Americké centrum
Tržiště 13 [D3] open po–pá 12–18 h
www
americkecentrum.cz
Lynn Silverman, Todd Forsgren:
Pozemky / Plots
27. 6.–4. 9.
Současná minulost Lynn Silvermanové
zobrazuje židovské hřbitovy a Todd Forsgren
zkoumá zahrádkářské kolonie jako Post-industriální ráj. V obou případech jde o prvky
běžně nalézané v české krajině. Hřbitovy
a zahrady jsou odděleny od okolní krajiny
plotem anebo zdí k ochraně a soukromí. Lynn
Silvermanovou fascinují detaily prostředí kolem hřbitovních zdí, ve fotografiích
Todda Forsgrena ploty dynamicky přerušují
a nově utvářejí prostor. Oba autoři pomocí
linie plotu vedou diváka krajinou. / Lynn
Silverman‘s The Present Past depicts Jewish
cemeteries while Todd Forsgren‘s Post-Industrial Eden is an exploration of allotment
gardening. Such sites are ubiquitous
elements in the Czech landscape. The burial
grounds and gardens are separated from the
surrounding landscape by walls and fences
for protection and to maintain privacy. Lynn
Silverman is fascinated by the details of the
environment found adjacent to the cemetery
walls. In Forsgren‘s photographs, the chain
link fence plays a dynamic role in how it breaks up and re-frames the space. Both artists
use the trajectory of the fences to guide the
viewer through the landscape.
Artmap office &
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
Školská 28 (ve dvoře / in the
courtyard – through passage) [E5]
open
st 12–19 h
www
artmap.cz
www
bookstore.artmap.cz
ARTWALL
opěrná zeď pražských Letenských
sadů, Nábřeží kapitána Jaroše
a Edvarda Beneše [B5]
Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30 [D3] open út–ne 12–18 h
www
atelierjosefasudka.cz
Piktorialisté
26. 6.–30. 8.
NahlédnutÍ do sbírky fotografií skupiny PPF

open

De–sign
Sládkova 7 [B4]
po–út čt–pá 11–18 h
www
de-sign.cz

Martin Hanuš: Zrnko popelu /
Grain ash
11. 7.–10. 9.
→ vernisáž / opening: 10. 7, 18 h
Zavřít oči a dotknout se hlíny. To, na co
myslíš, vtiskneš do hmoty. Ohňem se pak
můžeš přiblížit k dokonalosti, nebo vše
nenávratně zničit. / Close your eyes and
touch the clay. That’s what you’re thinking,
impress to the substance. Using fire can
bring to the perfection, or irretrievably
destroy everything.
DOx
Centrum současného umění,
architektury a designu /
Centre for Contemporary Art,
Architecture and Design
Poupětova 1 [A7] open po / mon
10–18 h, út / tue zavřeno / closed
st–pá / wed–fri 11–19 h, so–ne /
sat–sun 10–18 h, www dox.cz
Kamila Ženatá: Ženský dvůr /
Women's Yard
1. 5.–26. 8. Terezín
7. 6.–26. 8. DOX
„Advokátka snů a emocí“ pracuje s pojmy
jako transgenerační přenos traumatu, vytěsňování bolesti nebo vláda totality. Tématem
instalace je žena a její svázání se společenskými a rodinnými podmínkami. /
The “Advocate of Dreams and Emotions“
works with terms like trans-generational
trauma transmission, displacement of pain
or the rule of totalitarianism. The theme of
the installation is woman and her bonds to
societal and familial conditions.

Postiženi normalitou / Disabled by
Normality
23. 5.–16. 9.
Výstava, která vznikla ve spolupráci s Jedličkovým ústavem, se snaží rozkrývat a problematizovat pojmy „normality“ a „postižení“
a způsob, kterým představy o nich ovlivňují
život každého z nás. / The exhibition, created
in cooperation with the Jedlička Institute,
attempts to reveal and problematize the
terms "normality" and "disability" in the
manner in which our notions of them affect
the lives of all of us.
Koncept výstavy: Jaroslav Anděl (DOX),
Kateřina Kolářová (FHS UK)
Kurátorská spolupráce: Leoš Válka (DOX),
Michaela Šilpochová (DOX), Jan Pičman
(JÚŠ), Andrea Hutková (JÚŠ), Filip Herza
(FHS UK)

raznosti a hry s obrazovou reprezentací. Pro
poetiku jejích prací je příznačná domácká
inscenace a svépomocné vytváření modelů.
Její práce se připomínají snahu kuchařky
vytvořit vesmír v misce s listovým těstem.
Hostem výstavy se stala její starší sestra,
sochařka Pavla Sceranková. Slunce ve vitríně
bude jejich první výstavní spoluprací.

Iveta Pilařová: Štafeta / Relay
3. 7.–2. 9.
Nově vzniklý výstavní cyklus p.s. (project
space) se snaží poukázat na problematiku
umělecké produkce, která se díky své profesionalizaci postupně proměňuje ve formu
kulturního průmyslu. První představenou
autorkou je Iveta Pilařová, jejíž tvorba je inspirována osobní zkušeností s životem s roztroušenou sklerózou. / A new exhibition cycle
p.s. (project space) attempts to examine
the problematic of artistic production,
which because of its professionalization
and institutionalisation is gradually being
transformed into a form of culture industry.
The work of Iveta Pilařová, to whom the first
exhibition of the cycle is devoted, is inspired
by her personal experience of a life with
multiple sclerosis.

Silvie Milková: Nemožnost
přeskočit talíř
10. 7.–9. 8.
→ vernisáž / opening: 9. 7, 18 h
Vernisáž v úterý 9. 7. od 18 hodin
Ústecká fotografka Silvie Milková (1976)
uvádí téma svého nového souboru slovy:
„Jsou překážky, které nelze překonat. Některé překážky si klademe sami, některé možná
ani neexistují. Jak snadné je někdy létat
a nemožné přeskočit talíř a proč nevydržíme
tři rány pod stolem.“

GUŠTAR
18. 7.–14. 10.
Výstava, která je prvním představením děl
hudebního skladatele, programátora a konstruktéra Milana Guštara široké veřejnosti,
zkoumá vztahy mezi matematickými principy
a vytvářením hudebních kompozic a multimediálních instalací. / The exhibition, which
is the first presentation to general public of
the work of the music composer, programmer
and design engineer Milan Guštar, examines
the relations between mathematical principles and the creation of music compositions
and multimedia installations.
drdova gallery
Křižíkovského 10 [D7]
open
út–pá 13–18 h so 14–18 h
www
drdovagallery.com
KW: Ghosts
22. 6.–10. 8.
Málokterému umělci se stane, že s jedním
projevem vydrží celý život a pořád je
úspěšný. Autorovi KW, přestože tvoří málo
a s pauzami, se tento model naplňuje. Přitom
jeho malba není sofistikovaným nálezem
vhodného konceptu. Je tak spontánní
a zároveň „prostá“, právě tím budí podezření
i úžas. / Hardly any artist manages to stick
to a single way of expression all his life and
still be successful. The artist known as KW,
although he creates a little and with pauses,
has accomplished this model. His painting,
however, does not represent a sophisticated
discovery of a suitable concept. It is for its
very spontaneity and “simplicity” that it
arouses both suspicion and astonishment.
ENTRANCE Gallery
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1 [C1] open čt–ne, 12–18
h
www
entrancegallery.com
David Krňanský: Šílenství se stává
metodou
10. 7.–28. 7
Václav Girsa
3. 8.–24. 8.
→ vernisáž / opening: 3. 8, 18 h
Videokemp
3. 8, 15 h
Etc. galerie
Kateřinská 20 [E5], open so–ne /
Sat–Sun 13–18 h, ostatní dny
po telefonické domluvě
na tel. / other days by appointment
tel: 602 682 788 www etcgalerie.cz
Tommy Høvik: Into The Wild
15. 8.–20. 9.
Pro norského umělce Tommyho Høvika je
typická spiritualita a práce se surrealistickou
a osobní mytologií. Výstavu v etc. galerii
připravil jako site specific instalaci, kde
pracuje s hravými a poetickými kolážemi,
asamblážemi a ready mades. / Norvegian
artist Tommy Høvik focuses on spirituality
and his work often works with surrealistic
and in the same time very personal mythology. For the exhibition in etc. gallery, Høvik is
going to present a site specific project based
on his recent playful and poetic collages,
assemblages and ready mades.
Kurátor / Curátor: Markéta Vinglerová
Fenester
Výloha pro současné umění /
Window gallery, Jakubská 2 [C5]
open
nonstop www fenester.cz
Fotograf GALLERY
Školská 28 (ve dvoře / in the courtyard – through passage) [E5]
open
út–pá 12–18 h www fotografgallery.cz
Lucia Sceranková (host: Pavla
Sceranková): Slunce ve vitríně
11. 6.–12. 7.
Síla fotografií slovenské umělkyně Lucie Scerankové spočívá v kombinaci imaginativní ob-

Z fotografického archivu Víta
Soukupa
16. 8.–14. 9.
→ vernisáž / opening: 15. 8, 18 h
Zachráněný archiv zesnulého malíře Víta
Soukupa (1971–2007) obsahuje scénáře
divadelních her, teoretické texty a velké
množství obrazových materiálů. Výstava
ve Fotograf Gallery je prvním řezem napříč
archivem – přihlížejícím k médiu fotografie,
jež bylo základním východiskem Soukupovy
výtvarné tvorby.
FUTURA
Holečkova 49 [E2] open st–ne
11–18 h / wed–sun 11am–6pm
www
futuraproject.cz
Ignasi Aballi, Nina Beier a Marie
Lund, Monica Bonvicini, Stanley
Brouwn, Latifa Ekchach, Ceal Floyer,
Yona Friedman, Amande In, John
Ward Knox, Mathieu Mercier, Corey
McCorkle, Boris Ondreička, Dominika
Skutnik, Mario Garcia Torres, Tomáš
Vaněk: Sklenice vody / Glass of
Water
9. 7.–22. 9.
Vystavená díla asociují vodu jak formálně, tak konceptuálně, stejně tak je vodou
ovlivněna i samotná scénografie celé
výstavy. Spíše než však o horskou řeku,
se jedná vodní plochu s mnoha různými
proudy. Převážující většina vystavených děl
pochází ze sbírky francouzského regionu
FRAC Lorraine. Všechna vystavená díla z této
sbírky byla poté vytvořena přímo v galerii
na základě instrukcí umělců a po skončení
výstavy budou zničena. / Exhibited artworks
are associated with water on both formal and
conceptual levels, as much the idea of water
influences the scenography of the whole
exhibition. Rather then a mountain river we
however speak here about the large water
surface with different streams. The prevailing
majority of the exhibited works come from
the collection of the French region FRAC
Lorraine. All exhibited artworks from this
collection has been then created directly
in the exhibition space according to the
artist‘s instructions and after the end of the
exhibition will de destroyed.
Oliver Laric: Samostatná výstav /
Solo exhibition
9. 7.–11. 8.
Třicetiletý umělec narozený v Rakousku,
ale žijící v Berlíně, představuje progresivní
berlínskou scénu. V pracích Olivera Larica
se objevuje obsese originálem a kopií. Laric
se snaží zodpovědět otázku do jaké míry
je kopie dnes ještě skutečnou kopií a do
jaké míry samotným originálem, co vlastně
znamená proces kopírování a jaký má vliv
na uměleckou tvorbu. / Thirty year old artist
born in Austria but living in Berlin, he is one
of the main representatives of the progressive Berlin art scene. In the works of Oliver
Laric, it shows the obsession with the idea
of originality and copies. Laric endeavours
to answer the questions; to what level can
copies nowadays still be considered as
copies and at what level does it become the
original. What does the process of copying
mean and how this process can influence the
artistic creation.
Rada Boukova: Samostatná výstav /
Solo exhibition
20. 8.–22. 9.
Francouzská umělkyně žijící v Paříži vytváří
instalace, objekty, fotografie i videa, pokrývá
tak téměř celou škálu médií současného
umění. Její práce je konceptuální, na jednu
stranu jaksi stabilní, zároveň však dětská
a neohrabaná, s notnou dávkou humoru
a ironie. Podobně je tomu i s formální
stránkou, kdy Boukova často současně
protěžované umělecké postupy specifickým
způsobem zesměšňuje. / This French artist
living in Paris creates installations, objects,
photography and video and therefore covers
almost the full scale of contemporary art
mediums. Her work is conceptual, on one
side somehow stable, in the same time somehow childlike and sometimes on purpose
awkward, with a great dose of humour and
irony. Similarly it has it‘s formal part, when
Boukova in a peculiar way often ridicules
favoured artistic strategies.
Futura: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 [C7]
open
st–ne 12–18 h wed–sun 12–6 pm,
www
futuraproject.cz

Hynek Alt & Aleksandra Vajd, Eva
Jiřička, Tereza Sochorová & Filip
Cenek, Ondřej Brody, Marek Ther:
Akropolis
13. 6.–7. 7.
„Akropolis“ je společný název pro práce
umělců, jejichž díla spojuje konkrétní
místo. V otevřené krajině stojí zbytky stavby,
která s velkou nadsázkou může připomínat
athenskou Akropolis. / Akropolis is a common name for the works of artists linked
together by a specific place. The ruins of
a building in an open landscape which may,
with a lot of imagination, evoke the Acropolis
of Athens.
Autor projektu: Ondřej Horák

Michal Adamovský se ve svém souboru fotografií snaží metaforicky přiblížit
atmosféru a jednotlivé postavy zvláštního
a zakázaného místa kdesi uprostřed pouště.
/ Michal Adamovský presents his new series
of photographs. In a very metaphoric way
one encounters the characters and gets the
feeling of one strange and forbidden place
somewhere in the middle of the desert.

Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23 [D7] open po–pá
10–19 h, so–ne 12–19 h www 35m2.cz
Pavla Tichá: Miska / Bowl
12. 7.–4. 8.
→ vernisáž / opening: 11. 7, 19 h
Petra Herotová, Jan Nálevka: A A A A
9. 8.–1. 9.
→ vernisáž / opening: 8. 8, 19 h
Galerie AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12 [D3]
open
út–ne 10–12 h,
13–18 h www gamu.cz

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 189/2 open út–ne 10–18 h
JIŘÍ DAVID: Křik paviánů… / Baboon
Shriek…
25. 5.–8. 9.
Své první betonové obrazy na bavlněném malířském plátně jsem uskutečnil v roce 1994.
V roce 2011–2012 jsem se k tématu betonu
na holém malířském plátně vědomě navrátil.
Během hydratace a tvrdnutí probíhají v betonu fyzikální a chemické procesy, při kterých
beton získává pevnost a vytváří se chemická
stabilita v materiálu. (Jiří David) / I made my
first concrete paintings in 1994. In 2011 and
2012 I consciously returned to the theme of
concrete on bare painting canvas. (Jiří David)
Kurátoři / Curators: Karel Srp, Olga Malá

Karina Aguilera Skvirsky, Aline
Bouvy & John Gillis, eteam,
Cliff Evans, Jan Nalevka, Noah
Spidermen & Scott Gelber: Zpětný
pohyb Merkuru
/ Mercury Retrograde: Animated
Realities
18. 7.–11. 8.
Viktor Čech a Katarina Slaninová:
V pohodě / Hunky dory
22. 8.–15. 9.

forms exploiting the photographic medium
charting the period after 2000, this show
encompasses a wide scale of works tackling
the motifs of “the intimate circle”: the
artist‘s introspection, the family, friends and
loved ones, and intimate objects.

Vilém Heckel: Kouzlo minulosti /
Magic Of The Past
24. 7.–8. 9.
→ vernisáž / opening: 24. 7, 19 h
Vilém Heckel (1918-1970) legendární horolezec a zároveň fotograf, který v 50. a 60.
letech patřil ke špičce v oblasti reklamní
fotografie. Vysavače, móda, radiopřijímače,
osobní automobily Škoda. Vybráno z obrovského archivu ve spolupráci s jeho dcerou
Helenou Heckelovou. www.vilemheckel.
cz / Vilém Heckel (1918-1970) legendary
mountain climber who as well belongs to
top advertising photographers in 50s and
60s. Vacuum cleaners, fashion, radios,
Skoda cars. Carefully chosen from enormous
archive in colaboration with his daughter
Helena Heckel. www.vilemheckel.cz
Galerie Hlavního
města Prahy
www
ghmp.cz, citygalleryprague.cz
– Dům U Zlatého prstenu
Týnská 6 [C5], open út–ne 10–18 h

Galerie jaroslava frAgnera
Betlémské náměstí 5a [D4]
open
út–ne 11–19 h www g jf.cz
Letní multižánrový festival Open Air Arena
Betlémské náměstí / architektura, výtvarné
umění, hudba a divadlo
duben–září 2013
Kompletní program na www.gjf.cz. /
Summer multi-genre festival Open Air Arena
Betlémské náměstí / architecture, visual
arts, music and theater
April to September 2013
Complete program at www.gjf.cz.
Evropská cena za městský veřejný
prostor 2012 / In Favour of Public
Space - European Prize for Urban
Public Space 2012
20. 6.–1. 9.
Oceněné projekty citlivé vůči veřejnému
prostoru. / Awarded projects sensitive to
public space.

(1

Štěpán Grygar: Peking
9. 7.–1. 9.
→ vernisáž / opening: 8. 7, 18 h
Fotograf a pedagog Katedry fotografie FAMU
na výstavě představí barevné fotografie z let
2011-2012. / The photographer and pedagogue from the Department of Photography
at FAMU will present with this exhibition his
color photographs from 2011-2012.
Kurátor / Curator: Helena Musilová
galerie budoart
Perunova 15 [E7]
www
budoart.cz
Michaela Černická, Jiří Černický:
Velké prádlo / Big Laundry
24. 4.–21. 8.
Další výstava z cyklu představení tvorby
uměleckých partnerských dvojic. Z obrazů
Jirky Černického barva jakoby vystřeluje
z klaustrofobního prostoru plátna. Michaela
Černická oproti tomu barvu koncentruje
právě na malých formátech, poskládaných
do cyklu Velké prádlo. / Another project from
the serie of exhibitions presenting Czech
artist couples.
Kurátor: Barbora Klímová
GALERIE/CZD
Vojtěšská 3, Praha 1
út–pá 10–18 h
www
facebook.com/GALERIECZD
Mladý obal 2013 / Young Package
2013
3. 6.–19. 7.
Výstava 36 nejlepších prací 18. ročníku
mezinárodní soutěže v obalovém designu
pro designéry do 30 let, letos zaměřené na
téma “stárnutí”. / The exhibition of 36 best
entries of the 18th annual Young Package
competition intended for young creators up
to 30 years of age, worldwide. The theme for
this year was „ageing“.
Proč design? / Why design?
21. 8.–13. 9.
→ Vernisáž výstavy a křest publikace
20. 9. v 18 h / Opening and the
launch of the publication 20/09 at
18 h
Proč design? Proč se jím zabývat? Proč ho
zapojovat? Výstava představující design jako
funkční součást kulturní, sociální a ekonomické sféry. / Why design? Why deal with it?
Why involve it? The exhibition presenting
design as a functional part of the cultural,
social and economic spheres.
Galerie Ferdinada
Baumanna
Štěpánská 36 [C4] (vitríny
Štěpánské pasáže), open po–ne 7–22 h
www
g-f-b.tumblr.com
GALERIE FOTOGRafic
Stříbrná 2 [D4] open po–ne 13–19 h /
mon–sun 13–19 h, www fotografic.cz
Michal Adamovský: Krátký Příběh
o Ostrově / Short Story About An
Island
18. 6.–17. 7.

Tereza Černá: Vzdušné války / Air
Wars
4. 7.–4. 8.
Alegorie v obrazech a kresbách Terezy Černé
vyprávějí o mytických legendách a rituálech.
Vyfantazírované příběhy se zvířecími a symbolistickými motivy jsou však ve skutečnosti
paralelou k lidským událostem, které se
dotýkají naší osobní historie. / The allegories
in the paintings and drawings of Tereza Černá
tell the story of myths, legends and rituals.
Deep down tough, her imaginary tales inhabited by animal and symbolist motifs draw
a parallel to human histories relating to our
personal experience.
Kurátor / Curator: Monika Doležalová
– Staroměstská radnice (2
2. patro, Staroměstské nám. 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h
Evžen Šimera: Duch látky / The Spirit
of Matter,
22. 5.–7. 7.
Autor si již během studia na pražské
Akademii výtvarných umění vymyslel vlastní
malířskou technologii New Dripping. Na
samostatné výstavě Duch látky ukazuje
nová díla, která jsou výsledkem jeho dalšího
výzkumu možností konceptuálního přístupu
k médiu malby. / Evžen Šimera is showing
his new works, the outcome of his continued
study of the possibilities of the conceptual
approach to the medium of painting.
– Dům U kamenného zvonu (3
Staroměstské nám. 13 [D4]
open
út–ne 10–20 h
Viktor Kolář: Retrospektiva /
Retrospective
7. 6.–29. 9.
Retrospektivní výstava Viktora Koláře
představuje ucelený pohled na osobitou
fotografickou tvorbu s výlučným a vyhraněným celoživotním ostravsko-kanadským
tématem. Zahrnuje fotografické obrazy od
roku 1959 do současnosti, jež tlumočí konkrétnost daného místa a silného časového
akcentu vytrženého z toku lidského bytí. /
This retrospective of Viktor Kolář presents
a comprehensive view of his highly individual
photographic output centered exclusively
around two intertwining themes of his lifetime: namely, the city of Ostrava, and Canada.
Kurátor / Curator: Pavlína Vogelová

Less Architecture More Geography –
M30 Madrid Rio Project
20. 6.–1. 9.
Revitalizace veřejného prostoru podél řeky
Manzanares v Madridu. / Revitalization of
public space along the Manzanares river in
Madrid.
Galerie Jelení
Drtinova 15 [E4] open út–pá 15–18 h
www
galeriejeleni.cz
David Krňanský: Barevné léto
29. 6.–11. 7.
Jan Haubelt, Kateřina Zochová,
Kristina Chrasteková, Christina
Dumont: Dech Tradice
16. 7.–30. 7.
→ vernisáž / opening: 16. 7, 18 h
Kurátor: Matyáš Chochola
Galerie Jiří Švestka
Biskupský dvůr 6 [C6] open út–pá 11–18 h
www
jirisvestka.com
David Böhm: 100 týdnů
19. 6.–31. 7.
David Böhm (1982) je známý především jako
polovina uměleckého dua spolu s Jiřím Frantou. Po dobu 100 týdnů si David Böhm uložil
vytvořit každý den jednu kresbu, skládající se
vždy ze dvou komponent: lidské hlavy a textu. / David Böhm (1982) is mostly known as
a part of a duo with Jiri Franta. During the
period of 100 weeks David Böhm created
each day one drawing, always composed of
2 parts – human head and text.
galerie kritiků
Palác Adria, Jungmannova 31 [D4]
open
út–ne 11–18 h
www
galeriekritiku.cz
Václav Sika: Chodské nálady
27. 6.–21. 7.
OSTEN
20. 8.–15. 9.
Výstava kresby a prací na papíře byla nabídnuta Galerii kritiků z Makedonie jako první
příležitost představit v Praze mezinárodní
sbírku s více než čtyřicetiletou tradicí
z Muzea kresby a grafiky v Skopje. Muzeum
bylo založeno v roce 1945, v roce 1969
k němu ještě přibylo Muzeum karikatury
– World Gallery of Cartoons. Sbírka byla
vytvořena postupně z exponátů výstav Mezinárodního bienále kresby a karikatury, jež se
střídavě koná každý rok ve Skopje a zahrnuje
i účast českých umělců.
GALERIE mainerová
Balbínova 28 [E6] open 10–18 h,
nebo kdykoli po domluvě
na tel 608 231 209
www
mainerova.cz

– Městská knihovna, 2. patro (4
Mariánské nám. 1, P 1 [D4]
open
út–ne 10–18 h
Vnitřní okruh v současné české
fotografii / The Intimate Circle In
Contemporary Czech Photography
15. 5.–18. 8.
Dosud nejrozsáhlejší výstava aktuálních
tendencí české fotografie a výtvarné tvorby
exploatující fotografické médium z období
po roce 2000 je zaměřena na širokou škálu
děl s motivy „vnitřního okruhu“ – autorské
sebereflexe, rodiny, nejbližších lidí a věcí.
/ So far the largest exhibition of current
trends in Czech photography and other art

Zdeněk Spour: Tah
21. 6.–18. 7.
Zdeněk Spour, žák Mainera vystavuje průřez
své dosavadní tvorby za roky 2011–2013.
Ve spojení pocitu a tahu vznikly díla, která
jsou z části předmětem niterné diskuze ve
směřování další tvorby opřené o průsečíky
mnoha druhů zkušeností – emocionální,
hmotné a spirituální. Zkušenost začátku
i konce obrazu má stále stejného jmenovatele. Tah.
Kurátor Nina Mainerová, Zdeněk Spour
Galerie Malostranská beseda
Malostranské nám. 21 [C3]
open
út–ne, 10–18 h, www vikyreplay.cz

Vikýře PLAY
od 28. 3.
Interaktivní výstava Vikýře PLAY v Malostranské besedě, umělecky koncipována Petrem
Niklem, je sestavená ze zvukových, optických
a kinetických nástrojů, které rozvíjí imaginaci, fantazii a tvořivost každého návštěvníka
bez rozdílu věku. / PLAY Skylights exhibition
at Malostranská beseda is artistically conceived by Petr Nikl. An interactive exhibition
composed of audio, visual and kinetic tools
develops imagination and creativity of every
visitor regardless of age.

– malá galerie
Carlos Relvas: Objekty věčnosti
23. 5.–15. 9.
Reprezentativní průřez tvorbou Carlose
Relvase (1838–1894), jež je zakladatelskou
osobností portugalské fotografie. / A representative profile of the works of Carlos
Relvas (1838–1894), a founding figure of
Portuguese photography.

galerie nod
Dlouhá 33 [C5] www nod.roxy.cz
David Hanvald: Akryl, plátno,
Hanvald / Acrylic, Canvas, Hanvald
18. 6.–16.7.
David Hanvald se představuje čtyřmi tématickými okruhy z poslední doby, ve kterých se
zabývá interpretací tvorby několika výrazných
osobností české a světové avantgardy. / David Hanvald presents four thematic ranges,
he deals with an interpretation of artwork of
Czech and world avantgarde personalities.
Kurátoři / Curators: Jiří Machalický a Martin
Dostál
Samorosti
aneb Kdo se bojí nesmí […]
6. 8.–1. 9.
→ vernisáž / opening: 5. 8, 18 h
Přehlídka výtvarného umění. Na výstavu se
mohou přihlásit výtvarníci, tvůrčí osobnosti
či samorostlí umělci. Každý dostane
k dispozici 1m2 pro závěsné dílo (kresba,
grafika, fotografie, obraz, objekt…)
– café NoD
Natália Schwarzová: Emotívne
čučoriedky / Emotional blueberries
16. 7.–30. 7.
→ vernisáž / opening: 15. 7, 19 h
Curator: Jiří Machalický
– video NoD & NoD MINI
NoDimension Summer
exhibition / cabaret / film / performance
(more info: www.nod.roxy.cz)
Martina Růžičková: Konečný Kolotoč
Kompromisov / Final Carousel of
Compromises
Tomáš Hodboď: CO… 33/1–3 /
What… 33/1–3
12. 7.–24. 7.
→ vernisáž / opening: 11. 7, 21 h
Performance: Růžičková, Hodboď, Kruhlov
Darina Alster
18. 7, 21 h
Performance
Martin Cenkl: Šumy / Noises
Tomáš Jakubec: UFO part II.
25. 7.–31. 7.
→ vernisáž / opening: 25. 7, 21 h
Fashion Show: PippiLotte – New Collection
S, XS, XXS
Martin Marek – novoluní v NoDu +
performance
9. 8.–20. 8.
→ vernisáž / opening: 8. 8, 21 h
Kurátor / Curator: Veronika Zajačiková
galerie NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 [A2]
open
po–pá 8–20 h, so 10–17 h
www
techlib.cz
TRANSGENDER ME
kultura / čas / kontext
Culture / Time / Context
Eva & Adele (DE), Michael Dvorak
(USA), Albert Grøndahl (IS), Lukáš
Houdek (CZ), Jan Khür (CZ),
Katarzyna Kozyra (PL), Zanele Muholi
(JAR), Petr Motyčka (CZ), Maroš
Rovňák (SK), Michelle Siml (CZ),
Mark Ther (CZ), Justin Time & Jacob
Schmidt (DE)
29. 7.–16. 8.

GALERIE SPZ
Pštrossova 8 [E4] open so 14–18 (další
dny je výstava ke shlédnutí přes
výlohu) www galeriespz.com
Azar Alssharif a její host
25. 6.–26. 7.
Kurátor: Markéta Stará
Galerie Václava Špály
Národní 30 [D4] open po–ne, 11–19 h
www
galerievaclavaspaly.cz
Martin Mainer: Slovanská epopej
2012–2013
Sama doma / Vize pro Tebe
28. 6.–1. 9.
galerie VERNON
U Průhonu 22, P 7 [B6] open st, čt, so /
po domluvě www galerievernon.com
Albertyna Kacalak: LUBIĄŻ
11. 7.–30. 8.
Čerstvě dokončenou sérii velkoformátových
olejomaleb z dílny mladé a již oceňované
polské malířky Albertyny Kacalak přinášíme
ve spolupráci s Galeria Miejska Wroclaw.
Do Prahy putuje výstava z Bratislavy, kde
byla vystavena v Polském institutu. / In
cooperation with Galeria Miejska Wroclaw
the touring exhibition presents brand new
series of large scale oil-paintings by young
and yet appreciated Polish painter Albertyna
Kacalak.
The tour starts in the Polish Institute in Bratislava, from where it continues to Prague.
Kurátor / Curator: Miroslav Jasiński, Monika
Burian Jourdan
GATE Galerie
Husova 21 [D4] open po–so 10–18 h,
ne 11–18 h / Mon–Sat 10 am.–6 pm,
Sun 11 am–6 pm, www galeriegate.cz

Středočeši v GATE galerii
5. 6.–25. 8.
Druhá výstava středočeských výtvarníků
v GATE představuje opět pestrý výběr desíti
umělců různých generací. Klasickou malbu
se sci-fi tématikou vystavuje nejstarší z nich
Milan Ressel (1934). Ke klasikům českého
dřevořezu patří Jiří Altmann (1942), výraznou
osobností je i kolínský malíř a keramik Pavel
Rajdl (1942). Kolážemi a asamblážemi se
zabývá manželská dvojice Pavla Aubrechtová
(1946) a Vladimír Gebauer (1946) z Nového
Strašecí. V křehkém světě frotáží na papíře
sleduje své životní téma sochař a známý
restaurátor Jiří Kačer (1952). Další specialista na práci s kamenem, Jaroslav Urbánek
(1959), doveze svoje reliéfy kombinující sochu s malbou. Lukáš Bradáček (1964), který
pracuje v mnoha výtvarných oborech, vystaví
své dekorativní malby. „Pruhované“ obrazy
dodá horoměřická malířka Marcela Vichrová
(1968) a výběr uzavírá nejmladší Dagmar
Šubrtová (1973), která těží z kladenského
prostředí, tentokrát malby uhelným mourem.

Situace 40: Rudolf Samohejl
28. 8., 18 h

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

Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12 [C4] open út–st,
pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h
/ Opening time: Tue–Wed, Fri–Sun,
10 am–6 pm, Thur, 10 am–8 pm
www
galerierudolfinum.cz
– velKá galerie
Raqib Shaw
7. 6.–15. 9.
Dílo Raqiba Shawa je představeno v České
republice vůbec poprvé. Pro výstavu byly

HUNT KASTNER
Hunt Kastner je v současné době v rekonstrukci. Těšíme se na vás na otevření naší
nové galerie v září na adrese / Hunt Kastner
is currently under reconstruction.
We look forward to welcoming you in our new
gallery space opening in September at
Bořivojova 85, Praha 3 – Žižkov
info@huntkastner.com, www.huntkastner.com
ini gallery / prostor
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114
[B6] www inigallery.cz
Anežka Hošková: Gothic Kitchen
8. 7.–31. 8.
→ vernisáž / opening: 8. 7, 18 h
Gothic Kitchen (by Forgotten Pizza) je
experimentální letní projekt Anežky Hoškové.
PROSTOR INI Gallery se promění v ezotericko-tropickou jídelnu nebo vizuálně-akustickou
backstage festivalu Creepy Teepee. Pop-up
creative catering, creepy warm-up. Feat.
Saliva, Tar…Feathers a mnoho dalších hostů.
Gothic Kitchen svítí ve tmě… / Gothic Kitchen
(by Forgotten Pizza) is an experimental
summer project of the artist Anežka Hošková.
The INI Gallery space will be transformed
into an esoteric-tropical dining room or
a visual-acoustic backstage of the Creepy
Teepee festival. Pop-up creative catering,
creepy warm-up. Feat. Saliva, Tar…Feathers
and many other guests. Gothic Kitchen glows
in the dark…
jízdárna pražského hradu
U Prašného mostu 55/3, P 1 [C2] open
po–ne 10–18 h www marilynprague.cz
Marilyn
30. 5.–20. 9.
Kurátoři / Curators: Stefania Ricci, Sergio
Risaliti
kvalitář
Senovážné náměstí 17 [D5]
open
út–pá 13–17 h (nebo po domluvě /
or by request) www kvalitar.cz
Peter Demek, Markéta Jáchimová,
Julius Reichel, Ira Svobodová, Jan
Šrámek aka VJ Kolouch + Veronika
Vlková + Martin Búřil:
Rozostřené rozhraní / Blurred
Borderline
26. 6.–23. 8.
Leica Gallery Prague
Školská 28 [E5] open po–pá 11–21 h,
so–ne 14–20 h www lgp.cz
Jacob Aue Sobol: Příjezdy a odjezdy.
Moskva – Ulánbátár – Peking /
Arrivals and Departures. Moscow –
Ulaanbaatar – Beijing
21. 6.–8. 9.
Výstavní cyklus je přehlídkou černobílých fotografií z cest mezi těmito vzdálenými městy,
který byl premiérově pořízen fotoaparátem
Leica M Monochrom. Jedná se o unikátní
výstavní soubor, kdy dánský fotograf Jacob
Aue Sobol poprvé ve své fotografické historii
použil digitální fotoaparát. Jacob Aue Sobol
je členem prestižní agentury Magnum Photos.
/ The exhibited series, consists of black-and-white photographs taken on journeys
between these three mutually distant cities.
This is the first series Jacob Aue Sobol,
a Magnum photographer from Denmark,
made using a digital camera, the Leica M
Monochrome. Jacob is a member of Magnum
Photos, the world‘s most prestigious photographic agency.
m.odla
Antonínská 6 [B6] Vitrína v chodbě
přízemí bytového domu, otevřená na
požádání kohokoliv z obyvatel,
open
každý den 9–20 h / Showcase in
a hall of the ground floor of the appartement building, opened after asking
anybody of the residents. open Every day
between 9 a.m. to 8 p.m.
www
photo5.cz/m.odla

galerie pavilon
Mostecká 3 [D3] www galeriepavilon.cz
Situace 36 (druhá část):
Filip Smetana
16. 7., 18 h

and yang. The key interest of this show is
the transmission from one to another: from
order to chaos, from serenity to uncontrolled
passion.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

vybrány práce z posledních let, které tvoří
vrchol jeho dosavadní tvorby. Některá díla
vznikla přímo pro tuto výstavu. / This will be
the first time that a representative selection
of the works of Raqib Shaw will be shown
in the Czech Republic. Works from previous
years, which form the pinnacle of his work
thus far, have been chosen for the Prague
exhibition. Some of the exhibited works were
created specifically for this exhibition.

© Sascha Weidner

Isabela Grosseová: Tajemná krajina /
Mysterious landscape
16. 6. –15. 8.
MeetFactory gallery
Ke Sklárně 15 [H3] open po–ne 13–20
+ dle programu / according to the
evening programme
www
meetfactory.cz
Masaru Iwai, Jan Nálevka, Pipilotti
Rist, Janek Rous, Lucia Sceranková:
Zbytečný úklid / Needless Cleanup
5. 6.–25. 8.
Úklid a destrukci lze vnímat jako dva základní
principy v dualitě apollinského a dionýského,
jinu a jangu. Záměrem výstavy je zkoumat
oblast přechodu mezi těmito dvěma protiklady, mírný posun od jednoho k druhému: od
pořádku k chaosu, od poklidnosti k nekontrolovatelné vášni. / Cleaning and destruction
can be seen as two basic principles within
the duality of Apollonian and Dionysian, yin

– galerie kostka
Rasmus Johannsen, Young Yoo Lee,
Lisa Mexiner: Lummerland
27. 6.–12. 7.
Projekt Lummerland vznikl z experimentálního výzkumného procesu tematizujícího
ostrov, jež Michael Ende ve svém románu Jim
Button a Luke strojvedoucí (1960) nazval
Lummerland. Instalace, performance, videa
a sochy adresují fiktivní ostrov jako místo
pro projekci mýtů, utopií a snů, případně
jako metaforu samotného pojmu umění. /
The Lummerland project has grown out of an
experimental research process on the theme
of an island, which Michael Ende named
‚Lummerland‘ in his 1960 novel Jim Button
and Luke The Engine Driver. Combining
installation, performance, moving image and
sculpture, it addresses the island as site for
projection of myths, utopias and dreams, and
as a metaphor for art itself.
Kurátorka / Curator: Karina Kottová

komentáře a karikatury britské a světové
politiky ale i třeba československé politiky
r. 1968. / More than 50 drawing and
watercolours showing Scarfe‘s political and
social commentary and caricatures of British
and world politicians and even the political
scene of Czechoslovakia in 1968 and of the
Communist Eastern Bloc.

Alfons Mucha: Slovanská epopej /
The Slav Epic
do 31. 12. 2013 / Until 12/31, 2013
Slavný soubor dvaceti monumentálních pláten,
symbolicky interpretujících dějiny Slovanů. /
A well-known set of 20 monumental canvases
symbolically interpreting the history of the
Slavs.

G. Klimt – F. Kupka – A. Mucha: Judita
na Kampě / Judith on Kampa
27. 6.–22. 9.
Výstava děl G. Klimta, Fr. Kupky a A. Muchy
z českých veřejných a soukromých sbírek, jež
dosud nebyly souhrnně představeny. / The
exhibition features art works by Gustav Klimt,
Alphonse Mucha and František Kupka found
in public and private Czech collections, which
up until now were never exhibited together.

Hugo Demartini…a měl rád ženy /
… and he liked women
1. 3.–11. 8.
Expozice poukazuje na Demartiniho originální
přínos českému sochařství druhé poloviny
20. století, který se zakládá především na
jeho odvaze k experimentu. / The exhibition
emphasizes Demartini‘s singular contribution
to Czech sculpture during the latter half of the
20th century, mainly based on his courage to
experiment.

MuZeum MONTANELli, Mumo
Nerudova 13 [C3]
open
út–so 14–18 h
www
muzeummontanelli.com
Národní galerie v Praze /
The National Gallery in Prague
open
út–ne 10–18 h / Daily except
Mondays from 10 a.m. till 6 p.m.
www
ngprague.cz

Geralde Scarf: Pink Floyd v Praze
24. 7.–13. 10.
Více jak 50 kreseb a akvarelů velkých formátů
přiblíží Scarfeho politické a společenské

– Salmovský PALÁC
Hradčanské nám. 2 [C2]

Expozice Sbírky moderního
a současného umění / Collection of
Modern and Contemporary Art

Pohledem romantika: Holandské
a belgické malířství 19. století
z Rademakersovy sbírky
3. 5.–1. 9.

↗

Vienna International Art Fair
10—13 October 2013

www.viennafair.at
www.facebook.com/viennafair
blog: thenewcontemporary.com
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Judy Ross
6. 8.–1. 9.
→ vernisáž / opening: 6. 8, 19 h
Narativní filmy a videoinstalace německé
umělkyně Judy Ross stojí na pomezí filmu
a divadla. Dekonstruováním stereotypů a klišé, citlivým inscenování vrstev každodenních
emocí, komunikace a jejího selhávání, a fragmentů intimních momentů narušuje strukturu
klasického filmového příběhu, a buduje tak art map.indd 1
mnohovrstevnatý vizuální jazyk. / Narrative
films and video installations of German artist
Judy Ross stand inbetween film and theater.
By deconstructing stereotypes and clichés
and by sensitively staging everyday emotions,
she is questioning communication and its failures. Fragments of intimate moments disrupt
the structure of a classical film narration,
building a multilayered visual language.
Kurátorka / Curator: Zuzana Jakalová

Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, P 1 [D3]
open
po–ne, 10–18 h
www
museumkampa.cz

Antonín Pelc: Balzakovy ztracené
iluze
do 15. 9.

– Veletržní palác /
VELETRŽNÍ PALACE
Dukelských hrdinů 47 [B5]

Joaquin Segura: „Záblesk všeho, co
se pokazilo“ / "A Glimpse of All the
Things Gone Wrong"
18. 7.–2. 8.
→ vernisáž / opening: 18. 7, 19 h
Mexický umělec Joaquin Segura ve své práci
zkoumá estetiku protestu, radikální politická
hnutí a trhliny v mocenských strukturách
a politických ideologiích. Všudypřítomné násilí
reflektuje prostřednictvím rozmanitých médií,
a subverzí a sabotáží upřímuje pozornost na
nefunkčnost, selhání, omyl a klam sociopolitických krizí. Záblesk všeho, co se pokazilo je
jeho první samostatnou výstavou v evropském
kontextu. / In his work, Mexican artist Joaquin
Segura explores the aesthetics of protest,
radical political movements and fissures in
power structures and political ideologies.
Omnipresent violence is reflected through
a variety of media, subversion and sabotage
being the strategy to unfold malfunctions,
failures, mistakes and deceptions of socio-political crisis. A glimpse of all the things gone
wrong is his first solo show in Europe.
Kurátorka / Curator: Zuzana Jakalová

Léto s MeetFactory (každé úterý od
19.00) / Summer with MeetFactory
(every Tuesday from 7pm)
2. 7.
FUD Factory: prezentace studentů Fakulty
umění a designu UJEP / Presentation of the
Faculty of Art and Design (UJEP) students
9. 7.
Komentovaná prohlídka výstavy Zbytečný
úklid / Guided tour of the exhibition Needless
Cleanup
16. 7.
Prezentace mexického videoartu (doprovodný
program vernisáže Joaquina Segury) / Presentation of Mexican videoart (accompanying
the opening of Joaquin Segura‘s show)
23. 7.
Večírek FaVU: Ateliér tělového designu, Ateliér
multimédií, Ateliér performance / FaVU party:
Body Design Studio, Multimedia Studio,
Performance Studio
30. 7.
Mysl je sval: pop-up prezentace a performance o vztahu tance a vizuálního umění
(kurátor: Viktor Čech) / The Mind is a Muscle:
pop-up presentation and performance on
the relation of visual art and dance (curator:
Viktor Čech)
6.8. Prezentace něměckého videoartu
(doprovodný program vernisáže Judy Ross) /
Presentation of German videoart (accompanying the opening of Judy Ross show)
13. 8.
Queer kabinet
20. 8.
Workshop s rezidentem Nikem Nowakem (DE)
/ Workshop with the artist-in-residence Nik
Nowak (DE)
27. 8.
Večírek VŠUP / VŠUP party

Diplomanti AVU 2013
21. 6.–31. 7.
66 absolvovaných studentů Akademie ve
Veletržním paláci Národní galerie v Praze, 4
komentované prohlídky
Kurátoři: Jiří Petrbok a Petr Vaňous

June 6 – September 15
www.praguebiennale.org
Nákladové nádraží Žižkov, ul Želivského 2, Praha 3 Czech Republic
opening days June 6/7/8
Metro: Želivského
Tram 9, 10, 16, 26

29/04/13 13:

JIŘÍ DAVID

KŘIK PAVIÁNŮ | BABOON SHRIEK
25. 5. – 8. 9. 2013
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 189/2
110 00 Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí 10–18 hodin

City Gallery Prague
Colloredo-Mansfeld Palace
Karlova 189/2
110 00 Prague 1
Open daily except Mondays 10 a.m.–6 p.m.

www.fotofestivalmt.cz

ArtMap se těší podpoře:
Ospap je dodavatelem
materiálu s vysokým
volumenem HELLO FAT
MATT – 1.1 a 1.3

Mapu poskytlo: © Marco Polo, s.r.o,
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ArtMap Office: Školská 28, Praha 1 info@artmap.cz, www.artmap.cz
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ŠTERNBERSKÝ PALÁC /
STERNBERG PALACE
Hradčanské náměstí 57/15 [C2]
Evropské umění od antiky do závěru
baroka – stálá expozice / European
Art from the Classical Era to the End
of the Baroque – permanent exhibition
Výstava / Exhibition:
Mistrovská díla z kolowratské
obrazárny v Rychnově nad Kněžnou /
Masterpieces from the Kolowrat
Picture Gallery in Rychnov nad
Kněžnou
do 31. 12. 2014
Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon
Lomnický žebrá na pražském mostě,
1853 (do 31. 12.)
Mistrovská díla rakouského
a německého malířství 19. století
/ Masterpieces of 19th Century
Austrian and German Painting
do 15. 9.
valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3 [C4]
Jan Křížek (1919–1985) a umělecká
Paříž 50. let Breton, Duvillier,
Dubuffet, Picasso… & Foyer de l‘art
brut
31. 5.–29. 9.
NOVÁ SCÉNA ND
Národní 4 [D4] www novascena.cz
POLANSKY GALLERY
Štefánikova 43a [E3] (1. patro /
1st floor) openst–so 14–19 nebo po
domluvě / Wed–Sat 2–7 pm or by
appointment wwwpolanskygallery.com

Roman Štětina: STUDIO č. 2
28. 5.–13. 7.
Napětí ve filmu často vyvolá jen zvuková
stopa nebo to, co se odehraje mimo plátno.
Co nevidíme, zesiluje napětí toho, co je
vystaveno našemu pohledu.
Tillman Kaiser: Návrh na oltář /
Proposal for an Altar
31. 8.–12. 10.
→ vernisáž / opening: 30. 8. v 18 h
studio kostelní
Kostelní 6 [B6]
open
st–pá, 13–18 h (nebo po domluvě)
www
studiohrdinu.cz
Petra Hermanová a Jiří Thýn: Zpětná
zrcadla
29. 5.–5. 7.
První výstava v prostoru Studia Kostelní
reaguje na inscenaci Černá zrcadla režisérky
Kathariny Schmitt. Jde o setkání mladé
umělkyně a hudebnice a již zkušeného autora
pracujícího převážně s fotografií.
svit
Štefánikova 43a [E3]
st–so 14–19 h nebo po domluvě,
zavřeno o státních svátcích /
or by appointment, closed holidays
www
svitpraha.org

open

Alice Nikitinová: Dírky a půlky /
Holes and Halves
29. 5.–13. 7.
Ve svých nových obrazech Alice Nikitinová zkoumá možnosti propojení realismu
a formalismu. Její postup se dá označit za
analytický: výsledná díla na hraně geometrické abstrakce vznikají rozvíjením vnitřní
logiky samotného zobrazovaného předmětu
a principů jeho malířského ztvárnění. / In
her new paintings, Alice Nikitinova‘s exploring the possibilities of interconnecting
realism and formalism. The process that she
uses can be labeled as analytical: her final
works, which are on the border of geometric
abstraction, arise by developing the inner
logic of the actual object portrayed and its
painting principles.
Monika Zawadzki: Wiadro / Bucket
29. 5.–13. 7.
Redukovaná barevnost, minimalizovaná
až znaková forma, jež jsou pro dílo Moniky
Zawadzki příznačné, odkazují k určité formě
univerzality. Hybridní a bezpohlavní bytosti,
zbavené jakýchkoliv individualizačních znaků,
lze na straně jedné chápat jako projekční
plochu, na straně druhé se však nelze ubránit

Majetek ušlechtilého muže: Dirk Bell,
Nathaniel Lee-Jones, Reginald Alan
Westaway
31. 8.–12. 10.
→ vernisáž / opening: 30. 8, 18 h
The Chemistry Gallery
Bubenská 1 [B6] open st-pá 12–19 h
so-ne 10–19 h www thechemistry.cz
Jan Kaláb: Point/Děravé plány /
Point/Other plan(e)s
6. 6.–7. 7.
Samostatná výstava jedné z hlavních postav
českého streetartu, absolventa AVU z roku
2006. Geometrická abstrakce s kořeny v estetice streetartu a nová poloha Jana Kalába
na jeho malířské cestě. / Solo exhibition of
one of the most prominent individualities
of Czech streetart scene, graduate from
Academy of Fine Arts in 2006. Geometric
abstraction with roots in esthetics of streetart and new artworks from Jan Kalab that
pave his painting way.
Michal Ožibko, Jan Mikulka, Jan
Uldrych, Zdeněk Trs, Aleš Brázdil,
Jakub Hubálek, Barbar (Barbora
Kysilková): Paprsky X / X rays
18. 7.–18. 8.
Výběr toho nejlepšího ze současné mladé
zobrazivé realistické – často figurální – malby. Výstava představí autory, z nichž většinu
spojuje působení v ateliéru Zdeňka Berana
na pražské AVU v ateliéru klasických malířských technik. Klasické malířské techniky ale
každý z autorů posunuje svým vlastním způsobem. Na výstavě budou k vidění také nová
díla v zahraničí nedávno oceněných autorů
Michala Ožibka a Jana Mikulky. / Selection of
best contemporary young Czech authors who
work with depictive realistic – often figurative
– painting. The exhibition will present authors
who are in majority connected as graduates
from studio of Zdenek Beran at Prague‘s Academy of Fine Arts who led the studio of
classical painting techniques. Nevertheless,
each and every from these authors is shifting
these techniques in his or her own style. This
exhibition will also present new works from
recently internationally awarded authors
Michal Ožibko and Jan Mikulka.
Kurátor / Curator: Petr Hájek
Diplomky 2013 / Final Thesis 2013
23. 8.–22. 9.
Tradiční výstava, která ukazuje výběr toho
nejlepšího z diplomových prací letošních
absolventů českých uměleckých vysokých
škol (AVU Praha, VŠUP Praha, FaVU Brno,
OU FU Ostrava). / Traditional exhibition that
shows selection of the best works from final
thesis of this year‘s graduates of Czech art
universities (AVU Prague, VŠUP Prague, FaVU
Brno, OU FU Ostrava).
Kurátoři / Curators: Pavel Kubesa, Petr Hájek
Topičův salon a klub
Národní 9 (1. patro) [D4] open po, čt,
pá 10–17 h, út, st 10–18 h
www
topicuvsalon.cz
Marie Filippovová: SUO ANNO
9. 7.–9. 8.
→ vernisáž / opening: 8. 7, 18 h
Pozoruhodná solitérní osobnost, která svým
pojetím kresby představuje radikální posun
ve formálním i obsahovém využití disciplíny
kresby jako prostorového fenoménu. Výstava
vůbec prvně propojí prostory Topičova klubu
i salonu. / An outstanding solitary figure
on the art scene, will present drawings,
representing a radical shift in the formal and
context application of the medium of drawing
as a spatial phenomenon. The two exhibition
halls of the Topič Salon will be for the first
time united into a single exhibition space.
Viktor Hulík: Variabily / ARS
GEOMETRICA 3
do 4. 7.
Retrospektivní průřez Hulíkovým dílem od
konce 70. let po současnost, jež je součástí
jeho velké mezinárodní putovní výstavy. /
A cross-section retrospective of Hulík‘s oeuvre from the late 1970s to the present, which
will be moved to Prague from Budapest.
Richard Konvička: Na Ostrém Bodu /
The Sharp Point
20. 8.–20. 9.
→ vernisáž / opening: 19. 8, 18 h
Abstraktní tvorba na reálných základech, ve
které autor monumentalizuje běžné vjemy,
pocity, události, které nahlíží v jejich fatálním
významu. / Konvička‘s art may be considered
abstract at first sight, but it is based on
reality. His recent output could be described
as an “urban drama”, monumentalising the
everyday perceptions, feelings and events
within their fatal meaning.

Marek Číhal, Ondřej Brody, Radek
Brousil, Jana Doležalová, Tomáš
Skála: LOV
22. 6.–14. 7.
Výstava Lov si bere za téma archetypální
lidskou činnost, její proměny a její odrazy ve
tvorbě mladých českých umělců, kteří v různých médiích vyjadřují také různé aspekty
tohoto momentu konfrontace člověka a zvířete. Jejich přístup ukazuje ironii, fetišismus
i utopické snahy o změnu.
Kurátor Tereza Jindrová
Leo Stroka
1. 8.–15. 8.
Výstava brazilského rezidenta.
Tranzitdisplay
Dittrichova 9/337 [E4]
open
út–ne 12–18 h
www
tranzitdisplay.cz
Ruti Sela
21. 6.–19. 8.
Ve své práci Ruti Sela metodou fiktivních dokumentárních intervencí zpochybňuje způsoby
zakoušení mocenských struktur v kontextu
izraelské politické sféry. / Ruti Sela‘s artwork
revolves around perceptual collapses generated from a fusion between documentary
idioms and fictitious interventions attempting
to challenge the ways in which power structures are experienced and performed.
Kurátor / Curator: Zbyněk Baladrán
Práce / Work
Průběžně probíhající diskuse, kino, výzkum,
výstavy, publikace, archiv / Ongoing series
of discussions, screenings, research, exhibitions, publications, archive
Uměleckoprůmyslové museum
17. listopadu 2 [C4], open út 10–19 h,
st–ne 10–18 h, www upm.cz
VIP sklo. mezinárodní sklářské
sympozium IGS 2012 / VIP Glass.
International Glass Symposium 2012
16. 5.–18. 8.
Výstava děl 98 sklářských umělců, legend
světového a českého skla i začínajících autorů – účastníků XI. mezinárodního sklářského
sympozia IGS v Novém Boru. / An exhibition
of works by 98 glass masters, legendary
figures of world and Bohemian art glass, as
well as beginning artists – participants in the
11th International Glass Symposium (IGS) in
Nový Bor.

Walk Thru Gallery /
galerie Podchod
tř. Karla IV. 1222/25a, podchod,
Hradec Králové. Otevřeno nonstop
FB: https://www.facebook.com/
pages/Walk-Thru-Gallery-GaleriePodchod/256195444471405
František Pavúček: Bílá košile
a Černé obrazy
26. 6–25. 7.
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Prague Biennale 6
Prague Biennale photo 3
Nákladové nádraží Žižkov, ul.
Želivského 2, Praha 3
www
praguebiennale.org
6. 6.–15. 9.
Mezinárodní přehlídka současného umění, která
představí kolem 70ti umělců z 12 zemí světa.
Na výletě
Galerie KABINET CHAOS Střítež
Střítež 68, Polička
Otevřeno
po domluvě a v neděli 13–18 h
Kontakt: verbrom@gmail.com
Anna Neborová
červen–červenec
Bohdan Holomíček
červenec–srpen
František Matoušek
srpen–září
Galerie Dům
Klášterní zahrada, 550 01 Broumov
www
galeriedum.cz
Jiří Mědílek
23. 6.–11. 8.
Ondřej Maleček
18. 8.–29. 9.
Povaleč 2013
Hudební festival pod širým nebem
2.–4. 8. 2013
Zámek Valeč, 364 55 Valeč v Čechách
www
povalec.cz
Výstava v rámci festivalu
Memento Naturae
Jan Bigas, Pavel Havrda, Martin
Herold, Tomáš Hrůza, Markéta
Jáchimová, Adéla Korbičková, Petra
Josefína Stibitzová, Johana Střížková,
Klára Syrůčková, Dorota Špinková,
Michal Ureš, Martin Zvěřina a další
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DOX

A

GALERIE NTK

AVU

Eva Hronovská a hosté: Podvraťák
1. 8.–30. 9.

VELETRŽNÍ PALÁC

De-sign

VERNON PROJEKT

Vitrína Deniska
Denisova 5, Olomouc
www
vitrinadeniska.cz
Ján Gašparovič: 5 200 m/s
do 19. 7.

M.ODLA

B

studio kostelní

Galerie Jeptiška
E. F. Buriana 91/1
Svatý Kopeček u Olomouce
otevřeno
po–ne 11–19 h
FB: https://www.facebook.
com/pages/GalerieJeptiška/224769044329654

C

Valdštejnská jízdárna
NOD

Muzeum umění Olomouc
Denisova 47
www
olmuart.cz

SALMOVSKÝ PALÁC

GALERIE RUDOLFINUM

GALERIE JIŘÍ ŠVESTK A

D

ghmp1
ghmp3

ghmp4

FENESTER
GALERIE K4

ghmp2
GATE Galerie

Galerie FOTOGRAFIC

kvalitÁŘ

GALERIE J. FRAGNERA

GALERIE 35M2

MUSEUM K AMPA

EDGAR: Ahoj kocourku, můžu se tě
na něco zeptat?
5. 5.–30. 6.

ATELIÉR J. SUDK A

Galerie Václava Špály

Galerie KritikŮ

TOPIČŮV SALON
NOVÁ SCÉNA

Fotofestival
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
29. 6.–21. 8. 2013
www
fotofestivalmt.cz

GALERIE CZD

GALERIE JELENÍ

SVIT

E

Skupina Obr (Josef Achrer, David
Hanvald, Martin Krajc a Karel
Štědrý): Obrys
do 28. 7.
Práci skupiny od začátku provázela víra ve
smysl malovaného obrazu a jeho estetických
premis v aktuálním vizuálním umění. Umělci
Obr.u tak dokážou parafrázovat, citovat,
reinterpretovat, konstruovat i dekonstruovat
modernistické vzory v rozsahu od strohé
geometrie až po gestickou abstrakci.
Kurátor: František Kowolowski

Bylo nebylo… Vladimír Havlík, Marek
Hlaváč, Tomáš Hodboď, Martina
Růžičková, František Pavúček,
František Kowolowski, Tomáš Ruller,
Pavel Sterec, Miloš Šejn
18. 7.–11. 8.
Výstava se zabývá vztahem živé akce a jejího
záznamu. Pokládá si otázku, kdy samotný
záznam přestává být odkazem k uplynulé
události a stává se uměleckým dílem své
vlastní vizuální podmanivosti. Současně se
zajímá o to, zda proces dokumentování živé
akce dává příležitost k jejímu mýtizování,
k rozostření hranic mezi realitou a legendou.
Kurátoři: Jana Písaříková, Tomáš Hodboď

GALERIE F. BAUMANNA
ŠKOLSK Á 28
ART
MAP
OFF
ICE

GALERIE mainerová

galerie SPZ
BUDOART

POLANSKY GALLERY

TRANZITDISPLAY
FUTURA

ETC. GALERIE

A. M. 180

F

G

Marek Detko: Digital Memories
do 28. 7.
Konceptuálně zaměřená fotografická tvorba
Marka Detka vychází z reality, kterou autor
způsobem interpretace proměňuje v autonomní obrazovou scenérii. Je z ní zřejmá
jeho inklinace k science fiction, cíleně
vyhledává situace a světelné konstelace,
kdy detaily industriálních staveb a objektů
evokují jiný svět.
Kurátorka: Jana Vránová
Open Gallery
Baštová 5, Bratislava
otevřeno
út–ne: 14–19 h

drdova gallery

FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

GOETHE INSTITUT

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2
www
dum-umeni.cz
otevřeno
st–ne 10–18 h
Čtení měst / Reading the Cities
do 28. 7.
Každodenní skutečnost všedního dne skrývá
současná mystéria a záhady. Vybraní lipští
umělci dostali příležitost navštívit Brno, aby
na základě svých subjektivních vjemů a dojmů z městského prostoru a života vytvořili
umělecká díla, jako kreativní výraz svých
zážitků. V osmi pozicích se brněnskému
publiku představuje reflexe z „lipského“
uměleckého pohledu na brněnskou městskou
a společenskou realitu. Kurátoři: Pavel Liška
a Christine Rahn

FUTURA: K arlín Studios

UPM

Palác Kinských

colLOredo–mansf. palÁc

← ENTRANCE gallery

14. ročník fotofestivalu v Moravské Třebové
je věnován současné fotografii. Představí se
Jiří Thýn, Viktor Kopasz, Michal Šeba, Pavel
Baňka. Více informací na webových stránkách
festivalu.

A

Schwarzenberský palác
MuZeum MONTANELli
MALOSTRANSKÁ BESEDA
GAMU
GALERIE pavilon

Magdalena Jetelová:
(DES)ORIENTATION?
Projekty z let 1982–2013
30. 5.–27. 10.

AČK

Klášter sv. Anežky České

jízdárna PRAŽSKÉHO HRADU

ŠteRnberskÝ PALÁC

Sam83
galerie současného umění
Česká Bříza 83
www
sam83.cz

TR AF

Artwall

Pavel Dvořák: Heroes and Lovers
12. 7.–9. 8.
Jan Kratochvila: Love Impuls
23. 8.–20. 9.

The Chemistry Gallery

INI Gallery

AKCE
Creepy Teepee 2013
12.–14. 7., Kutná Hora
www
facebook.com/
creepyteepeefestival
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MEET FACTORY

I

Praha 1. 7. – 31. 8. 2013

Středověké umění v Čechách
a střední Evropě / Mediaeval Art in
Bohemia and Central Europe

90-tky. Festival populární kultury
českých 90.let.
21. 6, 15–00:15
Devátá dekáda v porevolučních Čechách
přinesla spoustu nového. Festival 90-tky se
zaměří na formy kultury a zábavy doby společenské transformace. Diskuze, přednášky,
promítání či koncerty se budou zabývat vyššími, ale především nižšími podobami a skrytými tvářemi pop-kultury deváté dekády.
Kurátor Tereza Jindrová

1

→ vernisáž / opening: 2. 8. 19.30 h
Otevřeno: 3. 8. 11–20 h, 4. 8. 11–18 h
Koncepce: Tereza Špinková + Eva Riebová

Contemporary Art
in Prague Galleries

– KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ /
CONVENT OF SAINT AGNES
OF BOHEMIA
U Milosrdných 17 [C5]

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

Současné umění
v pražských galeriích

Baroko v Čechách – Stálá expozice
Sbírky starého umění NG / The Baroque
in Bohemia – permanent exhibition of
the Collection of Old Masters of the
National Gallery in Prague

jejich materiální povaze, jež je činí často až
děsivě přítomnými. / The reduced colour and
the minimalized, almost alphanumeric form,
which are typical for Monika Zawadzki‘s work,
refer to a certain form of universalness. The
hybrid and genderless creatures, rid of all
individualisation features, can be perceived,
on the one hand, as a projection area, and
on the other hand, however, one cannot resist their material nature, which often makes
them almost dreadfully present.

←

– SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2 [C2]

