Goethe-Institutu v Česku. 
en: Bruno Taut was one of the most promi-
nent members of the modern German 
architecture. With his housing project in 
1920ies he set up architectural as well as 
urbanistic rules for the 20th century. The 
exhibition is held to commemorate two 
anniversaries: the 20 years of partnership 
between Prague and Berlin and the 25 years 
of Goethe-Institut in the Czech Republic.
Goethe 25
2. 10.–3. 10.
Goethe-Institut existuje v Praze již pětadva-
cet let, které oslaví pětadvacetihodinovým 
maratonem koncertů, výstav, prezentací, 
zpěvem, vínem, filmovými projekcemi 
i jógou. Objevte pestrost německé kultury, 
která vám dva dny nedá spát. en: The 
Goethe-Institut has been in the Czech Re-
public for 25 years by now. That is a reason 
to celebrate: enjoy the 25-hours-marathon 
of concerts, exhibitions, singing, wine, 
screening or even yoga. Discover the variety 
of German culture, which won´t let you fall 
asleep for at least two days.
Das Filmfest 10
říjen/October
Festival německy mluvených filmů Das Film-
fest slaví v roce své 10. narozeniny! V tra-
dičním říjnovém termínu 21.–25. 10. v Praze, 
následně v Plzni i v Brně. Nejnovější hrané 
snímky i dokumenty z Německa, Rakouska 
a Švýcarska, doprovodný program – slavte 
s námi! en: Festival of German speaking 
movies Das Filmfest celebrates its 10th 
birthday! You can enjoy the newest movies 
and documentaries from Germany, Austria 
and the Swiss traditionally in October 21st–
25th in Prague and later on in Pilsen and in 
Brno. Celebrate with us!

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D4) 
po-pá 10–21 h, so-ne 14.00-20.00 / Mon–
Fri 10am–9pm, Sat-Sun 2-8 pm

Anton Podstraský 1939–2007
10. 9.–22. 11.
Slovenský fotograf – dokumentarista, jehož 
tvorba zůstala pro odbornou a širší veřej-
nost prakticky neznámá. Až v posledních 
letech se ukazuje, že Anton Podstraský 
dokázal jako jeden z mála slovenských foto-
grafů v plné míře zachytit odvrácenou tvář 
života v poslední fázi vývoje komunistického 
režimu před jeho rozpadem. en: Slovak 
photographer  – documentary maker. The 
whole of his work remained practically 
unknown to the expert and general public. 
Only recently did it become obvious that 
he was one of few Slovak photographers to 
succeed in fully capturing the other face of 
life in the final phase of development of the 
communist system before its decline. 
k / c: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

ŠKOLSKÁ 28 
Školská 28 (D4) 
út / Thu, 13.00–19.00, 
st–pá / Wed–Fri, 13.00–18.00 
skolska28.cz

Morgan O'Hara: To samo / Itself
3. 9.–25. 9.
O'Hara se mnoho let zabývá performa-
tivní kresbou, neboli „živými přenosy“: 
jsou to střelhbité improvizace pro papír, 
tužku, levou a pravou ruku a zrak. Rychlým 
pohybem hrotu tužek na papíře vznikají 
série kreseb přísně "podle skutečnosti" – 
jde o partitury, či vizualizace nejrůznějších 
procesů, hudbou a tancem počínaje, ke 
konverzaci, rukodělným činnostem, atp. 
Tentokrát vyměnila O'Hara plochu papíru za 
celý výstavní prostor a přidala barvy. Během 
tvůrčího pobytu v Praze zde prožila většinu 
času a instalace vznikla přímo na stěnách 
a podlaze galerie. Výstava představí také 
kresby z pobytu v Ruční papírně ve Velkých 
Losinách a zvukové záznamy z této manu-
faktury. en: O'Hara is a visual and action 
artist and the creator of a 25 year series 
of conceptual live transmissions – perfor-
mances which require close observation 
and actual drawing in real time with mul-
tiple razor-sharp pencils and both hands . 
Her graphite drawings and site-specific wall 
drawings surpass the established catego-
ries of figurative drawing and abstrac-
tion, and offer the viewer an immediate 

translation of one perceptual and spatial 
framework of form and meaning onto other 
plane. The exhibition also presents works 
from paper mill in Velké Losiny. 
k / c: Daniel Vlček, Miloš Vojtěchovský
What Was Documentary 
Is Now Something Else
Philip Gaißer, Michael Höpfner, Helmut & 
Johanna Kandl, Stephanie Kiwitt, Markus 
Krottendorfer, Tatiana Lecomte

  2. 10.–31. 10
Výstava pokračuje v / exhibition continues 
in Rakouské kulturní fórum / Austrian 
Cultural Forum in Prague, Jungmannovo 
nám. 18 (D4), Galerie Školská 28, Fotograf 
Gallery, Školská 28 (D4) 
Více/more � Fotograf Gallery
Akce: 8. 10. – Pavel Jestřáb, autorská 
videoprojekce, 29. 10. Dustin Breitling: 
The Anthropocene, přednáška & diskuze

– GALERIE DÍRA
Stanislav Abrahám / Morgan O'Hara: 
Papírna 2015 / Papermill 2015
3. 9.–25. 9.
Nezpracované terénní nahrávky z papírny 
ve Velkých Losinách. en: Unprocessed field 
recordings from the paper mill at Velké 
Losiny.
George Cremaschi
29. 9.–30. 10.
Glass Music #5: from a series of works 
using multiple glass panels to generate 
sound and then reflect it back out.

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

MA’AMINIM, věřící / MA’AMINIM 
the believers
9. 6.–27. 9.
Výstava „Ma'aminim, věřící“ využívá 
kontextu francouzského departmentu 
Seine-Saint-Denis jako ohniska politických 
a sociálních bojů, které v minulém století 
otřásaly Francií. Prostřednictvím artikulace 
různých soukromých a veřejných sbírek 
i dalších různorodých předmětů je výstava 
tímto kontextem pronásledována a neusi-
luje o jeho ilustraci. „Věřícími“ se zde míní 
političtí věřící, kteří bojují za ideál a mají 
v úmyslu změnit svět prostřednictvím 
kolektivní akce. Ti, kdo se generaci za gene-
rací odhodlávají brát na sebe rizika a stavět 
se realitě cestou vytváření forem.
k / c: Guillaume Désanges, asistentky 
kurátora: Marine Eric a Cybèle 
Mavrokordopoulou
Jiří Valoch: Merde
13. 10–29. 11.
Jiří Valoch (*1946) se na konci 60. let zařadil 
mezi stěžejní představitele mezinárodního 
hnutí Vizuální poesie. Během tří dekád 
vytvořil obdivuhodné množství textů urče-
ných stejně tak ke čtení jako k dívání. Lze je 
bezpochyby vnímat jako jednu z nejpo-
zoruhodnějších uměleckých interpretací 
východisek strukturalistické jazykovědy, 
jako radikální a nonkonformní přístup k bílé 
ploše papíru, limitům slova a psaní. Výstava 
Merde je zároveň i analýzou specifického 
pojmosloví, kterým svou tvorbu průběžně 
artikuloval a šířil, věrný své pozici teoretika 
umění obdařeného břitkým intelektem 
a smyslem pro nadsázku.
k / c: Jana Písaříková a Ondřej Chrobák

TRAFO GALLERY
Příčná 1 (D4) 
st–ne 15.00–19.00 
trafacka.cz

Jiří Petrbok: Forever!
12. 9.–15. 10.
Trafo galerie otevírá výstavou a křtem kata-
logu Jiřího Petrboka svoje nové působiště 
v prostorách bývalé pošty v Příčné ulici na 
Praze 1. Výstava Forever! volně navazuje 
na projekt Hell³. JDCRevisited, ve kterém 
umělec představil reprezentativní průřez 
svým dílem, které v různých formách 
reflektuje tvorbu Jaka a Dinose Chapmano-
vých a dalších současných umělců. en: Re-
opening of the Trafo Gallery with exhibition 
and book launch of Jiri Petrbok´s paintings 
in ex post space in Prague 1, Příčná str. 
Exhibition Forever! links to the project 
Hell³. JDCRevisited where artist reflex his 
attitude and artwork of Jake and Dinos 
Chapman and other contemporary artists. 
k / c: Otto M. Urban

SMÍCHOV
FUTURA 
Holečkova 49 (E2) 
st–ne / Wed–Sun, 11.00–18.00 
futuraproject.cz

Fayçal Baghriche, Filipa César, Yann 
Gerstberger, Annette Kierulf & Carolline 
Kierulf, Hassan Khan, Gabriel Mascaro, 
Elizabeth Price, Jiří Skála, Oriol Vilanova: 
Bez mrknutí / Unblinking
8. 7.–27. 9.
Vzhledem k neuvěřitelnému počtu obrazů, 
které v našem světě cirkulují, se nakonec 
všechny staly neviditelnými. Už je nevní-
máme jako obrazy dá se tak říct, že zvolna 
požírají samy sebe. Drama, které předtím 
zvládly vyvolat již neexistuje. Výběr vysta-
vených děl zkoumá jak tento problém mění 
vztah umělce k obrazu a jeho vytváření 
ve světě kde obrazy hrají úlohu agentů 
mocenských struktur. en: Because of the 
sheer amount of images in our world, 
they have become invisible. We no longer 
recognise images as images, and one could 
say that they slowly devour themselves. 
The drama that images could create before 
does not any longer exist. The selection 
of art works investigates how this changes 
artists’ relations to images and image mak-
ing in a world where images themselves act 
as agents of power.
k / c: Anne Szefer Karlsen
Karina Bisch: Comédie Moderne
8. 7.–27. 9.
Francouzská umělkyně Karina Bisch vychází 
z dědictví avantgardy a její snahy o to, jak 
by mělo umění změnit každodenní život. 
S důrazem na barevný cit a neotřelý pohled 
na dějiny užitého umění vytvořila umělkyně 
neodbytný graficko-malebný styl, který si 

pohrává s původem a užíváním určitých 
tvarů. Prezentace v podobě znovu-oživení 
několika klíčových děl bude představe-
na přímo na zdech galerijního prostoru. 
en: French artist Karina Bisch builds on the 
heritage of avant-garde and its interest in 
changing everyday life with art. With a great 
feel for color and appreciation of applied 
art history, she has developed a hauntingly 
graphic painting style that keeps challeng-
ing the origin and use of shape. Presenta-
tion in a form of resurrection of some the 
artist's key works is going to take place 
directly on the walls of the gallery space.
k / c: Michal Novotný
Václav Stratil: Nědělám nic a jiné práce / 
Doing nothing and other works
14. 10.–3. 1.
Do Prahy doráží pozměněná verze bilanční 
výstavy z Moravské galerie v Brně. Vedle 
průřezu jádrem Stratilovy tvorby přestavuje 
další polohy a díla tohoto významného 
kreslíře, malíře a performera z uplynulých 
patnácti let. en: Different version of the 
retrospection which was originally present-
ed this summer at Moravian gallery in Brno. 
Aside the overview of Stratil's work, differ-
ent parts from the last 15 years opus by this 
important drawer, painter and performer 
will be presented.
k / c: Jiří Ptáček
Than Hussein Clark: Debts 
(Erotické recenze Sinai)
14. 10.–3. 1.
Londýnský umělec Than Hussein Clark 
pokračuje v jeho hledání naprostých 
queer objektů, bádání jazykem designu 
a architekturou performance samostatnou 
výstavou nových prací z keramiky, textilu 
a fotografie. en: London based Than Hus-
sein Clark continues his exploration of 
queer objects, languages of design, and 
architectures of performances with a solo 
presentation of new works in ceramics, 
textiles, and photography.
k / c: Michal Novotný
Martin Hrubý: Resort

  14. 10. 2015–3. 1. 2016
Netradiční, tajuplnou atmosférou pro-
dchnutý dokumentární portrét zachycuje 
genius loci a pohnutou historii skrytého 
letního ráje na břehu přehrady Orlík, který 
nebyl zakreslen do žádných map. en: This 
nontraditional documentary portrait, suf-
fused with an air of mystery, captures the 
genius loci and turbulent history of a hid-
den summer paradise on the banks of Orlík 
reservoir that was left off every map.
k/c: Hana Buddeus

GALERIE JELENÍ 
Drtinova 15 (E2) 
út–čt / Tue–Thu, 15.00–18.00 
www.galeriejeleni.cz

Martin Prudil: Man As a Scale
9. 9.–25. 9. 
k / c:  Václav Magid
Šimon Levitner a David Střeleček: 
Dome Zero. Budoucnost, která se nestala 
/ Dome Zero. The Future That Never 
Happened

  8. 10.–5. 11.
Student katedry fotografie FAMU Šimon 
Levitner se skrze návrat do 80. a 90. let 
věnuje fenoménu kdysi naznačených, 
avšak nenaplněných budoucností, které 
se zpřítomňují v momentu, kdy člověk 
narazí na nějaký hmotný fragment či 
motiv z minulosti. en: FAMU Photography 
student Šimon Levitner returns to the '80s 
and '90s to explore past foresights which 
never materialized but which nevertheless 
become present whenever we stumble 
upon a concrete fragment or a motive from 
the past.
k / c: Jiří Thýn

MEETFACTORY GALLERY 
Ke Sklárně 15  
po–ne / Mon–Sun, 13.00–20.00 
+ dle programu / + according to the 
evening programme 
meetfactory.cz

Sharon Balaban, Jakub Geltner, Zac 
Hacmon, Roy Menachem Markovich, Jan 
Nálevka, Hilla Toony Navok, Rona Stern, 
Adam Vačkář, Alexsandra Vajd & Hynek Alt, 
Roni Weiss
Objektonomie / Objectonomy
3. 9.–11. 10.
Výstava Objektonomie v MeetFactory si kla-
de za cíl zkoumat ekonomiku komerčního 
předmětu v současném umění prostřed-
nictvím děl deseti umělců z Izraele a České 
republiky, z nichž všichni se primárně 
zabývají tímto tématem. Shromážděná díla 
v různém médiu zahrnují předměty pochá-
zející z masové výroby – zbytečné i funkční 
– které se staly ústřední a životně důležitou 
složkou dnešní západní konzumní společ-
nosti. en: The exhibition Objectonomy at 
MeetFactory aims to explore the economy 
of the commercial object in contemporary 
art through works by 10 artists from Israel 
and the Czech Republic, all of whom deal 
primarily with this thematic. The works 
assembled, in different media, incorporate 
objects of mass-produced origin – both 
mundane and functional – which have 
become a central and vital component of 
today's Western consumerist society.
k / c: Sally Haftel Naveh
Dan Perjovschi, Matěj Smetana
15000 let stejnosti / 15000 years 
of Sameness
21. 10.–29. 11.
Výstava 15000 let stejnosti konfrontuje 
tvorbu dvou umělců odlišných generací. 
Porevoluční generaci zastupuje rumun-
ský umělec Dan Perjovschi, který vytváří 
spektakulární site-specific intervence do 
galerijních prostorů a formou redukované 
spontánní komiksové kresby reflektuje 
každodenní politické události. Mladší 
generaci zastupuje český umělec Matěj 
Smetana, který často pracuje s náho-
dou, například s náhodou generovanou 
prostřednictvím matematických algoritmů. 
Oba autory spojuje subtilní ironie, která 
narušuje stereotypní vnímání zaběhaných 
kulturních mechanismů každodenní reality. 
en: The exhibition 15000 Years of Sameness 
confronts the creation of two artists of dif-

ferent generations. The post-revolutionary 
generation is represented by Rumanian 
artist Dan Perjovschi, who creates spec-
tacular site-specific interventions into the 
gallery spaces and reflects upon everyday 
political events in the form of a reduced 
spontaneous comic drawing. Czech artist 
Matěj Smetana stands for the younger gen-
eration. He often works with randomness, 
e.g. random outcomes generated by means 
of mathematic algorithms. Both artists 
share a subtle irony that erodes our ste-
reotypes in apprehending the established 
cultural mechanisms of everyday reality. 
k / c: Karina Kottová, Jaro Varga

– GALERIE KOSTKA 
Mark von Rosenstiel: Kdyby jenom 
existovalo tiché a světlé místo, které by 
také dobře vonělo / If only there were 
a place just quiet and bright, that also 
smelled good
do/until: 20. 9.
k / c: Zuzana Jakalová
David Přilučík, Vojtěch Rada:
Formativní účinky / Formative effects
24. 9.–18. 10.
Výstava Formativní účinky spojuje zájem 
Davida Přílučíka a Vojtěcha Rady o vliv 
prefabrikace na identitu jedince. Způsoby 
jakými se s tímto fenoménem každý z nás 
vyrovnává. Nerozdělitelná úměra toho jak 
svou seberealizací proměňujeme okolí 
a jak toto prostředí mění nás. "Náš zájem 
jsme se rozhodli zkonfrontovat ve velkorysé 
podobě dialogu objektů s extrahovanými 
výtvarnými postupy, vloženými do architek-
tury." en: Přílučík and Vojtěch Rada in how 
prefabrication influences the identity of an 
individual and the ways each of us develops 
to cope with it; the inseparable proportion 
of how our self-realization alters our envi-
ronment and how this environment alters 
us. “We decided to confront our interest in 
a generous dialogue between objects and 
extracted artistic procedures imbedded in 
architecture.” 
k / c: Karina Kottová, Jaro Varga
Kuba Woynarowski: Somnium
21. 10.–29. 11.
Ve své umělecké praxi sleduje Kuba 
Woynarowski nik+ toho nejmohutnější 
symbol – černý čtverec – poslouží jako 
klíč k nadcházející výstavě v galerii Kostka. 
en: In his art practise Kuba Woynarowski 
follows stories that have never been told. 
Conspiracy theories, alternative versions 
of art history and mysterious plots from 
the avant-garde antecedents. The most 
capacious symbol of it – black square – will 
serve as a key for an upcoming exhibition in 
Kostka Gallery. 
k / c: Piotr Sikora

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

STARÉ MĚSTO
ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D4) 
st–so / Wed–Sat, 14.00–18.00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

Jan Lukas: Lidé (1930-1995)
18. 8.–6. 10.
Výstava u příležitosti 100. výročí narození 
autora. Jan Lukas byl legenda, jeden 
z prvních tvůrců, zakladatelů české fotore-
portérské tradice a humanitní fotografie. 
V jeho dokumentárních snímcích se 
odráží minulé století a lidé, kteří ho tvořili, 
v šíři a hloubce, jakou těžko nalezneme 
u jiného českého fotografa. Výstava „Lidé 
1930–1995“ představuje dobu, kdy se tvořily 
naše novodobé dějiny, a to jak v Evropě, tak 
i v tehdejším Sovětském svazu či Spojených 
státech. Tyto černobílé snímky působí stále 
naléhavě i dnes, kdy hrozí, že opět zapome-
neme a zopakujeme staré chyby… 
k / c: N. Rovderová, H. Lukas

FAMU
Galerie Panel a prostory 
Lažanského paláce
Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 (D6)
denně/ daily 9.00–21.00, so+ne/
Sat+Sun 10.00 do 20.00
famu.cz

Dokumentární podoby fotografie 
české společnosti
Karel Cudlín, Jaromír Čejka, 
Alena Dvořáková, Ivo Gil, Bohdan 
Holomíček, Pavla Hrachová,
Viktor Kolář, Tomki Němec, Tomáš 
Pospěch, Petr Rošický, Pavel 
Štecha, Jan Douša, Čeněk
Folk, Václav Tvarůžka a další

  8. 10.–1. 11.
Výstava v Lažanském paláci reflektuje 
dokumentární přístupy při zachycení 
proměňující se společnosti na konci 
20. století a nyní. Fotografie ze souboru 
1999 – Fotografie české společnosti a práce 
současných studentů Katedry fotografie 
naznačí současně i posuny v pojímání do-
kumentární fotografie. en: The exhibition in 
Lažanský Palace reflects documentary ap-
proaches used to capture the transforma-
tion of society at the end of 20th century 
and now. The photographies from project 
1999 - Photographs of Czech Society and 
works of current students of Department 
of Photography show shifts in conception 
of documentary photography.
k/c: Jaroslav Bárta

Czechdesign
 představuje: 

Cyklus 
přednášek 
předních

 zahraničních 
teoretiků 
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www.budoucnostdesignu.cz
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materials developing an essential polem-
ics on individual identity, reflections of the 
inner life and existential maxims and on the 
delicate tissue of emotions. The exhibition 
poses questions on the function and role of 
the human body in contemporary art. 
k / c: Petr Nedoma

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské nám. 8 (D4) 
po–ne / Mon–Sun, 10.00–18.00 
galerieubetlemskekaple.cz

Miloslav Moucha / obrazy, Jindřich 
Zeithamml / objekty
10. 9.–9. 10.
Malíř Miloslav Moucha a sochař Jindřich 
Zeithamml se řadí mezi několik málo čes-
kých umělců, kterým se podařilo proslavit 
se více v zahraničí než na české výtvarné 
scéně.

M. Moucha, který žije od konce 60. let 
ve Francii, vystavuje abstrahované formy 
krajiny někdy doplněné geometrickými 
linkami osamělých stavení, jindy ve spojení 
s figurou. J. Zeithamml emigroval v roce 
1972 nejprve do Itálie a poté do Německa. 
Ve svých objektech se zabývá vztahem mezi 
čtvercem a kruhem, mezi vnitřním a vnějším 
a také vztahem k východní filosofii.

GALERIE UM
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80 (C4) 
po–so / Mon–Sat, 10.00–18.00 
vsup.cz/galerie-um

Pavel Štecha: Chataři / Cottagers
  18. 9.–31. 10.

V českém kontextu 70. let je ojedinělý 
důsledný přístup Pavla Štechy k práci 
se zvoleným tématem, podložený navíc 
v mnoha případech spoluprací se sociology. 
Tématu Chatařů se začal věnovat ještě při 
studiích na FAMU a vystavil je i na své první 
samostatné výstavě. en: Meticulous devo-
tion to each project of Pavel Štecha was 
truly unique in the Czech context of the 
70's, additionally supported in many cases 
by his work with sociologists. He began 
working on the Cottagers (Chataři) project 
while still a student at FAMU, and showed it 
at his first solo exhibition.
k / c: Hana Buddeus

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Mariánské nám. 1 (D4) 
út–st, pá–ne / Tue–Wen, Fri–Sun: 
10.00–18.00, čt / Thu, 10.00–20.00 
ghmp.cz

Ján Mančuška: První retrospektiva / 
First retrospective

17. 6.–11. 10.
Výstava jedné z klíčových osobností 
tzv. druhé porevoluční vlny českého 
současného uměni, dnes již nežijícího 
Jána Mančušky (1972–2011), seznamuje 
veřejnost s díly, která vytvořil a vystavil na 
objednávku mezinárodních výstav a galerií 
a která jsou u nás prakticky neznámá. Výběr 
představuje objekty, instalace, perfor-
mance, videa a filmy, ve kterých stejně 
jako v celé tvorbě zkoumal proces vnímání 
v čase a prostoru, mechanismus záznamu 
a různé možnosti jeho percepce. en: An 
exhibition from the output of a key figure of 
what has been known as the second post-
revolution wave of contemporary Czech 
art, the late Jan Mančuška (1972–2011), 
brings to the public´s attention works he 
created and showed on commissions from 
international galleries and exhibition proj-
ects, which have been virtually unknown 
in this country. On view here are objects, 
installations, performances, videos and 
films in which, like in his entire output, he 
probed into the process of perception set 
in time and space, and the mechanics of 
recording coupled with various options of 
its reception.
k / c: Vít Havránek

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
Anežská 12 (D4)
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Tajemné dálky / Mysterious distances
22. 4.–27. 9.
Výstava se věnuje specifické části výtvarné 
umělecké scény v českých zemích, ovlivně-
né symbolismem v období mezi lety 1880 
a 1914. Symbolismus byl v českém prostředí 
prvním uměleckým směrem, jenž prokla-
mativně vystupoval jako součást širšího 
evropského uměleckého proudu. en: The 
exhibition is devoted to a specific category 
of fine art in the Czech lands, influenced 
by Symbolism in the 1880–1914 period. 
Symbolism in Bohemia was the first stream 
of art to proclaim itself as part of the wider 
European art. 
Autor/Author: Otto Urban 
k / c: Anna Pravdová

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské náměstí 12 (C4)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00 
ngprague.cz

Skrytá řeč rostlin / The Hidden 
Language of Plants
12. 6.–3. 1.
Projekt propojuje rostlinnou tematiku 
tradičního asijského umění se současnými 
uměleckými intervencemi. Zastoupena jsou 
média od video artu, animované tvorby 
přes instalace, fotografii až po malbu. 
Tradiční umělecká díla jsou konfrontová-
na také se současnou tvorbou mladých 

oděvních designérů a předních designé-
rů z oblasti autorského šperku. en: The 
project interconnects the floral themes 
of traditional Asian art with contemporary 
art and design. The exhibition includes 
video art, animated work and installations, 
photography or painting. Traditional works 
are exhibited side by side with contempo-
rary works by young fashion designers and 
prominent jewellery designers. 
k / c: Lenka Gyaltso, Petra Polláková

TOPIČŮV SALON A KLUB
Národní 9, 1. patro (D4) 
po, čt, pá / Mon, Thu, Fri 10.00–17.00, út, 
st / Tue-Wed, 10.00–18.00 
topicuvsalon.cz

Míla Preslová, Michaela Maupicová: 
Mezičas
27. 8.–25. 9.
Dvě ženy, dvě generace, dva rozdílné 
umělecké přístupy. Umělkyně se představí 
společným projektem zahrnujícím rozdílná 
média. en: Two women, two generations, 
two visual approaches. Project of Míla 
Preslová and Michaela Maupicová.
k / c: Petr Vaňous
Crashtest 5: Transmise
3. 9.–25. 9.
Projekt, který představuje zátěžovou 
zkoušku studujících umělců a kurátorů. Ti 
se poprvé setkávají při tvorbě výstavy. Letos 
se zaměřením na 3D tisk. en: The student 
project, where novice artists and curators 
prepare their first exibition.
k / c: Milan Pech
Zbyněk Sedlecký: Tady a později
15. 10.–13. 11.
Výstava Tady a později představí výběr 
z autorovi aktuální malířské tvorby, ve které 
Sedlecký tematizuje vztah místa a času. 
en: The exibition Now and Later presents 
the current painter production of Zbyněk 
Sedlecký, which focuses on the relation 
between space and time.
k / c: Petr Vaňous

UMPRUM 
– ATELIÉR FOTOGRAFIE 
náměstí Jana Palacha 80 (C4)
út–ne / Tue–Sun, 10.00–18.00
fotografie.vsup.cz

Aleksandra Vajd a Hynek Alt ve spolupráci 
se studenty ateliéru fotografie: Konference

 13.–15. 10.
Pojem „konference“ se stane půdorysem 
akce, která se pokusí pojmenovat, redefi-
novat i zmást naše chápání dokumentární 
fotografie. Je dokumentární fotografie zá-
znamem života? Je dokumentární fotografie 
živá? Existuje život bez fotografie? Konfe-
rence na naváže na projekt pro OFF Bienale 
2015 v Budapešti. en: The term “conference” 
becomes a blueprint for an event which tries 
to name, redefine, and confuse our notion of 
documentary photography. Is documentary 
photography a life record? It documentary 
photography alive? Is there life without 
photography? The conference is linked to 
a project for OFF Bienale 2015 in Budapest.

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

Písařovicova pracovna / 
Písařovic's workroom
připravila / composed by: Eva Koťátková
23. 9.–31. 10.
Výstava představuje sbírku děl pacientů 
českého psychiatra Františka Písařovice 
a to ve stádiu jejího nálezu. Ukazuje přitom 
díla, která plnila původně roli studijního 
diagnostického materiálu v prostředí 
inscenované pracovny, přičemž kombinuje 
výtvarné práce pacientů, Písařovicovy 
texty, poznámky i četné dokumentace 
děl do jednoho strukturovaného celku – 
jakési prostorové koláže. en: The exhibition 
presents a collection of works made by 
patients of the Czech psychiatrist František 
Písařovic in the stage of its discovery. 
The works originally used for diagnostic 
purposes are shown in the ambience of 
emulated study room and are combined 
with the psychiatrist's various notes, texts 
and numerous documentations in a struc-
tured, spatial collage.

VINOHRADY
ETC. GALERIE
Sarajevská 16 
pá–ne / Fri–Sun, 13.00–18.00
nebo po telefonické domluvě / 
or by appointment: +420 602 682 788
etcgalerie.cz

Martin Zvěřina: Tající jezero / 
Thawing Lake
28. 8.–27. 9.
k / c: Radim Langer
Šejla Kamerić: 1395 Days Without Red

 1. 10.–1. 11.
Dvacetileté výročí Srebrenického masakru 
dalo bosenské umělkyni Šejle Kamerić pod-
nět k vystavení filmového eseje na pomezí 
„dokumentární” rekonstrukce událostí 
a osobní výpovědi, ve kterém sledujeme 
cestu distingované ženy po prázdných uli-
cích okupovaného Sarajeva, za neustálého 
strachu ze srbských ostřelovačů. en: The 
commemoration of the 20th anniversary of 
Srebrenica massacre prompted the exhibi-
tion of the Bosnian artist Šejla Kamerić and 
her hour-long film essay which oscillates 
between "documentary" reconstruction 
and personal testimony. The film follows 
a distinguished woman through the empty 
streets of occupied Sarajevo, in constant 
fear of Serbian snipers. 
k / c: Markéta Vinglerová a Martin Prudil

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 189/2 (D4) 
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00 
ghmp.cz

Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la 
Horra, Klára Kristalová: Pandora’s Vox

15. 7.–1. 11.
Výstava, nazvaná podle svůdné, avšak 
nepoddajné postavy z řecké mytologie, 
představuje tvorbu české autorky Veroniky 
Holcové, švédské umělkyně Klary Krista-
lové a německé autorky Sandry Vásquez 
de la Horra. Přestože každá z nich vychází 
z odlišného kulturního zázemí a z jiné ži-
votní zkušenosti, objevují se v jejich dílech 
blízké prvky existenciálního charakteru. 
en: An exhibition deriving its title from 
the name of the seductive yet unyielding 
Greek mythological figure presents works 
by Czech artist Veronika Holcová, Klara 
Kristalova (Sweden), and Sandra Vásquez 
de la Horra (Germany). Though they draw 
on different cultural backgrounds and life 
experiences, their artistic idioms feature 
certain similarities of existential nature. 
k / c: Terezie Zemánková

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

Osvětimské Album / The Auschwitz Album
19. 5.–27. 9.
Výstava pořádaná ve spolupráci s Židov-
ským muzeem prezentuje všech téměř 200 
fotografií z tzv. Osvětimského alba, unikát-
ního dokumentu z roku 1944, zachycující 
systematickou likvidaci evropských židů. 
en: An exhibition organized in associa-
tion with the Jewish Museum in Prague 
presents the complete series oúf close to 
200 photographs making up the so-called 
Auschwitz Album, a unique document 
dating from 1944, capturing the systematic 
Nazi extermination of European Jews.
k / c: Martin Jelínek
Iren Stehli: Libuna a jiné eseje / 
Libuna and Other Essays

 13. 10. 2015–24. 1. 2016
Švýcarská fotografka Iren Stehli po třicet 
let dokumentovala život Libuny z praž-
ské romské komunity až do okamžiku její 
předčasné smrti. Časosběrný příběh Libuny 
doprovodí výběr z dalších cyklů zabývajících 
se "estetickým" svérázem obchodů, služeb 
a domácností v minulém režimu. en: Swiss-
born photographer Irene Stehli spent 
thirty years documenting the life of Libuna, 
a member of the Prague Roma community, 
before the untimely death of the latter. 
Libuna’s story will be accompanied by other 
selected cycles dealing with the "aesthetic" 
idiosyncrasies of shops, services and 
households of the previous regim. 
k / c: Magdaléna Juříková

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

Milota Havránková: Milota

2. 10.–17. 1.
Retrospektivní výstava je uspořádaná 
k životnímu jubileu této představitelky slo-
venské a české výtvarné scény, fotografky 
a multimediální výtvarnice. 
k / c: Nadia Rovderová

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 6 (C4) 
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00 
ghmp.cz

Eden – Koblasova země / Koblasa's Land
24. 6.–4. 10.
K podstatnému rysu umění evropsky 
uznávaného sochaře Jana Koblasy patří 
schopnost invenčně se vyjádřit v různých 
uměleckých médiích a obohatit je o nové 
tvůrčí postupy. en: A key quality of the out-
put of Jan Koblasa, a sculptor of Europe-
wide repute, is his capacity to display his 
invention through a wide range of media, 
enriching each with an individual, innova-
tive approach. 
k / c: Mahulena Nešlehová

GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D4) 
po-út, čt-ne / Mon–Tue, 
Thu–Sun, 13.00–18.00 
fotografic.cz

Miro Švolík: Paralelní Svět
do/until 20. 9.
Tak blízko tak daleko / So Close So Far

  25. 9.–11. 10.
Výstava představuje díla pěti studen-
tů a absolventů Ateliéru fotografie FUD 
UJEP v Ústí nad Labem. Jejich fotografie, 
vypovídající především o lidech a jejich 
životech, zpochybňují zdánlivou objektivitu 
mediálního obrazu skutečnosti – paradig-
ma, na jehož základě vnímáme svět jistým 
odtažitým stereotypním způsobem. en: The 
exhibition shows the work of five students 
and graduates of Photography at FUD, UJEP, 
Ústí nad Labem. Their photographs witch 

comment chiefly on people and their lives 
question the seeming objectivity of the me-
dia image of reality – the paradigm which 
makes us see the world in a kind of distant, 
stereotypical way.
k / c: Silvie Milková
Cigdem Cevrim, Marie Gourdain: 
60% of 18 to 69
14. 10.–22. 11.
Výstava fotografií a instalací umělkyň po-
cházejících z Istanbulu a Paříže o zkuše-
nostech s ženskou intimitou. Ženské tělo 
studováno a nahlíženo jiným prismatem 
- smyslnost, provokace a lehkost v intimní 
intalaci. en: An exhibition of photography 
and sculpture by two Prague based artists 
from İstanbul and Paris about feminine self-
intimacy experiences. Viewing and studying 
the female body throughout different 
prism: sensuality, provocation and lightness 
in a small and intimate layout.

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D4) 
út–ne / Tue–Sun, 11.00–19.00 
gjf.cz

Landscape festival Praha 2015 
do/until 27. 9.
Festival věnovaný umění, landscapu a archi-
tektuře na Nákladovém nádraží Žižkov.
Bienále experimentální architektury 
vol. 2: Nový manifest

4. 9.–18. 10.
Druhý ročník věnovaný experimentální 
architektuře a dvěma desítkám úspěšných 
tvůrců střední generace. Součástí výstavy je 
mezinárodní sympozium 15. 9. 
www.eabiennial.org
Open Air Aréna Betlémské náměstí 2015
Letní multižánrový festival, dvůr GJF. 
24. 9. Betlémská kulturní noc, 
Mydy Rabycad, Ať se snaží ona

GALERIE NoD
Dlouhá 33 C4 
po–ne / Mon–Sun, 10.00–23.00 
nod.roxy.cz

Sympozium videoartu No.2 & Special
1. 10.–2. 10.
Dvoudenní sympozium věnované otci 
českého videoartu Woody Vašulkovi. 
Prezentace škol Nových médií. Přehlídku 
zakončí lídři světového formátu na poli au-
diovizuálního umění jako je Michael Bielický 
(ZKM Karlsruhe/CZ), Woody Vašulka (Buffalo 
USA/CZ) či Peter Weibel (ZKM Karlsruhe).
Zippe & Krůček & Matějů & Písařík & Stolín 
& Mrkus & Hanzlík & Šerých & Žáková & 
Fišerová & Kadlecová & Staněk & Boušek & 
Vlček: Exakta
Výstava v rámci festivalu BE23, který tradič-
ně oslavuje prostory NoD / ROXY. V umění 
je odjakživa důležité exaktní uvažování, kte-
ré se zabývá vztahem mezi obsahem a for-
mou, případně jen formou, která se sama 
stává obsahem. V umění ovšem působí jiné 
zákonitosti než v přírodních vědách, i když 
objevů přírodních věd může samozřejmě 
umělecká tvorba využít.
k / c: Jiří Machalický

– NIKY CAFÉ NOD
Jan Kovářík: Bez názvu / Entita
10. 9.–16. 10.
V negativu zplozené zárodky jednovaječ-
ných abstraktních entit. V pozitiv transfor-
movány do pevných schrán. Co jsou vlastně 
zač, co představují? Proč tu vůbec jsou? Je 
abstraktní biomorfní forma logickým proti-
kladem přetechnizované kultury? Instalace 
v nikách Café NoD.

– VIDEO NoD
Ateliér Environment FaVU & Ateliér 
Nová Média FDULS: Oheň v jeskyni
10. 9.–16. 10.
Výstava představuje autorská videa stu-
dentů a absolventů ateliéru Environment 
na brněnské FaVU, VUT a ateliéru Nová 
média plzeňské FDULS, ZČU. Soubor prací 
poukazuje na škálu možností Videoartu, jak 
toto médium vnímá nastupující genera-
ce umělců. Autory spojuje komunikace 
s pedagogem Vladimírem Mertou, který byl 
u zrodu obou ateliérů.
k / c: Veronika Zajačiková

– GALERIE NoD
Pavel Korbička: Event of Space
10. 9.–16. 10.
Site-specific světelná instalace navržená na 
míru architektury pražské galerie NOD je 
tvořená polykarbonátovými stěnami, které 
svoji strukturou rozvádějí světlo neonových 
trubic do celého svého objemu a okolního 
prostoru. Instalace je fyzicky přístupným 
labyrintem vymezujícím pohyb návštěvní-
ka, v němž dochází nejen k rozostřování či 
zamlžování uvnitř se nacházejících reálných 
objektů. Svým aktivním pohybem roze-
hrává totiž návštěvník též ireálné kinetické 
světelné jevy, které se stávají zdrojem jeho 
fyzické nerovnováhy.
k / c: Jiří Machalický

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

Marlene Dumas, Tracey Emin, 
Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith a Louise 
Bourgeois: Flaesh
1. 10.–3. 1.
Figurální tvorba v nejrůznějších techni-
kách a materiálech rozvíjející esenciální 
úvahy o individuální identitě, odrazu 
vnitřního života a existenciálních maxim, 
jemném předivu emocí, je tématem 
vybraného souboru děl. Výstava klade 
otázky, jakou funkci a roli má lidské tělo 
v současném umění. en: The theme of 
the chosen body of work is a figurative 
production in various techniques and 

GALERIE JOSIPA PLEČNIKA
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
nám. Jiřího z Poděbrad (E6) 
st–ne, 15–18.00 
artium-os.cz, srdcepane.cz

Gabriela Nováková: Pradávné krajiny
8. 10.–1. 11.

NAU GALLERY
Korunní 76 (E7) 
st / Wed, 15.00–18.00 3–6 pm / 
nebo po telefonické domluvě / or by 
appointment: +420 777 910 290 
naugallery.cz

Výstava Nikoly Čulíka / 
Exhibition of Nikola Čulík

9. 9.–16. 10.
Ve své nejnovější výstavě Čulík prostřed-
nictvím tvorby zkoumá umění. Pro výstavní 
prostor NAU Gallery vytvořil site-specific 
instalaci pracující post-konceptuální for-
mou s aktuálními obsahy. Součástí výstavy 
budou workshopy a koncerty známých 
kapel. Prostor zároveň poslouží jako místo 
pro setkání současných umělců z pryže. 
en: In his latest exhibition, Čulík uses his 
work as an exploration of art. For the NAU 
Gallery exhibition space he created a site-
specific installation, working with current 
contents in a post-conceptual manner. The 
exhibition will include workshops and con-
certs of famous bands. The space will also 
serve as a meeting place for contemporary 
artists made of rubber. 
k / c: Mikuláš Novotný

NOVÁ GALERIE
Balbínova 26 (D5) 
út–čt / Tue-Thu, 14.00–19.00, 
so / Sat 11.00–15.00 
novagalerie.cz

Jakub Tomáš: Inventura
3. 9.–4. 10.
Výstava Inventura je prezentací posledních 
prací Jakuba Tomáše. Tomáš má výjimečný 
dar zpracovávat budovat obraz ryze malíř-
skými gesty a dosahovat silných prostoro-
vých vjemů. Realizuje jako makety a poté 
mu slouží jako model, který v obrazech 
komponuje a získává tak obrazový malířský 
klid. Jednoduchá tahová malba, plná vnitř-
ní poetiky a kolorismu a zvláštního přesahu 
ironie i humoru.

ŽIŽKOV
DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10 (D6) 
út–pá / Tue–Fri, 13.00–18.00, 
so / Sat, 14.00–18.00 
drdovagallery.com

Václav Kopecký, Jan Lesák, Jan Maštera: 
Mezi dokumentem a monumentem / 
Between Document and Monument

 5. 9.–17. 10.
Jan Lesák, Jan Maštera a Václav Kopecký 
prozkoumávají "dokumentární" podmínky 
fotografie. Berou si její konkrétní formy, 
funkce, nebo kontext (internet, výzkum, 
proces vzniku) a dávají jim svérázný 
estetický tvar. Od dokumentu přechází 
k monumentu; a zpět. en: Jan Lesák, Jan 
Maštera and Václav Kopecký inquire into 
such "documentary" conditions. They 
account for their specific forms, functions 
or contexts (internet, research, process of 
creation) within highly original aesthetic 
framework. They revolve from document 
to monument; back and forth. 
k / c: Václav Janoščík

GALERIE PROKOPKA
Prokopova 9 (C7) 
po–ne, 11.00–21.00 
galerieprokopka.cz

Zuzana Růžičková: Gázotisky 
On The Road
8. 9.–4. 10.
Zuzana Růžičková, absolventka ateliéru 
kresby a grafiky na AVU v Praze. „Gázotisk 
vytvořím snímáním vlastní kresby či malby 
ze stěny pomocí gázy a lepidla. Pigmenty 
pojím vápnem. Otisk na gázovině pak 
přenáším na plátno. Maluji po stěnách ve 
svém ateliéru a nyní, protože už není místo 
i na stěnách a stropech mimo něj.”

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D6) 
út–pá 13.00–18.00, so 14.00–18.00, / Tue-
-Fri, 1 pm–6pm, Sat 2pm–6pm 
huntkastner.com

Interpret I. & Anna Hulačová
společný projekt Anny Hulačové a Jiřího 
Příhody / Interpretor I & Anna Hulačová
a cooperative project by Anna Hulačová 
and Jiří Příhoda

12. 9.–17. 10.

NEVAN CONTEMPO
U Rajské zahrady 14 (D6) 
út–so / Tue-Sat, 13.00–18.00 
nevan.gallery.cz

Pavla Malinová: Esoterická dutosvětskost / 
Esoteric Holloworldliness
12. 9.–10. 10. 
k / c: Jiří Havlíček
Kaja Dobrowolska, Lena Dobrowolska & 
Teo Ormond-Skeaping, Dominika Gęsicka, 
Irenka Kalicka, Diana Lelonek & 
Marek Kucharski, Łukasz Kuś, 
Dawid Misiorny, Dominik Ritszel, 
Łukasz Rusznica, Mateusz Sadowski: 
Ztížená možnost soustředění / 
The Increased Difficulty of Concentration

 16. 10.–8. 11. 
Výstava pokračuje v / exhibition continues 
in City Surfer Office, Bořivojova 67 (D6), 
www.citysurfer.cz
Tématem výstavy mladých polských 
fotografů, vybraných z finalistů soutěže 
pořádané v rámci festivalu Krakow Photo-
month, je tzv. „nový dokument“. Výstava se 
nezaměřuje na realitu nýbrž na subjektivní 
přístupy, různé perspektivy a formální 
výzvy, jež představuje fotografické médium. 
en: The exhibition will present young Polish 
photographers selected from finalists of 
a competition held at Photomonth festival 
in Krakow focusing on “new document”. The 
main topic is not a reality but subjective 
approaches, different perspectives and 
formal challenges of medium of photogra-
phy. photomonth.com
k / c: Jagna Lewandowska, Piotr Sikora

VYŠEHRAD
GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F4) 
po–ne / Mon–Sun, 9.30–18.00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Miroslav Polách: Důvěrná sdělení
4. 9.–11. 10.
M. Polách patří do silné malířské generace 
nastupující na českou uměleckou scénu 
na přelomu tisíciletí. Autor dlouhodobě 
experimentuje s malířským výrazem ve 
vztahu k námětu. Tento vývoj ho přivedl 
k průzkumu tradiční malířské iluzivnosti, 
která v sobě obsahuje často více kódovaná 
sdělení i kritiku samotného média provádě-
nou ovšem s nejvyššími nároky na malířskou 
kvalifikaci. 
k / c: je Petr Vaňous

TROJA
ZÁMEK TROJA 
(GHMP / PCG)
Trojská 744/171a  
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00 
ghmp.cz

Václav Cigler: Tady a teď / Here and Now
5. 5.–1. 11.

Exteriér a interiér Trojského zámku 
umožní představit dílo významného 
umělce, který v mnoha směrech pře-
kračuje hranice sklářské tvorby a dotýká 
se řady environmentálních i architek-
tonických problémů. en: The open-air 
grounds and interiors of Troja Chateau 
will host an exhibition of work by a major 
artist whose output in many ways out-
reaches the boundaries of glass making 
to touch upon diverse environmental 
and architectural issues. 
k / c: Magdalena Juříková, Jana Šindelová
Z nouze ctnost i móda / 
From Makeshift to Fashion
5. 5.–1. 11.
Výstava ze sbírek Muzea hlavního města 
Prahy „Z nouze ctnost i móda“ v Troj-
ském zámku představí litinové předměty, 
které spojily „svůj život“ s hlavním 
městem. en: The exhibition of artefacts 
from the collections of the City of Pra-
gue Museum, entitled From Makeshift to 
Fashion, hosted by the Troja Chateau, 
will display cast iron artefacts whose 
“life-stories” were linked with this coun-
try´s capital city.
k / c: Jana Bělová

AKCE
ARE
are-events.org

Eva Koťátková 
Justiční vražda Jakoba Mohra / 
The Judicial Murder of Jakob Mohr 
11. 9., 17.00, 18.30 a 20.00 / 5 pm, 
6.30 pm and 8 pm
Divadlo Za plotem, Psychiatrická 
nemocnice Bohnice / Theatre Behind 
the Fence, Bohnice Psychiatric Hospital 
Ústavní 249 
dobrovolné vstupné / voluntary  
admission

Vystupují/Performers: Jan Lepšík 
(v roli Jakoba Mohra/as Jakob Mohr), 
Jiří Fadrhonc (v roli lékaře/as Doctor), 
Richard Němec (v roli soudce/as 
Judge), Kryštof Bartoš (v roli žalobce/
as Prosecutor), Marta Vítů (v roli matky/
as Mother), Thomas Röske (ředitel 
a kurátor Prinzhornovy sbírky / Director 
and Curator of the Prinzhorn Collection) 
a další herci, fiktivní postavy i pacienti 
a zaměstnanci PN Bohnice / and other 
actors, dancers, fictional characters, 
patients and staff of Bohnice Psychiatric 
Hospital.

Justiční vražda Jakoba Mohra je diva-
delní koláží, která představuje divákovi 
případ psychiatrického pacienta a tvůrce 
Jakoba Mohra. en: The Judicial Murder 
of Jakob Mohr is a theatrical collage pre-
senting to the audience the case of the 
psychiatric patient and artist Jakob Mohr.
Renaud Jerez
– 5.–11. 10., workshop, Ateliér sochařství / 
Sculpture Studio, UMPRUM, náměstí Jana 
Palacha 80, Praha 1
– 8. 10., 19.30 / 7:30 pm, prezentace 
a diskuze / talk and discussion, Národní 
galerie v Praze – Veletržní palác / Trade 
Fair Palace, the National Gallery in 
Prague, Dukelských Hrdinů 47 (B5)
Prezentace a diskuze s umělcem 
Renaudem Jerezem vztahující se k jeho 
výstavě. en: Talk and discussion with 
the artist Renaud Jerez related to his 
exhibition.
IRWIN
– 12. 10.–16. 10., workshop, UMPRUM
– 15. 10., 12.00 / noon, prezentace / talk, 
sál 115 / room 115, UMPRUM, náměstí Jana 
Palacha 80 (C4)
– 15. 10., 19:00 / 7 pm, přednáška / lectu-
re, tranzitdisplay,  
Dittrichova 9/337 (E4)

Slovinská skupina IRWIN je součástí 
většího uměleckého kolektivu "Neue Slo-
wenische Kunst (NSK)", který byl založen 
1984. Ve svých projektech (Kapital, NSK 
Embassy Moscow, Transnacionala, East 
Art Map) se zabývá evropskými dějinami 
umění, zejména s rozporuplným dědic-
tvím historických avantgard a dialektikou 
avantgardy a totalitarismu. en: Slovenian 
group IRWIN is part of a larger artists' col-
lective "Neue Slowenische Kunst (NSK)", 
established in 1984. In its artistic projects 
(Kapital, NSK Embassy Moscow, Transna-
cionala, East Art Map) the group IRWIN 
has been involving itself extensively with 
the art history of Europe, in particular 
with the ambivalent inheritance of the 
historical avant-gardes and with the dia-
lectic of avant-garde and totalitarianism.

Souběžné Formáty / 
Parallel Formats
Další informace ve speciální příloze. 
en: For more information see an extra 
attachment.

le peuple qui manque / a people is 
missing: Živé psaní / Live writing
11. 10., 17.00–22.00 / 5 pm–10 pm
Kino Ponrepo / Ponrepo Cinema 
Bartolomějská 11 (D4)
Filmy Erica Baudelaira / 
Films by Eric Baudelaire
13., 14. 10., 17.00 / 5 pm 
Kino Ponrepo / Ponrepo Cinema 
Bartolomějská 11 (D4)
Lucy Raven: Příběhy lásky a strachu / 
Tales of Love and Fear
17. 11., 20.00 a 21.00 / 8 pm and 9 pm
Studio hrdinů, Dukelských hrdinů 47 (B5)
lsla Leaver-Yap & James Richards
10. 12., 18:00 / 6 pm, přednáška / talk
sál 115 / room 115, UMPRUM, náměstí Jana 
Palacha 80 (C4)

4+4 DNY V POHYBU 
Festival současného umění
Desfourský palác, Na Florenci 21 (F4)
ctyridny.cz

Jak nic nechtít
Jubilejní 20. ročník multižánrového 
festivalu. Podrobný program na webových 
stránkách. en: The jubilee 20th edition of 
the multi-genre festival. More: ctyridny.cz.
Lucia Nimcová & Sholto Dobie: 
Khroniky / Bajka

  9. 10., 20.00
Experimentální folková opera čerpající 
z materiálů sebraných na západní Ukrajině. 
en: An experimental folk opera drawing 
from material gathered in Western Ukraine.

KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ V PRAZE
rajská zahrada, Husova 8 (D4)

Patrik Hábl, Michal Rataj: (INTER)SPACES
24. 9., 19.30
Prostorová performance malíře P. Hábla 
a skladatele M. Rataje mezi ambity domini-
kánského kláštera v Praze.

STUDIO BUBEC
Tělovýchovná 748, Řeporyje 
www.bubec.cz

Art Safari 30. de luxe
12.–13. 9.
Podrobný program víkendového artfesti-
valu plného umění, koncertů, divadla a akcí 
pro děti, hledejte na webu Studia Bubec.

LUNCHMEAT FESTIVAL
Veletržní palác, Dukelských  
hrdinů 47 (B5)
Klub Neone, Bubenská 1 (B5) 
www.lunchmeat.cz

Lunchmeat festival spojuje kvalitní elek-
tronickou hudbou, vizuální show a novými 
médii v synestetický zážitek. Více na 
webu festivalu. en: Lunchmeat festival 
connects quality electronic music, visual 
shows and new media while creating 
a truly synesthetic experience. More at 
website of the festival.

Contemporary Art 
in Prague Galleries

Současné umění
v pražských galeriích

Le department des loups, 2015. Liam Gillick pro/for ArtMap 
3. kapitola – Prostor pro pohyblivý obraz / 3rd Chapter – Moving Image Department, 29. 9.–11. 10. 2015, 
Veletržní palác NG, výstava probíhá v rámci Fotograf Festivalu / The exhibition is taking place as part of the 
Fotograf Festival, doprovodný program Souběžné formáty / acompanying programme Parallel Formats
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Are uvádí / presents SOUBĚŽNÉ 
FORMÁTY / PARALLEL 
FORMATS

Are ve spolupráci s kulturními, vzdělávacími 
a uměleckými institucemi chce rozvíjet 
program mezinárodních událostí, které jsou 
navázány na aktuální umělecké projekty. 
Are uvažuje o oblasti, kterou tradičně 
chápeme jako pouze doprovodnou k hlavnímu 
výstavnímu programu, jako o více autonomní 
zóně. Are věří, že tento formát přispěje 
k posílení soudržnosti a návaznosti  
mezinárodních projektů. Souběžné formáty 
ve své první fázi obsahově vycházejí z cyklu 
výstav Moving Image Department v Národní 
galerii v Praze. / Are in cooperation with cultural, 

educational and art institutions 
wants to develop a program of 
international events that are linked 
to current artistic projects. Are 
wants to reflect the area of so-
called auxiliary disciplines for 
main exhibition program as a more 
autonomous zone. Are believes 
that this format will contribute to 
strengthening the coherence and 
continuity of international projects. 
Parallel Formats in its first phase 
is based on the Moving Image 
Department series of exhibitions 
in the National Gallery in Prague.
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Cena www.moravska-galerie.cz 
www.ngprague.cz www.cjch.cz

2015

Finále 2015 
25.9.2015 – 17.1.2016
Moravská galerie v Brně,  
Pražákův palác

Silver Lining 
30.9.2015 – 17.1.2016
25. výročí ceny  
Jindřicha Chalupeckého
25 držitelů z let 1990–2014
Národní galerie v Praze,  
Veletržní palác

29 9 – 31 10

DOCUMEN  

S-T-R-A-T-
-E-G-I-E-S

FOTOGRAF 
FESTIVAL

CONSTRUCTING IMAGES OF REALITY

TARY

ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ / DOX, ARTWALL, ATELIÉR FOTOGRAFIE / UMPRUM, ATELIÉR JOSEFA SUDKA, 

CITY SURFER OFFICE, DRDOVA GALLERY, DŮM FOTOGRAFIE / GHMP, ETC. GALERIE, FAMU, FSV UK, FOTOGRAF 

GALLERY, GALERIE AMU, GALERIE FOTOGRAFIC, CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ FUTURA, GALERIE JELENÍ, 

GALERIE KIV, GALERIE MIMOCHODEM, GALERIE ŠKOLSKÁ 28, GALERIE UM / UMPRUM, KAVÁRNA NA HOLLARU, 

NEVAN CONTEMPO, PROJEKTPLUS, RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE, VELETRŽNÍ PALÁC / NG

VENUES

DOKUMENTÁRNÍ
STRATEGIE

2015
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Souběžné 
formáty
Parallel 
Formats
Na všechny akce je vstup volný / 
Free entrance to all events
are-events.org
le peuple qui manque / a people is 
missing: Živé psaní / Live writing
11. 10., 17.00-22.00 / 5-10 pm 
Kino Ponrepo / Ponrepo Cinema 
Bartolomějská 11 (D4), nfa.cz
Živé psaní je speciální formát, kdy pozvaní 
účastníci přímo reagují psanou formou na 
sérii promítaných filmů. Kompozici filmů 
připraví kurátoři le peuple qui manque 
(chybějící lid). Akce je otevřena veřejnosti. 
en: Live writing is a special format inviting 
its participants to directly react in written 
form to a series of films or moving im-
ages. The selection of films is curated by 
a people is missing. This event is open to 
the public.

Kurátorská platforma le peuple qui 
manque (chybějící lid) pracuje na pomezí 
současného umění, teorie, kritiky a vý-
zkumu se sídlem v Paříži. Založila ji v roce 
2005 kurátorská dvojice Aliocha Imhoff & 
Kantuta Quiros. en: A people is missing is 
an art curatorial platform based in Paris. 
It was created by Kantuta Quiros and 
Aliocha Imhoff in 2005, and operates at 
the intersection of contemporary art and 
research.
Filmy Erica Baudelaira / 
Films by Eric Baudelaire:
The Makes a Anabáze (...) / 
The Makes and The Anabasis (...)
+ diskuze s autorem moderovaná 
režisérkou a filmovou teoretičkou Andreou 
Slovákovou a kurátorem Vítem Havránkem 
en: + discussion with the artist moderated 
by film theorist and director Andrea 
Slováková and curator 
Vít Havránek
13. 10., 17.00 / 5 pm 
Kino Ponrepo / Ponrepo Cinema 
Bartolomějská 11 (D4), nfa.cz
Dopisy Maxovi / Letters to Max
+ diskuze s autorem moderovaná 
kurátorem Vítem Havránkem 
en: + discussion with the artist 
moderated by curator Vít Havránek
14. 10., 17.00 / 5 pm 
Kino Ponrepo / Ponrepo Cinema 
Bartolomějská 11 (D4), nfa.cz
The Makes 
(FR, 2009, 26 min, HD)
Adaptace povídek Michelangela Antonio-
niho vycházejících z jeho nerealizovaných 
filmů, publikovaných v knize Kuželník 
u Tiberu. Hlavním protagonistou je přední 
francouzský filmový kritik Philippe Azoury 
v roli „Kritika“. en: An adaptation of Mi-
chelangelo Antonioni’s notes on un-made 
films published in That Bowling Alley on the 
Tiber. Starring French film critic Philippe 
Azoury in the role of “The Critic”.
Anabáze May a Fusako Šigenobuových, 
Masao Adači a sedmadvacet let bez 
obrazů / The Anabasis of May and Fusako 
Shigenobu, Masao Adachi, and 27 Years 
Without Images 
(FR, 2011, 66 min, HD)
Kdo jsou May a Fusako Šigenobuovy? 
Fusako je vůdkyně extrémistické levicové 
frakce japonské Rudé armády zapojená do 
řady teroristických operací. Skrývala se 
v Bejrútu téměř třicet let. May, její dcera, 
se narodila v Libanonu a uviděla Japonsko 
poprvé ve věku sedmadvaceti let poté, 
co byla její matka v roce 2000 zatčena. 
A Masao Adači? Scenárista a radikální 
filmař-aktivista, oddaný palestinské věci, 
který se také skrýval v Libanonu. Jako 
filmový režisér byl jedním z iniciátorů „te-
orie krajiny“ – fukeiron: prostřednictvím 
natáčení krajiny se Adači snažil odhalit 
struktury útlaku, jež podporuje a udržuje 
politický systém.  
en: Who are May and Fusako Shigenobu? 
Fusako – leader of an extremist left-wing 
fraction, the Japanese Red Army, involved 
in a number of terrorist operations – has 
been hiding in Beirut for almost 30 years. 
May, her daughter, born in Lebanon, only 
discovered Japan at the age of twenty-
seven, after her mother’s arrest in 2000. 
And Masao Adachi? A screenwriter and 
radical activist filmmaker, commit-
ted to the Palestinian cause, was also 
underground in Lebanon. In his years as 
a film director, he had been one of the 
instigators of a ‘theory of landscape’ – 
fukeiron: through filming landscapes, 
Adachi sought to reveal the structures of 
oppression that underpin and perpetuate 
the political system.
Dopisy Maxovi / Letters to Max 
(FR, 2014, 103 min, HD)
Abcházie je něco jako paradox: země, 
která existuje ve fyzickém smyslu slova 
(území s hranicemi, vládou, vlajkou 
a jazykem), ale přesto nemá právní 
identitu, protože za téměř dvacet let 
nebyla uznána žádným jiným suverénním 
státem. A tak Abcházie existuje, aniž by 
existovala, chycena v přechodovém stádiu, 
v prostoru mezi dvěma skutečnostmi. 
en: Abkhazia is something of a paradox: 
a country that exists, in the physical sense 
of the word (a territory with borders, 
a government, a flag, a language), yet it 
has no legal existence because for almost 
twenty years it was not recognized by any 
other nation state. And so Abkhazia exists 
without existing, caught in a liminal space, 
a space in between realities.

Eric Baudelaire (žije v Paříži) je vizuální 
umělec a filmař. Jeho práce založené na 
metodě výzkumu se kromě filmového 
formátu rozvíjí v podobě instalací, které 
zahrnují médium fotografie, grafiky, 
performance, publikace a projekce. 
en: Eric Baudelaire (lives in Paris) is 

a visual artist and filmmaker. His research-
based film practice also unfolds as 
installations incorporating photography, 
printmaking, performance, publications 
and screenings.

Lucy Raven: Příběhy lásky a strachu / 
Tales of Love and Fear 
(USA, 2015, 40 min / USA, 2015, 40 min)
17. 11., 20.00 a 21.00 / 8 and 9 pm, 
Studio Hrdinů, Dukelských Hrdinů 47 
(B5), studiohrdinu.cz
Příběhy lásky a strachu, jako protipól 
k identickým gigaplexům zaplavujícím celý 
svět, představují site-specifické kino pro 
promítání jediného filmu, který obsahuje 
jeden stereoskopický obraz. Projektory se 
pomalu otáčejí okolo své osy v opačných 
směrech na speciálně adaptované plošině. 
en: Tales of Love and Fear presents a site-
specific cinema, made with a custom rig 
of counter-rotating projectors that stand 
in the middle of theatre. An antipode 
to the increasingly identical gigaplexes 
around the world, Tales is a cinema made 
for a single film, which contains a single 
(stereoscopic) image.

Lucy Raven (žije v New Yorku) během ně-
kolika posledních let vytvořila sérii prací, 
ve kterých zkoumá produkci současných 
mainstreamových filmů a vliv masivních 
posunů filmového průmyslu na naše vní-
mání pohyblivých obrazů. en: Lucy Raven 
(lives in New York City) has over the last 
several years made a series of works that 
explore how contemporary mainstream 
films are made, and how massive shifts in 
the film industry also affect how we expe-
rience moving images.
lsla Leaver-Yap & James Richards:
10. 12., 18.00 / 6 pm, přednáška 
/ talk, UMPRUM, náměstí Jana 
Palacha 80 (C4), sál 115 / room 115, 
umprum.cz
Kurátorka lsla Leaver-Yapová (žije v Glas-
gow a Minneapolis) ve spolupráci s umělci 
vytváří eseje, knihy, výstavy a umělecké 
události. Umělec James Richards (žije 
v Berlíně a Londýně) je známý svými pro-
vokativními díly pracujícími s pohyblivým 
obrazem a s kolážovitým využíváním široké 
škály zdrojového materiálu. en: Curator 
Isla Leaver-Yap (lives in Glasgow and Min-
neapolis) works with artists to produce 
essays, books, exhibitions, and events. 
Artist James Richards (lives in Berlin and 
London) is known for his provocative and 
visually seductive moving-image works 
collaged from a wide range of source 
material.

Souběžné formáty jsou podpořeny Magistrátem 
hlavního města Prahy, Ministerstvem kultury 
a Státním fondem kultury ČR, Francouzským 
institutem a Velvyslanectvím USA v Praze. en: Parallel 
Formats are supported by the Prague City Hall, the 
Ministry of Culture and the State Cultural Fund of 
the Czech Republic, the French institute and the US 
Embassy in Prague.

Cena 
Jindřicha 
Chalupeckého 
2015
Jindřich 
Chalupecký 
Award 2015

BRNO
Cena Jindřicha Chalupeckého / 
Finále 2015 / Jindřich Chalupecký 
Award / Final 2015 
Vojtěch Fröhlich, Lukáš Karbus, 
Barbora Kleinhamplová, 
Pavla Sceranková, Pavel Sterec
25. 9. 2015–17. 1. 2016 
Moravská galerie v Brně, 
Pražákův palác, Husova 18 
www.moravska-galerie.cz
Výstava finalistů Ceny Jindřicha Cha-
lupeckého každoročně představuje 
pět mimořádných osobností současné 
umělecké scény. V letošním roce pětice 
umělců, pracujících v široké škále médií 
i témat, připravila nové velkorysé projekty, 
které se nebojí vyjít za hranice pouhého 
„soupeření o cenu“ a institucionálního 
prostoru, ve kterém se její představení 
odehrává. Výstava nabízí divákům možnost 
zamyslet se nad prekarizovanou společ-
ností, stárnoucí i nebezpečně expandující 
civilizací a její odpovědností za budoucí 
pohled na dnešní dobu, nad neviditelnými, 
ale měřitelnými informacemi, které nás 
obklopují a nesou pozoruhodnou paměť, 
nebo nad vnitřními vizemi, které přesku-
pují realitu v rozpoznatelné a přesto ima-
ginativní celky. Zároveň zve k dialogu nad 
možnostmi současného umění dotknout 
se smysluplně kontextů za zdmi galerie.  
en: The exhibition of finalists of the 
Jindřich Chalupecký Award introduces 
annually five exceptional contemporary 
artists. This year the five finalists who work 
in a broad range of media and themes 
have prepared magnanimous new projects 
which fearlessly go beyond the bounda-
ries of mere “competing for a prize” 
and the institutional space in which the 
presentation takes place. It gives the 
spectators an opportunity to think about 
precarized society, ageing and dangerous-
ly expanding civilization and its respon-
sibility for the future view of the present 
day, about the invisible but measurable 
information surrounding us and carrying 
remarkable memory, or about inner vi-
sions, regrouping reality into recognizable 
yet imaginary wholes. At the same time 
it invites a dialogue over the potential of 
contemporary art to meaningfully touch 
on the contexts beyond gallery walls. 
k / c: Karina Kottová

DOPROVODNÝ PROGRAM / 
RELATED EVENTS

Café Chalupecký
Café Chalupecký je zastřešující termín pro 
novou koncepci doprovodných programů 
Ceny Jindřicha Chalupeckého inspirovaný 
mimo jiné slavným stolem Jindřicha Chalu-
peckého v pražské kavárně Slavia. Galerijní 
kavárny se během konání výstav Cena Jin-
dřicha Chalupeckého / Finále 2015 a výsta-
vy Silver Lining symbolicky promění v místo, 
kde je možné zabývat se otázkami, které 
vyvolává současné umění, v neformálním 
prostředí. Návštěvníkům jsou zde k dis-
pozici katalogy k výstavě ve formě novin, 
malá knihovnička umožňující nahlédnutí 
do archivu Ceny nebo textů Chalupeckého, 
videodokumenty o letošních finalistech, ale 
také a zejména programy, v rámci kterých 
otevřeme řadu témat spojených s oceňová-
ním, hájením, kritizováním a provozováním 
současného umění. en: Café Chalupecký 
is an umbrella term for a new concept of 
the related events of Jindřich Chalupecký 
Award inspired by the famous table of 
Jindřich Chalupecký in Prague’s Café 
Slavia. During the exhibitions Jindřich 
Chalupecký Award / Final 2015 and Silver 
Lining, the gallery cafés will symbolically 
turn into the places where one can deal 
with questions raised by contemporary art 
in an informal environment. The visitors 
can leaf through exhibition catalogs in the 
form of newspapers, consult a small book-
case containing an archive of the award 
and texts by Jindřich Chalupecký, watch 
video documentaries about this year’s fi-
nalists and primarily attend the programs 
which will discuss a whole range of themes 
related to awarding, defending, criticizing 
and practicing contemporary art.
Komentované prohlídky / Guided tours:
18. 11., 17.00, 12. 1., 17.00
Pecha Kucha Night: 
Chalupecký vs. Čepan
6. 10., 20.00 
Café PRAHA, Husova 18
Jury Meeting
18. 11. v 19.00 
Café PRAHA, Husova 18
Přednáška a diskuse s Holly Block 
a Gunnarem B. Kvaranem. en: Lecture 
and discussion with Holly Block and 
Gunnar B. Kvaran.
Čtvrtstoletí s Chalupeckým / 
Quarter Century with Chalupecký
112. 1., 18.00 
Café PRAHA, Husova 18
Diskuse pětice umělců a bývalých 
členů poroty, povede Ondřej Horák.  
en: Discussion of five artists and former 
jury members hosted by Ondřej Horák.
Nastavovaná současnost. Cena Jindřicha 
Chalupeckého v globalizovaném světě 
umění. / Diluted Present. Jindřich 
Chalupecký Award in the Globalized Art 
World.
20. 11., 11.00–18.00 
Moravská galerie v Brně, Umělecko- 
průmyslové muzeum, Husova 14
Jednodenní kolokvium pro veřejnost, při-
pravil Jan Zálešák. en: One-day colloquium 
for the public prepared by Jan Zálešák.

Slavnostní vyhlášení Ceny Jindřicha 
Chalupeckého / Jindřich Chalupecký 
Award Ceremony
20. 11., 20.00 
Filharmonie Brno, Besední 2
Režisér / Director: Ivan Buraj
Afterparty v Café PRAHA, Husova 18

PRAHA
Silver Lining
30. 9. 2015–10. 1. 2016 
Národní galerie v Praze – Veletržní palác / 
Trade Fair Palace, the National Gallery in 
Prague, Dukelských Hrdinů 47 (B5) 
ngprague.cz
„Temný oblak noci poodhalí stříbrný 
svůj lem“ – s tímto mottem vypůjčeným 
od anglického barokního básníka Johna 
Miltona slaví Národní galerie v Praze 25. 
výročí proslulé Ceny Jindřicha Chalupec-
kého. Výstava Silver Lining není typickou 
skupinovou přehlídkou, ale spíše detailně 
zaměřenou asambláží fragmentů zahrnující 
jak nově vzniklá díla, tak díla přetvořená 
či upravená pro dané místo v duchu site-
-specific. Výstava laureátů nejprestižnější 
české umělecké ceny si klade celou řadu 
otázek, jež se kriticky staví k hodnotí-
cím mechanismům ceny, poukazují na 
její udržitelnost a vyzdvihují roli, kterou 
sehrála v procesu psaní nedávné historie 
současného (českého) umění.  
en: "A sable cloud turns forth its silver 
lining on the night", with such a motto 
by British 17th century poet, John Milton, 
the National Gallery in Prague celebrates 
the 25th anniversary of the famed Jin-
drich Chalupecky Award. Not a typical 
group show, but rather an exhibition in 
a close-up, an assemblage of fragments, 
composed of newly conceived or revisited, 
or site-specifically applied works by the 
laureates of Czech Republic’s most distin-
guished art prize, “Silver Lining“ sets up an 
array of questions that critically approach 
the prize’s mechanism of judgment by 
pointing out its sustainability as well as its 
role in a process of writing a recent history 
of (Czech) contemporary art. 
k / c: Adam Budak, Jen Kratochvíl

DOPROVODNÝ PROGRAM / 
RELATED EVENTS

Středy na AVU: Finalisté Ceny 
Jindřicha Chalupeckého 2015 / 
AVU Wednesdays: Finalists of Jindřich 
Chalupecký Award 2015
14. 10., 18.00 
Akademie výtvarných umění v Praze, 
U Akademie 4 (A4)

Národní galerie v Praze – Veletržní palác / 
Trade Fair Palace, the National Gallery in 
Prague, Dukelských Hrdinů 47 (B5) 
ngprague.cz
Komentované prohlídky / 
Guided tours:
15. 10., 16.30 pro pedagogy – rezervace 
nutná/for teachers – booking is necessary, 

8. 10. a 28. 10., 16.30; 22. 11., 16.30; 3. 12., 
18.00; 3. 1. 2016, 16.30
25 Nej! Výtvarná herna pro děti od 1,5 
roku do 5 let / Top 25! Art workshop for 
children from 1,5 to 5 years
4. 11., 15.30–16.45
5. 11., 10.15–11.30 a 15.30–16.45
V akci! In Action!
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi a jed-
ním z vystavujících umělců/kyň. en: Art 
workshop for parents and children with 
one of the exhibited artists.
7. 11., 14.00–16.30
Architektura pro umění / 
Architecture for Art
Komentovaná prohlídka a navazující 
workshop s Dominikem Langem. 
en: Guided tour and workshop with 
Dominik Lang.
3. 10., 14.00
Vskutku již něco dokázali? / Have 
they really achieved something?
Debata se zástupci Ceny Jindřicha 
Chalupeckého a dalších uměleckých 
ocenění ze střední Evropy. en: Discussion 
with representatives of Jindřich 
Chalupecký Award and other art awards 
in Central Europe.
Termíny budou upřesněny. en: Date and 
time are yet to be determined.
Komentované prohlídky / 
Guided tours
8. 10., 18.00 s kurátorem výstavy Adamem 
Budakem a Karinou Kottovou, ředitelkou 
Společnosti Ceny Jinřicha Chalupeckého 
(probíhá v angličtině)
28. 10., 16.30 s galerijním pedagogem 
Oldřichem Bystřickým
22. 11., 16.30 s kritičkou a teoretičkou 
umění Terezou Jindrovou
3. 12., 18.00 s kurátorem výstavy Janem 
Kratochvilem a Lenkou Lindaurovou, 
bývalou dlouholetou ředitelkou 
Společnosti Jindřicha Chalupeckého
3.1. 2016, 16.30 s kritičkou a teoretičkou 
umění Terezou Jindrovou
Vstup zdarma

Partneři / Partners:
Generální partner / General Partner: J&T Banka / 
Spolupořadatelé / Co-organisers: Národní galerie 
v Praze, Moravská galerie v Brně, Trust for Mutual 
Understanding, Foundation for Civil Society / 
Hlavní mediální partner / Main Media Partner: 
Česká televize / Za finanční podpory: Ministerstvo 
kultury ČR, Magistrát města Brna, Magistrát hl. m. 
Prahy, Státní fond kultury ČR, Americká ambasáda 
v Praze, Česká centra, Stuchlíková & Partners , Fair 
Art / Mediální partner / Media Partner: Respekt, 
art+antiques, ArtMap, Artalk.cz, Flash Art

Fotograf 
Festival
Dokumentární strategie / 
Documentary Strategies
29. 9.–31. 10.
Pátý ročník Fotograf Festivalu se tema-
ticky zaměří na „Dokumentární strategie“ 
a v průběhu října představí řadu skupi-
nových i samostatných výstav. Výstavní 
program doplní série diskuzí, site-spe-
cific akcí, projekcí a komentovaných 
prohlídek. Nedílnou součástí festivalu 
je opět mezinárodní diskuzní fórum, na 
němž vystoupí přední světoví teoretici 
a kurátoři, aby rozšířili, prohloubili nebo 
přesněji artikulovali význam aktuálního 
festivalového tématu.

Současnou teorii a umění reflektující 
dokumentární obrat se v rámci festivalo-
vého programu pokusíme vůbec poprvé 
propojit s bohatou českou dokumen-
taristickou tradicí, poukázat na možné 
nové výklady této významné kapitoly dějin 
fotografie a znovu otevřít diskuzi o mož-
nostech uplatnění dokumentu v současné 
fotografii a umění. Dokumentární foto-
grafie v průběhu dějin nabývala různých 
významů – ať už jako obrazový archiv, jako 
mocenský nástroj, nebo jako prostředek 
vzdoru. Jakou funkci může mít dnes?  
en: The fifth edition of Fotograf Festival 
will thematically focus on “Documentary 
Strategies” and during October it will 
introduce a number of group as well as 
individual exhibitions. The exhibition 
programme will be complemented by 
a series of discussions, site-specitific 
events, screenings and guided tours. 
The international open forum once again 
makes up an inseparable part of the fes-
tival, offering leading world theorists and 
curators a platform to develop, deepen 
or articulate in more detail the impor-
tance of this year’s festival topic.

For the very first time in the festival 
programme, we will try to bring together 
contemporary art & art theory that have 
reflected the documentary turn with 
the rich Czech documentary tradition; 
likewise we will try to offer new possible 
interpretations of this important chapter 
in the history of photography, and to 
rekindle the debate about the possi-
bilities of employing the documentary 
genre in contemporary photography and 
art. In the course of history, the term, 
“documentary photography” encom-
passed greatly varied contents, be it an 
image archive, an instrument of ruling 
power, or a means of resistance. What is 
its importance today?
Dokumentovat současnost /  
Documenting the Present
Diskuzní fórum / Discussion forum 
pozvaní hosté / invited speakers:
Taco Hidde Bakker (Amsterdam)
Reinhard Braun (Graz)
Vít Havránek (Prague)
Maria Lind (Stockholm)
Adam Mazur (Warsaw)
Moderátor/Chair: Adam Budak (NG)
2. 10., 14.00-18.00 
Národní galerie v Praze – Veletržní palác / 
Trade Fair Palace, the National Gallery in 
Prague, Dukelských Hrdinů 47 (B5) 
ngprague.cz
V souvislosti s uměním posledních dvou 
dekád se často hovořilo o „dokumen-
tárním obratu”. Je možné popsat, jak 

tento obrat ovlivnil současnou fotografii? 
Nezpůsobila záplava vizuálních informací, 
které denně konzumujeme, určitý odklon 
od využívání dokumentární fotografie? 
Jak se proměnilo naše vnímání dokumen-
tu v době chytrých telefonů, sociálních 
sítí a youtube? en: The “documentary 
turn” has often been mentioned in de-
bates surrounding the art of the last two 
decades. Is it possible to describe the 
ways in which this turn has influenced 
contemporary photography? Hasn't 
the influx of visual information that 
we consume on a daily basis somehow 
deviated from the use of documentary 
photography? How has our perception 
of documentary changed in the age of 
smartphones, social media, and youtube?
Čítárna / Reading Room
29. 9.–18. 10. 
Národní galerie v Praze – Veletržní 
palác / Trade Fair Palace, the 
National Gallery in Prague, 
Knihkupectví NG – Koenig Books 
Dukelských Hrdinů 47 (B5) 
otevírací doba / opening hours: 
út–ne / Tue–Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz
Zaujalo Vás téma letošního festivalu? 
Chcete se dozvědět víc? Právě pro Vás je 
po celou dobu festivalu otevřena festiva-
lová čítárna ve Veletržním paláci. Najdete 
zde výběr z oborové literatury, katalogů 
výstav, ale i archiv tématicky zaměřených 
čísel odborných časopisů. en: Did you like 
this year's festival topic? Would you like 
to learn more? The festival reading room 
at Veletržní Palace is open throughout 
the festival, just for you. There you will 
find selected theory, exhibition cata-
logues, as well as thematically related 
issues of various journals.
Dokumentarismus a současné 
praxe / Documentarism and 
Contemporary Practice
projekce s diskuzí / screening & 
discussion 
Pozvaní/Invited: Zbyněk Baladrán, Hana 
Buddeus, David Čeněk, Vít Klusák, 
Pavel Sterec, Barbora Kleinhamplová. 
Moderátor/Host: Vít Havránek
16. 10., 19.00 
Tranzitdisplay, Dittrichova 9 (E4) 
www.tranzitdisplay.cz
Dokumentarismus se od 60. let prosadil 
jako přístup, forma, jež prochází různými 
obory – fotografií, filmem, videoartem, 
aktivismem, novými médii, internetovým 
i post-internetovým uměním, vizuální 
antropologií i sociálními vědami. Debata 
se pokusí připomenout klíčová pojetí 
dokumentarismu ve výše jmenovaných 
disciplínách, vzájemně je konfrontovat 
a komentovat v souvislosti s aktuální 
praxí. Zamyslí se také nad proměnami, 
kterými tato forma v průběhu posledních 
let prochází.  
en: Since the 60's, documentarism 
has established itself as an approach 
and a form which permeates different 
fields – photography, videoart, activism, 
new media, internet and post-internet 
art, visual anthropology as well as the 
social sciences. The discussion will seek 
to go back to the key understanding of 
documentarism in the disciplines men-
tioned above, to set them against each 
other and to consider them in relation 
to contemporary practice. It will also 
explore the transformations the form has 
undergone in the last few years.
Máme se na co dívat? / 
What do we look at?
panelová diskuze o fotografii 
v médiích / panel discussion on 
photography in the media
Organizátoři/Organizers: Filip Láb, 
Kateřina Písačková
22. 10., 18.30 
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6 (D3)
www.iksz.fsv.cuni
V posledních dvou dekádách se fotografie 
ze stránek novin a časopisů začaly pře-
souvat na internet a do galerií. Máme se 
ještě na na stránkách deníků či týdeníků 
na co dívat? Má i dnes kvalitní fotografie 
v médiích prostor? Chtějí média skrze 
současnou dokumentární fotografii 
pokládat společenské otázky, nebo 
potřebují jen ilustrační obrazový dopro-
vod vlastních zpráv? Jak se proměnila 
fotožurnalistická praxe a kam se tento 
typ fotografie ubírá? A fotografuje vůbec 
ještě někdo něčím jiným, než mobilem? 
en: In the last two decades photographs 
have made their move from the pages 
of newspapers and magazines on- and 
into the internet and galleries. What 
are we to see on the pages of a daily or 
weekly? Does quality photography still 
have a place in the media? Are the media 
trying to ask social questions through 
contemporary documentary photogra-
phy, or do they just need illustrations 
to go with the actual news? How has 
photojournalism changed and where is 
this type of photography going? And is 
anyone taking pictures using something 
other than a phone?
Bohdan Holomíček
23. 10., 19.30 
Kavárna Liberál / Liberál Café, 
Heřmanova 6 (B5), 
www.facebook.com/kavarnaliberal
k/c: Hana Buddeus
Autorská projekce s živým hudebním 
doprovodem / Screening with live music

Fotograf Festival se koná pod záštitou radního 
hl. m. Prahy Jana Wolfa a za podpory hlavního města 
Prahy a Ministerstva kultury České republiky. 
en: Fotograf Festival is held under the auspice of the 
Councillor of the City of Prague Jan Wolf and with 
the support of the City of Prague and the Czech 
Ministry of Culture. 
Partneři / partners: FAMU, Galerie hlavního města 
Prahy, Národní Galerie, UMPRUM, Parkhotel 
Praha, Rakouské kulturní fórum, Institut für 
Auslandsbeziehungen, Fakulta sociálních věd, 
Plechárna, Praha 14 kulturní, 4+4 dny v pohybu, 
F.H.Prager, Školská 28, Velvyslanectví Nizozemského 
království, Polský institut, Umělec má střevo, 
Společnost J. Chalupeckého, Fakulta sociálních věd 
a Bundeskanzleramt Ōsterreich
Mediální partneři / media partners: A2, 
Art+Antiques, Artalk.cz, Artmap, Artyčok,  
Aktuálně.cz, Bio Oko, Expats.cz, Flash Art, 
Goout.cz, Informuji.cz, Kino Aero, Kino Světozor, 
Kulturissimo.cz, Metorpolis.cz, Obálka Praha, 
Prague.tv, Protišedi.cz, Radio 1, Radio Wave

Prostor pro 
pohyblivý 
obraz
Moving Image 
Department
The Owl’s Legacy and It’s Discontents
Eric Baudelaire, Duncan Campbell, 
Josef Dabernig, Liam Gillick, Christian 
Jankowski, Maria Loboda, Chris Marker / 
Otolith Group, Lucy Raven
30. 9. 2015–3. 1. 2016 
Národní galerie v Praze – Veletržní palác / 
Trade Fair Palace, the National Gallery in 
Prague, Dukelských Hrdinů 47 (B5) 
ngprague.cz
Centrem III. kapitoly Prostoru pro po-
hyblivý obraz, tématicky věnované médiu 
dokumentu v současném vizuálním 
umění, je dílo Inner Time of Television 
(2010). Jedná se o společný projekt The 
Otolith Group a francouzského filmaře 
Chrise Markera, který rekonfiguruje své 
dílo L’heritage de la chouette neboli The 
Owl’s Legacy, třináctidílnou televizní sérii 
z roku 1989 tématizující kulturu antické-
ho Řecka, jako instalaci a doprovodnou 
artist book. The Owl’s Legacy zkoumá 
odkazy a potenciál antického Řecka skrze 
kontinuální modulaci organizace vizuál-
ního video materiálu, voiceover komen-
táře a studiové rozhovory s odborníky na 
tuto klasickou periodu, filmaři, drama-
tiky, skladateli, filosofy a dalšími. Všech 
třináct epizod The Owl’s Legacy získává 
simultánní přítomnost v galerijním pro-
storu, umožňující prožít sérii coby celek, 
stejně jako je sledovat jednotlivě. Inner 
Time of Television tak narušuje logiku 
série televizního dokumentu a naznaču-
je, že kontext pro setkání s prací média 
pohyblivého obrazu, které se vzepřelo 
konvencím televizního natáčení ve svém 
žánru, se radikálně přesunul do pole 
současného umění. Chris Marker a jeho 
dílo, o kterém filmový teoretik Roy Armes 
prohlašuje: “Marker je neklasifikovatelný, 
protože je jedinečný… Francouzský film 
má své dramatiky a básníky, své techniky 
a své životopisce, ale pouze jediného 
skutečného esejistu: Chrise Marke-
ra.”, stojí u zrodu tradice přítomnosti 
dokumentárních strategií v současném 
umění. Jeho schopnost reprodukce 
vzdělanosti a reprezentace vědění 
ve filmovém materiálu jsou stavební-
mi kameny nejrozšířenějších projevů 
aktuální práce s médiem pohyblivého 
obrazu, video esejí a dokumentem. Je tak 
předpokladem pro všechna díla třetí ka-
pitoly Prostoru pro pohyblivý obraz, filmy 
Erica Baudelaira, Duncana Campbella, 
Christiana Jankowského a Lucy Raven. 
Prezence těchto badatelských strategií 
však zásadně překračují samotný pohyb-
livý obraz a můžeme je hledat i v malířské 
práci Marie Lobody, filmu a architektuře 
Josefa Daberniga a prostorových instala-
cích Liama Gillicka.

Třetí kapitola Prostoru pro pohyblivý 
obraz tak přímo navazuje na téma letoš-
ního Fotograf festivalu, kterým jsou právě 
dokumentární strategie.
en: In the center of the 3rd chapter of the 
Moving Image Department – an exhibi-
tion focused on medium of document in 
contemporary visual art – is a piece Time 
of Television (2010). It is a collaboration 
of Otolith Group and French filmmaker 
Chris Marker, who has reconfigured his 
own piece L’heritage de la chouette 
or The Owl’s Legacy, the TV serie with 
thirteen episodes from 1989 based on 
the culture of antique Greece, as an 
installation and accompanied artist book. 
The Owl's Legacy examines references 
and potential of antique Greece through 
continuous modulation of organization 
visual video material, voiceover remarks 
and studio conversations with experts 
on the classical period, filmmakers, play-
wrights, composers, philosophers and 
many others. All the thirteen episodes 
of The Owl's Legacy gains simultaneous 
presence in the gallery space, enabling 
viewers to enjoy the serie as a complex 
piece as well as to watch its single parts. 
The Inner Time of Television distorts the 
logical structure of TV document and 
implies that the context for meeting 
with the moving image media, which had 
defied the conventions of TV production 
of its genre, has radically moved into the 
field of contemporary art.

Film theorist Roy Armes has said of 
Chris Marker and his work: "Marker is 
unclassifiable because he is unique...
The French Cinema has its dramatists 
and its poets, its technicians, and its 
autobiographers, but only has one true 
essayist: Chris Marker." He is the founder 
of tradition of presence of documen-
tary strategies in contemporary art. His 
ability of reproduction of scholarship 
and representation of knowledge in film 
moving image are the the foundation of 
various manifestations with moving image 
medium, video essays and documents. 
He stands as prerequisite for all artworks 
from the third chapter of Moving Image 
Department - films by Eric Baudelaire, 
Duncan Campbell, Christian Jankowski 
and Lucy Raven. A presence of this 
researcher's strategies transcendences 
the very moving image and can be found 
in paintings of Marie Loboda, movies 
and architecture of Josef Dabernig and 
spatial installations of Liam Gillick.

The third chapter of Moving Image 
Department is directly connected to the 
current Fotograf Festival and its topic, 
which is documentary strategies.
Artists: Eric Baudelaire, Duncan 
Campbell, Josef Dabernig, Liam Gillick, 
Christian Jankowski, Maria Loboda, Chris 
Marker / Otolith Group, Lucy Raven
k / c: Adam Budak, Jen Kratochvíl


