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Informace o termínech vernisáží najdete na 
stránkách artmap.cz a v našem newsletteru.

A1
GALERIE NTK 
Národní technická knihovna 
Technická 6 (A1) 
po–pá / Mon–Fri 8:00–20:00, 
so / Sat 10:00–16:00 
techlib.cz

SUPERNOVA
2. 3. – 1. 4.
Práce studentů a absolventů Ateliéru 
Supermédií VŠUP v Praze. Ateliér byl založen 
v roce 2007. Jako pedagogové zde působili 
umělci Federico Díaz, David Kořínek a Milan 
Mikuláštík. Po více než deseti letech fungo-
vání ateliéru se jeho existence uzavírá touto 
výstavou. 
en Works of students and graduates of 
Studio of Supermedia at Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague, which 
was established in 2007. Lecturers of the 
studio were artists Federico Díaz, David 
Kořínek and Milan Mikuláštík. After more 
than ten years, the existence of the studio is 
finished with this exhibition. 
k / c: David Kořínek, Milan Mikuláštík

A3
AULA AVU 
U Akademie 4 (A3) 
Hlavní budova AVU, č. dveří 13 
po–pá/Mon–Fri 10:00–18:00 
avu.cz

A4
GALERIE HŠ
Holešovická Šachta
Bubenská 14 (A4)
út-pá / Tue-Fri 17:00-22:00, 
so / Sat 14:00-22:00
holesovickasachta.cz

FAMU: Digital Naïve
19. 4. – 3. 5.
Přehled prací především studentů Katedry 
fotografie FAMU věnujících se proměně 
životních podmínek vlivem současných 
technologií. Výchozím bodem jsou naše 
nově získané uživatelské zkušenosti, které 
jsou podnětem pro přehodnocení přístupu 
ke světu a vytváření nových strategií a my-
tologií. Ty mohou sloužit jako návody pro to, 
jak se dostat za rámce obvyklých způsobů 
vnímaní a zpochybňovat normy fungování 
společnosti. Výstava se stává prostorem 
pro citlivé zkoumání, kladení nových otázek, 
místem, kde je snad možné změnit úhel 
pohledu.
en The exhibition of selected works of 
FAMU's Department of Photography 
students whose work aims to explore the 
environmental change caused by modern 
technologies. Our newly acquired user 
experience is an impulse to re-evaluate our 
approach to the world and come up with 
new strategies and mythologies. 
k / c: Iryna Zakharova, Šimon Levitner
Pásmo dokumentárních filmů Katedry 
dokumentu FAMU / Screenings 
of selected films of FAMU's Department of 
Documentary Film students
26. 4. 18:00-22:00
Martin Netočný: Meziprostor / Interspace
28. 4., 16:00-19:00 
Netočný reaguje na specifikum holešovické 
periferie z nejbližšího okolí Šachty. Jde pře-
devším o zmapovaní tzv. „nemíst”, která jsou 
charakteristickým tuzemského veřejného 
prostoru. Tato „nemísta” vznikají především 
porevoluční developerskou výstavbou, která 
často nemá nic společného s logikou urbani-
stického plánování prostoru.
Dvůr Holešovické Šachty se dočasně pro-
mění na ono „nemísto”, svou přítomností 
komplikující bežné užívání. 
V rámci události se uskuteční výlet po hole-
šovických „nemístech”.
en Martin Netočný reacts on specifics of the 
Holešovice – the district where the gallery is 
situated – suburbs. Mainly, he is mapping the 
so-called non-places, phenomenon typically 
related with the post-revolutionary develop-
er turn in architecture. Its main motivation is 
financial gain and it is also typical for a lack 
of sense for urban space planning.

A5
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX 
Poupětova 1 (A5) 
so–po / Sat–Mon 10:00–18:00, 
st+pá / Wed+Fri 11:00–19:00, 
čt / Thu 11:00–21:00 
dox.cz

VIVA LUBOŠ PLNÝ!
do/ untill: 12. 3.
Tvorba Luboše Plného má charakter celoži-
votního konceptuálního projektu, ve kterém 
je výtvarná práce úzce propojena s kvazi-
vědeckými experimenty na vlastním těle. 
Výstava je koncipována s jistou nadsázkou 
jako hommage životu a dílu tohoto umělce-
-autodidakta a jeho úspěchu na mezinárodní 
výtvarné scéně. 
en Luboš Plný’s work has the nature of 
a lifelong conceptual project, in which 
art is closely wedded to quasi-scientific 
experiments on his own body.The exhibi-
tion is conceived with a certain amount of 
hyperbole as an homage to the life and work 
of this self-taught artist and his success on 
the international art scene.
Daniel Pešta: DeTermination
26. 1. – 7. 5.
Doposud největší samostatná výstava čes-
kého multimediálního umělce Daniela Pešty 
v České republice představuje výběr jeho 
děl dotýkající se otázky genetické, rasové 
a sociální determinace člověka, za které byl 
letos oceněn na londýnském bienále. 
en So far the largest solo exhibition of the 
Czech multimedia artist Daniel Pešta in the 
Czech Republic presents a selection of his 
works on the issue of genetic, racial and 
social determination of a man for which he 
was awarded at the London Art Biennale 
this year.

Joska Skalník: My tancovat nemusíme
15. 3. – 4. 6.
První ucelená přehlídka grafického designu 
Josky Skalníka, sociálního aktivisty, výtvarníka 
a člena vedení Jazzové sekce svazu hudeb-
níků. 
en The first compact exhibition of graphic 
desighn by Joska Skalník, a social activist, 
artist and co-founder of the Jazz Section. 
k / c: Pavel Büchler and Karel Haloun.

B2
GALERIE VILLA PELLÉ 
Pelléova 10 (B2) 
út – ne / Tue – Sun, 13:00 – 18:00 
www.villapelle.cz

Vendula Chalánková: AU! / OUCH!
8. 2. – 15. 4.
Víceznačný název výstavy je možné dešif-
rovat jako astronomickou jednotku délky, 
prošlou pražskou espézetku, chemickou 
značku zlata i nejčastější citoslovce bolesti. 
K vidění je reprezentativní výběr obrazů 
z posledních let, premiérová série osobních 
„tragikomiksů” nebo animace vytvořené pro 
Českou televizi. 
en The ambiguous title can be deciphered as 
an astronomical measure unit, an outdated 
Prague licence plate, chemical symbol or the 
interjection of pain . The exhibition presents 
a selection of Vendula Chalánková´s paint-
ings from the recent years, premium series 
of personal “tragicomics” as well as the 
animations the author created for the Czech 
television. 
k / c: Radek Wohlmuth

B3
ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) (B3)
út – st / Tue – Wen 14:00 – 19:00
nebo po dohodě / or by appointment
www.zahoriangallery.com

Juraj Kollár
do / until: 20. 3.
Juraj Kollár, jeden z nejvýraznějších mladých 
slovenských umělců, se striktně věnuje 
klasické olejomalbě. Ve svých figurálních 
výjevech se nesnaží o dokonalé zobrazení 
skutečnosti, přičemž dokáže přejít i do 
plnohodnotné abstraktní malby.
en Juraj Kollár is a significant young Slovak 
artist who is based strictly in classical oil 
painting. He doesn't aim for the perfect 
display of reality in his figurative painting 
and he can naturally switch into full-fledged 
abstraction.

B4
ARTWALL GALLERY 
opěrná zeď Letenských sadů. 
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B4) 
nonstop 
artwallgallery.cz

Rudolf Sikora: Zem sa nesmie stať mŕtvou 
planétou / The Earth Must Not Become 
a Dead Planet
6. 2. – 2. 4.
Výstava týkající se ekologické hrozby vysoce 
aktuální i po 40 letech od svého vzniku. 
en Exhibition about environmental threat 
highly actual also 40 years after its creation. 
k / c: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
Ladislav Svoboda: Poruchy artistického 
spektra / Artism Spectrum Disorders
3. 4. – 30. 5.
Existují různé diagnózy, ale kreativita je jen 
jedna. 
en There are various diagnoses but just one 
creativity.

BERLINSKEJ MODEL 
Pplk. Sochora 9 (B4) 
berlinskejmodel.cz

Berlínský model 2018
Berlinskej model & Kreuzberg Pavillion, 
Berlin:
Irrelevant Necessities: Sebastian Stumpf
18. 3. – 5. 5., zahájení / Opening: 17. 3.
Aktuální program na stránkách galerie 
a na facebooku. 
en For program see the website or fb.

GALERIE PETR NOVOTNÝ 
Heřmanova 35 (B4) 
út–pá / Thu–Fri 12:00–18:00, 
so po domluvě na tel. / Sat by 
appointment tel. 608 862 324 
galeriepn.cz

Patrik Kriššák: Drag and drop
do / until: 17. 3.
Drag and drop (táhni a pusť) je v informatice 
operace používaná v grafickém uživatelském 
rozhraní, kdy uživatel v počítači „uchopí“ 
pomocí myši virtuální objekt a přetáhne ho 
na jiné místo.Tato definice nevytváří jenom 
analogii k malířské technice, ale i k práci 
na tématech, na kterých autor paralelně 
pracuje.
en Drag and drop is an operation in 
user’s interface of computer graphic 
programs that enables the user to “drag” 
a virtual object with a cursor and “drop” it 
on a different place. This definition does not 
only create analogy to technics of painting 
but also to the themes that the author 
continuously works with.
Argišt Alaverdyan: Průzkumník / Scout
4. 4. – 12. 5.
Mladý malíř, původem z Arménie, loňský ab-
solvent pražské Akademie. Výstava předsta-
vuje práce z posledních let, kdy si již vytvořil 
vlastní malířský jazyk, kterým navazuje na 
tradici klasické abstraktní malby.
en The exhibition presents latest works of 
Prague’s Academy graduate with specific 
painting style that developes the tradition of 
classical abstraction.

INI PROJECT / PROSTOR 
Jeronýmova 88/9 (vchod z ul. Husitské) 
(C5) 
otevřeno během akcí, jindy po 
domluvě / open during events, 
otherwise by appointment 
iniproject.cz

Paper and Plume
7. 3.
Julie Béna, Anna Daučíková, Céline Duval, 
Karina Kottová, Hanne Lippard, Dominique 
Hurth, Valenýna Janů, Marie Tučková 
Večer kolem otázek těla, jeho držení, jazyka 

a problematiky vydavatelství textů 
en Evening around question on body, pos-
ture, language and edition
Meuble and Stůl
16. 3.
Julie Béna, Radko Bukovský, Than Hus-
sein Clark, Michal Novotný. Večer na téma 
dekorativnosti, umění a designu 
en An evening around the idea of decorative, 
art and design.
Lucia Sceranková
Duben / April
INI jako otevřený ateliér pro práci s foto-
grafickým obrazem a jeho prostorovým 
potenciálem. Fotografie jako komplexní 
intermediální platforma a dynamické roz-
hraní. Během své dvouměsíční rezidence 
ohledá Lucia Sceranková posuny fotografie 
k instalaci a performance či sochařskou prá-
ci s obrazem. Bude zkoumat fotografii jako 
médium, které nezamyká novou realitu pod 
svým povrchem, ale stává se propustnou 
membránou. 
en INI as an open studio for work with the 
photographic image and its spatial potential. 
Photography as a complex intermedia 
platform and dynamic interface. During her 
two-month residency, Lucia Sceranková will 
address the shift from photography to per-
formance or sculptural work with an image. 
She will research photography as a medium, 
which doesn't mean to hide new real-
ity under its surface, and rather becomes 
a permeable membrane.
Program jednotlivých akcí najdete na www.
iniproject.org a Facebookové stránce INI 
Project. / For the events please follow inipro-
ject.org and INI Project Facebook page.

NADACE A CENTRUM 
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ  
Dukelských hrdinů 25a (B4) 
st – ne / Wen – Sun,12:00 – 18:00 
www.galeriejeleni.cz

GALERIE JELENÍ
Maxmilián Berdych, Barbora Čápová, Jiří 
Pitrmuc, Kristýna Pozlerová, Robin Seidl, 
Markéta Souhradová, Adéla Waldhauserová: 
Pro tebe i pro sebe
21. 2. – 18. 3.
V rámci pravidelné spolupráce s vedoucími 
ateliérů vysokých škol proběhne v galerii 
Jelení výstava Pro tebe i pro sebe, která 
představuje výběr prací studentů ateliéru 
Performance FUD UJEP v Ústí nad Labem 
vedený od roku 2011 Jiřím Kovandou.
en The selection of works of FUD UJEP’s De-
partment of Performance. The depart-
ment is lead by conceptual art's classic Jiří 
Kovanda. 
k / c: Jiří Kovanda, Ivana Zochová
Berlínský model 2018 
Nadace a Centrum současného umění Praha 
& Neuer Berliner Kunstverein, Berlin:
States of matter
17. 3.
Prezentace a projekce ze sbírky 
Video–Forum. Umělci: Nam June Paik /  
Jud Yalkut, Peter Campus, Rebecca Horn, 
Anna Daučíková, Anetta Mona Chişa / Lucia 
Tkáčová, Hito Steyerl
k / c: Silke Wittig
Šimon Kadlčák: O čem sním X když  
náhodou spím
28. 3. – 29. 4.
k / c: Gabriela Kotíková

GALERIE KURZOR
Podmínky nemožnosti IV/ VII: Alogorrhea / 
Conditions of impossibility IV/VII: 
Alogorrhea
7. 3. – 27. 5.
Jak najít smysl v nutkavém chrlení slov? 
V postfaktickém informačním prostoru se 
kritéria legitimity výpovědi rozpadají, ale 
její performativní moc naopak sílí. Politika 
tak získává podobu nepřehledného boje za 
kontrolu nad jazykem, ve kterém se utlačo-
vatelé schovávají za svobodu slova, zatímco 
utlačovaní volají po jejím omezení ve jménu 
korektnosti. Jasnou zůstává pouze němá 
promluva těch, kdo o slovo přišli nebo ho 
nikdy nezískali. 
en How to find meaning within the compul-
sive outpouring of words? In the post-factual 
information space the criteria by which 
we judge the legitimacy of a statement are 
falling apart, and yet the performative power 
of that statement is intensifying. Politics is 
acquiring the form of a chaotic struggle for 
control over language in which the oppres-
sors hide behind freedom of speech, while 
the oppressed call for restrictions on it in 
the name of correctness. Only the mute 
speech of those who lost the word or who 
never acquired it in the first place remains 
clear. 
k / c: Václav Magid

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – 
VELETRŽNÍ PALÁC / NATIONAL GALLERY 
IN PRAGUE – TRADE FAIR PALACE 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00 
ngprague.cz

Katharina Grosse: Zázračný 
obraz / Wunderbild
16. 2. 2018 – 6. 1. 2019
Katharina Grosse připravila velkorozměr-
nou malířskou instalaci, která radikálně 
předefinovává malbu jakožto performativní 
a strukturální médium a reaguje přímo na 
industriální prostor galerie postavené ve 
funkcionalistickém stylu pozdních dvacátých 
let. 
en Katharina Grosse elaborates a large-scale, 
site specific painterly installation which 
radically redefines painting as a performative 
and architectural medium and responds to 
the Gallery's industrial space of the late 20s 
functionalist style.
Maria Lassnig 1919 – 2014
16. 2. – 17. 6.
Národní galerie v Praze s potěšením 
představuje první velkou výstavu průlomové 
tvorby jedné z nejvýznamnějších umělkyň 
současnosti Marii Lassnig. 
en The National Gallery in Prague is proud 
to present “Maria Lassnig”, the first in 
Czech Republic large scale exhibition of the 
groundbreaking oeuvre of one of the most 
distinguished artists of the present day, 
Maria Lassnig.

Moving Image Department #8: 
Maria Lassnig, Lukáš Karbus
16. 2. – 9. 9.
Zatímco v prvním patře Veletržního 
paláce probíhá retrospektiva Marii Lassnig 
(1919 – 2014), osmá kapitola Moving Image 
Department tuto plodnou rakouskou 
umělkyni představuje jakožto experimentální 
filmařku. 
en Coinciding with the retrospective of 
the prolific oeuvre of Austrian artist Maria 
Lassnig (1919 – 2014) on the 1st floor of the 
Trade Fair Palace, chapter 8th of the Moving 
Image Department presents Lassnig as an 
experimental filmmaker.
Poetry Passage #6: Radek Brousil, 
Johan Grimonprez
16. 2. – 9. 9.
Poetry Passage#6 se zamýšlí nad úsporností 
slov a nedostatečností sémantiky a současně 
zkoumá politiku reprezentace a gramatiku 
afektu. Český umělec Radek Brousil se zabý-
vá obrazovou poezií nereprezentovatelného 
a neviditelného. 
en Poetry Passage#6 considers the 
economies of words and the insufficiency 
of semantics while investigating the politics 
of representation and the grammar of af-
fect. Czech artist, Radek Brousil practices 
pictorial poetry of the unrepresentable and 
the invisible.
Introducing Patricia Dauder: Povrch / 
Surface
16. 2. – 9. 9.
Povrch Patricie Dauder je poetickým 
pojednáním obrazu jakožto složité struktury 
vzniklé in situ a sestavené z vrstev paměti 
a významu. 
en Conceived in situ, Surface is Patricia 
Dauder’s poetic elaboration of an image as 
a complex architecture, composed of layers 
of memory and meaning.
Magdalena Jetelová: Dotek doby / 
Touch of Time
15. 3. – 19. 11.
Výstava Magdaleny Jetelové na ochozu 
mezaninu nad Malou dvoranou Veletržního 
paláce přibližuje divákovi základní témata 
tvorby umělkyně. Představené sochařské 
práce mají až architektonickou konstituci 
a poutají pozornost předimenzovanou veli-
kostí, surovostí materiálu i dynamikou. 
en Magdalena Jetelová's exhibition in the 
gallery above the Small Hall in the Trade Fair 
Palace introduces the artist’s key themes. 
With an almost architectural structure, 
the displayed sculptures attract atten-
tion due to their crude oversize materials 
and dynamics. Jetelová’s smoke drawings 
on canvas resulting from a combination of 
calculations, depictions and characters are 
also displayed. 
k / c: Milena Kalinovská

POLANSKY GALLERY 
Veletržní 45 (B4) 
st–so / Wed–Sat 14:00–19:00 
nebo po domluvě / or by appointment 
polanskygallery.com

Berlínský model 2018 
Polansky Gallery & EXILE, Berlin:
Dead End Galaxies
Christophe de Rohan Chabot, Erik Niedling, 
Jura Shust, Pakui Hardware, Patrick Pa-
netta, Paul Sochacki, Sarah Pichlkostner, 
Sarah Schönfeld
18. 3. – 28. 4., zahájení / opening: 17. 3.
Výstava běží souběžně ve dvou městech 
en Single exhibition running parallel across 
two cities
k / c: Marlies Wirth, Christian Siekmeier

STUDIO HRDINŮ 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
Veletržní palác, vstup E / entry E 
Návštěva výstavy je možná vždy před 
představením a po něm, dále v rámci 
komentované prohlídky. / 
The exhibition is open always before 
and after a performance and within the 
commented sight-seeing 
studiohrdinu.cz

B5
TRAFO GALLERY 
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5) 
st–ne / Wed–Sun, 15:00–19:00, 
so / Sat 10:00–19:00 
trafogallery.cz

Tereza Fišerová, Anna Hulačová, 
Alžběta Josefy, Alena Kotzmannová, 
Pavlína Kvita, Dana Sahánková, 
Pavla Sceranková, Jitka Svobodová: OSM
9. 3. – 29. 4.
Číslo OSM se v letošním roce, 110. let od 
ustanovení 8. března Mezinárodním dnem 
žen, stalo základním klíčem k tomu, aby-
chom mohly ohraničit tak všeobecný záměr, 
jako je výstava „ženského umění”. OSM jsme 
sledovaly z různých perspektiv, abychom 
nakonec vytvořily dvě pomyslné čtveřice 
a čtyři dvojice a spojily je ve výstavní celek.
en Two imaginary quarters and four couples 
of female artists are there to celebrate the 
110th annual International Women’s Day.

C1
GALERIE AMU 
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, vchod 
z průchodu do ul. Tržiště (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10:00–12:00, 
13:00–18:00 
gamu.cz

Jakub Jansa & Karolína Juříková: 
April showers bring May flowers
14. 3. – 6. 4.
Všechno TO tu jde tak hladce, nezáleží na 
vůli a odhodlání. Stačí jen doufat a věřit ve 
své místo v TOMHLE všem. TOHLE tu totiž 
nemůže být jen tak! Od první chvíle je jasné, 
že je TO i pro tebe a nejde o pouhý klam 
vyrobený jen pro pobavení těch, kteří došli 
až takhle daleko. Vytvořit TO něco stojí 
a přijmout TO není jednoduché. 
en IT all goes so smoothly, it seems like will 
and determination don’t matter here. Just 
make a wish and trust your position in IT. IT 
is not just for the sake of IT. From the very 
first moment, it is clear, that IT is here and 
also for you. And IT is not a mere deception 
made just for the amusement of those who 

have come this far. Making IT costs some-
thing and accepting IT is not easy. 
k / c: Lumír Nykl
Donia Jourabchi & Taufan ter Weel: 
Waveguides
12. 4. – 24. 4.
Waveguides je site-specific instalace konci-
pována Doniou Jourabchi (BE) a Taufanem 
ter Weelem (NL), která zkoumá akustické 
vlastnosti galerijního prostoru za pomoci 
elektro-akustických procesů, jakými jsou 
například transdukce, zesilování, rádiový pře-
nos a zvukový záznam. S ní spojený workshop 
dále otevírá výstavu novým uměleckým 
vstupům. 
en Waveguides is a site-specific sound 
installation by Donia Jourabchi (BE) and 
Taufan ter Weel (NL) which explores the 
acoustic properties of the gallery space 
by means of electro-acoustic processes, 
such as transduction, amplification, (radio) 
transmission and sound recording. A related 
workshop opens the exhibition to new artis-
tic interventions. 
k / c: Sara Pinheiro

MUSEUM MONTANELLI (MUMO) 
Nerudova 13 (C1) 
út–pá / Tue–Fri, 14:00–18:00, 
so–ne / Sat–Sun, 13:00–18:00 
museummontanelli.com

Mythos Europa: Antoinette
16. 3. – 30. 6.
Vášeň, tajemné postavy, bájná zvířata a zá-
hadná znamení evropské mytologie. K vidění 
bude olejomalba, kresba a objekty z ateliéru 
německé malířky Antoinette, která se již 
po 30 let zabývá hledáním kulturní identity 
našeho kontinentu. 
en Passion, enigmatic figures, fabled beasts 
and mysterious symbols from European my-
thology. You will see oil paintings, drawings 
and objects from the studio of the German 
painter Antoinette who has been seeking 
the cultural identity of our continent for 30 
years already. 
k / c: D. Altenburg Kohl

GALERIE PAVILON 
Mostecká 3 (C1) 
po–pá / Mon–Fri, 10:00–18:00, 
so / Sat, 11:00–14:00 
Mimo vernisáže je galerie přístupná přes 
obchod Fokus Optik (kde požádejte 
o klíč) / If not coming directly for the 
openning, please ask for the key in the 
neighboring Fokus Optik store.

Program Situace v Galerii Pavilon sestává ze 
série jednovečerních událostí, během kte-
rých jednotliví umělci, teoretici a kurátoři, 
nebo umělecké skupiny představí krátké 
konstelace, gesta, která se mohou pohy-
bovat kdekoli v linii site specific instalace až 
performance.
en The “Situation” program of the gallery 
consists of one-time events performed 
by artists, artistic groups, theoreticians or 
curators.

GALERIE 101 
Ovocný Trh 17/568, 2. patro (C3) 
st–so / Wed–Sat 14:00–18:00 
galerie101.cz

Ondřej Basjuk: Refugium
8. 3. – 14. 4.
Refugium označuje místo sloužící jako úto-
čiště pro různé reliktní rostlinné a živočišné 
druhy v kulturní krajině, které původně přiro-
zeně a hojně toto prostředí obývaly. Ondřej 
Basjuk transformuje prostory Galerie 101 
do vlastní interpretace refugia symbioticky 
provázaných, však různorodých kulturních 
referencí, živených stejnými otázkami sou-
časného kritického politického diskurzu. 
en Refugium refers to a place serving as 
a shelter for various relict plant and animal 
species in the cultural landscape which 
originally naturally and abundantly inhabited 
this environment. Ondřej Basjuk transforms 
the premises of Gallery 101 into his own 
interpretation of the refuge of symbiotically 
linked, but diverse cultural references fed by 
the same questions of contemporary critical 
political discourse. 
k / c: Jen Kratochvil
Pastrňak
19. 4. – 19. 5.
Procházka malířským světem Petra Pastr-
ňáka, který už od poloviny 90. let přitahuje 
pozornost svými uvolněnými kreacemi, 
rozpínajícími se od rytmizované abstrakce 
až po svébytně viděné přírodní a krajinné 
konfigurace. 
en Walk through the world of the famous 
painter Petr Pastrnak; who has been in 
the spotlight since the mid 1990s with his 
relaxed creations ranging from rythmized 
abstraction to uniquely seen landscapes and 
natural configurations. 
k / c: Martin Dostál

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 
Karlova 2 (C3) 
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00 
ghmp.cz

Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné 
příběhy / Strange Botany and Other Stories
14. 3. – 14. 6.
V částečně retrospektivní výstavě se autorka 
pohybuje na rozhraní umělecké výpovědi 
a terénního výzkumu. Narativní linie načrtnu-
tá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí 
objektivnější glosy a subjektivnější sebezpy-
tující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté 
vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové 
atmosféře severočeského pohraničí, dojmy 
mladého člověka euforicky přijímajícího na-
děje spojené se změnou společenského pa-
radigmatu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející 
se po uplynulém období a sledující aktuální 
společenský vývoj s obavami a znepokojením. 
en Zdena Kolečková in her partially retro-
spective exhibition is designed to move on 
the verge between her artistic testimony 
and her terrain explorations. The narrative 
position outlined by the presented works, 
which is co-formed by more objective com-
ments and moresubjective, self-scrutinizing 
analyses, reflects upon the experiences and 
buried memories of a child growing up in 
the raw atmosphere of the North-Bohemian 
borderland, the impressions of a young per-
son euphorically embracing the hopes linked 
with the change of the social paradigm after 

1989 as well as those of a mature woman 
casting her mind back on the past period 
and observing the topical social develop-
ments with worries and anxiety. 
k / c: Jiří Černický

START UP
František Fekete: Fluid Identity Club
23. 2. – 15. 4.
...Fluid Identity Club je imaginárním místem, 
které navštěvují ti, kdo touží měnit a sdílet 
svůj charakter, gender, projev i vzhled. Ti, 
kdo se vzdávají jednoznačné identity ve 
prospěch volby. Výstava Františka Fekete, 
studenta Centra audiovizuálních studií 
pražské FAMU, do něj dává nahlédnout 
prostřednictvím fragmentů předmětů, 
obrazů a myšlenek, které se zde zhmot-
ňují z virtuálního prostoru, v němž se tyto 
proměny bez ustání odehrávají. 
en ...Fluid Identity Club is an imaginary 
place visited by people yearning to change 
and share their character, gender, expres-
sion, and appearance. People who give 
up their unambiguous identity in favor of 
choice. This exhibition by František Fekete, 
a student at the Centre for Audiovisual 
Studies at Prague’s FAMU, presents this 
place through fragments of objects, images, 
and ideas that emerge from the virtual 
space in which these transformations play 
out without end. 
k / c: Jitka Hlaváčková

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU 
Staroměstské nám. 13 (C3) 
út–ne / Tue-Sun 10:00–20:00 
ghmp.cz

The Reunion of Poetry and Philosophy 
Zhang Xiaogang & Wang Guangyi
7. 2. – 13. 5.
Výstava představuje dnes už mezinárodně 
etablované umělce, jejichž undergroundové 
začátky datujeme do 80. let. Oba umělci 
výstavu koncipují přímo pro Dům U Ka-
menného zvonu a některé jejich aktuální 
práce reagují na atmosféru a historii Prahy 
a zdejší duchovní kontext. 
en This exhibition will feature the work 
of two internationally established artists 
whose underground beginnings date back 
to the 1980s. The show is designed accord-
ing to The Stone Bell House architecture, 
while some of their specific works react to 
both the atmosphere and history of Prague 
and the local spiritual context. 
k / c: Lü peng

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO 
Mariánské nám. 1 (C3) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun 
10:00–18:00, čt / Thu 10:00–20:00 
ghmp.cz

Nová díla ve sbírkách GHMP / 
New Acquisitions from the Collections
8. 12. – 15. 4.
Výstava představuje výběr akvizic z minu-
lých čtyř let a otevře vhled do struktury 
sbírek, které těmito kroky postupně získá-
vají na ucelenosti a směřují tak k budoucí 
stálé expozici. 
en Our exhibition will present a selection 
of their works originating from the past 
four years and will provide an insight to 
the structure of our collections which are 
thus gradually becoming self-contained 
and head towards the future permanent 
exhibition. 
k / c: Magdalena Juříková & kurátorský 
tým / team of curators

GALERIE NOD 
Dlouhá 33 (C3) 
po–ne / Mon–Sun 10:00–22:00 
nod.roxy.cz

Martina Smutná: Společně pokosíme, vym-
látíme a odevzdáme / Together We Mow, 
Beat and Consign
27. 2. – 15. 4.
Výstava se věnuje kontroverznímu období 
československé historie. Nenárokuje si 
vykládat minulost skrze příběhy hrdinství 
či teroru. Prostřednictvím expandovaného 
malířského média a audiovizuálního formátu 
pracuje s dobovým zobrazováním "nového 
typu ženy" a sleduje počáteční fázi budová-
ní socialismu.
en The artist uses the historical represen-
tation of “new woman” in socialist art and 
explores the early phase of the building of 
socialism throughout the media of expan-
ded painting. 
k / c: Pavel Kubesa
Filip Dvořák & Martin Kolarov: 
Kapitola druhá / Chapter Two
24. 4. – 1. 6.
Kolaborativní výstava dvou mladých umělců, 
kteří se zabývají tématem vznešena, krajiny 
a modelu. Filip Dvořák, vítěz Ceny kritiky 
za mladou malbu 2017, a Martin Kolarov 
rozvíjejí své niterné úvahy prostřednictvím 
často až podvědomé sítě emocionálních 
asociací, které se snaží „zpomalit” a tím 
letmo zahlédnout v různých materiálových 
řešeních.
en Collaborative exhibition of two artists 
who are concerned with the ideas of noble, 
landscape and model. Filip Dvořák is the 
latest holder of The Critic’s Prize for Young 
Painting. 
k / c: Pavel Kubesa

VIDEO NOD 
Jana Bernartová: Možnost zobrazení / 
Possibility of Display
22. 2. – 23. 3.
Autorka ve své práci zkoumá vztah mezi 
virtuálností digitálního prostoru a jeho ma-
teriálními přechody do světa věcí. Projekt 
pro galerii Video NoD je součástí cyklu 
Tekuté krystaly RGB, který autorka rozvíjí 
od roku 2016 a jeho podstatou je uvažování 
o zobrazení digitálních barev - kdy neexistu-
je jejich přesné zobrazení.
en The author explores relation between 
virtuality of digital space and its material 
transitions into the world of things. The 
project for Video NoD is a part of The 
Liquid Crystals of RGB cycle. In its essence 
there is the reasoning on display of digital 
colors, while no accurate display of them is 
actually possible. 
k / c: Veronika Zajačiková

GALERIE RUDOLFINUM 
Alšovo nábřeží 12 (C3) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun 
10:00–18:00, čt / Thu 10:00–20:00 
galerierudolfinum.cz

Domestic Arenas
19. 1. – 18. 3.
Výstava je syntézou videoartu, angažované-
ho dokumentu a hudebních klipů americ-
kých a evropských tvůrců, jako jsou Shimon 
Attie, Jeremy Deller & Cecilia Bengolea nebo 
Stan Douglas. Celkem šest vystavených videí 
citlivě reaguje na autentické sociální a de-
mografické problémy dnešní společnosti. 
en The synthesis of videoart, tendentious 
documentary and music videos from Ameri-
can and European artists such as Shimon 
Attie, Jeremy Deller & Cecilia Bengolea and 
Stan Douglas. A set of altogether six videos 
sensitively reacts on the authentic social 
and demographic problems of today’s so-
ciety. 
k / c: Petr Nedoma

Mat Collishaw. Standing Water
11. 4. – 8. 7.
Výstava představuje tradiční témata dějin 
umění aktualizovaná v kontextu dnešní doby 
s využitím rozmanitých možností použitých 
médií. Collishaw je jedním z hlavních 
představitelů významné generace YBA. Pro 
jeho tvorbu jsou charakteristická hlubší 
témata skrývající se pod vizuálně přitažlivým 
povrchem. 
en The exhibition interprets often tra-
ditional themes from the history of art, 
updated with modern-day context, which 
explore the vast possibilities of the media 
used. Collishaw is a key figure in the influen-
tial generation of YBA. His oeuvre is typical 
of deeper themes hiding beneath a visually 
attractive surface. 
k / c: Petr Nedoma

GALERIE UM 
náměstí Jana Palacha 80 (C3) 
po–so / Mon–Sat 10:00–18:00 
vsup.cz/galerie-um

Knihovna / Library
23. 2. – 7. 4.
Výstavní projekt představí analytický a zá-
roveň spekulativní pohled na to, jaké knihy 
byly, jaké jsou a jaké v budoucnu být mohou. 
Projekt se v jedné poloze opírá o cenný 
historický fond knihovny UMPRUM (zal. r. 
1885), v druhém plánu vychází ze spolupráce 
se studenty Ateliéru grafického designu 
a vizuální komunikace UMPRUM, kteří v rámci 
semestrálního zadání vytvořili digitální inter-
pretace původních knižních předloh. 
en The exhibition project Curator Lada 
Hubatová-Vacková and Pavla Pauknerová will 
present an analytical and speculative view of 
what books were, what they are today, and 
what they can become in the future. One 
half of the project shows the value of the 
historical fund of the library of the Academy 
of Arts, Architecture and Design in Prague 
estabishled in (1885), the second part of 
the project is based on cooperation with 
students from the graphic design and visual 
communication department of UMPRUM 
who created digital interpretations of old 
book originals. 
k / c: Lada Hubatová-Vacková, Pavla 
Pauknerová
K.O.V. BRUNCH
13. 4. – 2. 6.
Ústředním tématem výstavy je vztah gastro-
nomie a umění jako nosných projevů kultury 
a jejich přirozeného i doslovné propojení 
v oblasti designu. Galerie UM se v průběhu 
konání projektu promění v bistro, ve kterém 
budou mimo dobrého jídla představeny 
vybrané práce studentů Ateliéru K.O.V. 
UMPRUM. 
en The central theme of the exhibition is the 
relationship between gastronomy and art, 
as the main expressions of culture and their 
natural and literal connection in design. The 
UM Gallery will be transformed into a bistro 
during the course of the project, where 
along with great food will be selected works 
of the students from the Studio of Concept 
– Object – Meaning (K.O.V.) in UMPRUM, 
created under the supervision of Doc. Eva 
Eisler and Peter Demek. 
k / c: Peter Demek, Eva Eisler

C4
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM FOTOGRAFIE 
Revoluční 5 (C4) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun 
10:00–18:00, čt / Thu 10:00–20:00 
ghmp.cz

Vladimír Ambroz: Akce / Actions
30. 1. – 29. 4.
Dosud prakticky neznámá činnost Vladimíra 
Ambroze (*1952) na poli performance, 
intervencí do veřejného prostoru a projevů 
blízkých inscenované fotografii trvala jen 
několik let. V druhé polovině 70. let patřil 
k okruhu brněnské umělecké scény působící 
vně tehdejších oficiálních institucí. Amb-
rozovy práce z tohoto období rozrušují hra-
nici mezi uměním a životem a jsou otevřeny 
konceptuálním tendencím. 
en Vladimír Ambroz The virtually unknown 
activities of Vladimír Ambroz in the field of 
performance art, interventions in public 
space and actions related to staged pho-
tography lasted only a few years. In the late 
1970s he was part of the Brno art scene, 
which operated outside the official institu-
tions of the time. Ambroz’s work dating to 
this period erases the differences between 
life and art, is open to conceptual tenden-
cies and explores general civilizational 
themes while responding to the atmosphere 
of the ascendant period of the so-called 
normalization in the then-Czechoslovakia. 
k / c: Tomáš Pospiszyl

C5
GALERIE VI PER 
Vítkova 2 (C5) 
st–pá / Wen–Fri 13:00–19:00, 
so / Sat 12:00–18:00 
vipergallery.org

Forensic Architecture: Architektura 
konfliktu / Architecture of Conflict
28. 2. – 21. 4.
Výstava pěti projektů nezávislé výzkumné 
agentury Forensic Architecture (Forenzní 
architektura) z Londýna. Ve své práci vyu-
žívá Forensic Architecture nové výzkumné 
metody v řadě vyšetřování, týkajících se 
porušování lidských práv, spáchaného násilí, 
nelegálních zásahů, válečných zločinů apod. 
Jako metodologický nástroj využívá architek-
turu.Ve VI PERu uvidíte projekt Living Death 
Camps, zkoumající dva koncentrační tábory 
v bývalé Jugoslávii; Saydnaya, rekonstruk-
ce vězení určeného na mučení a likvidaci 
oponentů Asadova režimu v Sýrii; Al-Jinah 
Mosque, věnující se mylnému zásahu 
americké armády na mešitu v Al-Jinah, Sýrie 
a Nakba Day Killing (2014), zpráva o zabití 
dvou palestinských teenagerů izraelskými 
ozbrojenými složkami ve městě Beitunia 
v Palestině.
en The independent investigative agency 
Forensic Architecture from London uses 
new methods in research of human rights 
violation, committed violence, illegal inter-
ventions, war crimes, etc. Their presentation 
at VI PER consists of The Living Death Camps 
project, that examines two concentration 
camps in former Yugoslavia, Saydnaya – the 
reconstruction of a Syrian prison, Al-Jinah 
Mosque project on US Army's mistaken 
attack on Syrian mosque and Nakba Day 
Killing on the assassination of two Palestinian 
teenagers by Israeli forces in the city of 
Beitunia, Palestine.

HAUCH GALLERY 
Pobřežní 20a (C5) 
st-so / Wed-Sat, 12:00–18:00 nebo 
po domluvě / or by appointment 
hauchgallery.com

František Lesák: Ze všech stran 
stejně krásné, ze všech stran stejně 
důležité / Beautiful from all angles, 
important from all perspectives
8. 3. – 30. 4.
František Lesák (1943) ve svých konceptuál-
ních dílech zkoumá odvrácenou stranu věcí. 
Princip mnohapohledovosti je filozofickým 
východiskem, ale pro umělce též fyzic-
kým. Do dvourozměrného média složitým 
způsobem komponuje všechny možné úhly 
pohledu. 
en In his conceptual works, František Lesák 
(born 1943) examines the other side of 
things. The principle of multiple points of 
view is a philosophical starting point, and for 
the artist also a physical one. In a complicat-
ed way Lesák incorporates all possible angles 
of view in a two-dimensional medium.

KARLIN STUDIOS 
areál Kasárna Karlín, Prvního pluku 2 (C5) 
út–pá / Tue–Fri 15:00–18:00 
so–ne / Sat–Sun – 14:00–19:00 
karlinstudios.cz

Zsofia Keresztes: Facing Enemies, 
Melting Opposites
21. 2. – 15. 4.
Práce Zsófie Kerestes je založena na 
legendách a městské mytologii. Ve svých 
nejnovějších projektech se zabývá pro-
plétáním přítomné skutečnosti a virtuality. 
Vytváří objekty, které mohou být interpre-
továny jako nástroje pradávných rituálů, 
a které obsahují formu virtuální existence. 
V rituálech fiktivního kmene z 21. století 
tajné kódy a avataři fungují jako masky, které 
jejich uživateli pomáhají tranfigurovat se do 
jiného stavu vědomí. Organické, mihotající se 
tvary požírají a dobývají samy sebe, splývají 
v nekonečném informačním tunelu. 
en Zsófia Keresztes’s work is based on 
mythological and urban legends. In her most 
recent projets she reflects on the interlace-
ment of actuality and virtuality. She creates 
objects which can be interpreted as the 
tools of ancient ritual believes and contains 
the forms of virtual existence. In the rituals 
of a 21. century fictional tribe, passwords 
and avatars functions as masks which help 
the users to transfigure into a different state 
of mind. These organic, wavering shapes are 
eating, conquering themselves, floating in 
the endless tunnel of information. 
k / c: Domenico de Chirico
Jan Martinec: How to stop watching a video 
that never ends
21. 2. – 15. 4.
Projekt Jana Martince, současně žijici v Quan 
Zhou, Čínské lidové republice, je studií me-
zilidské agrese a válkou, a její reprezentace 
digitálními a masovými médii a skupinovým 
nevědomím mezi "timelinou" a "likem". Jaký 
je vztah mezi konzumní a válčící společností? 
Je válečný konflikt nevyhnutelně součástí 
cyklů společenského vývoje? Je konflikt 
v podvědomí konzumní společnosti? 
en Jan Martinec's project, Czech artist 
currently living in Quan Zhou, People's Re-
public of China, is the study, is a study of 
interpersonal aggression and war, and its 
representation in digital, mass media and 
through collective unconscious between 
"timeline" and "likes". What is the relation-
ship between the consumer and the warring 
society? Is war conflict inevitably part of 
cycles of social development? Is the conflict 
part of the unconscious in today's consumer 
society? 
k / c: Caroline Krzyszton
David Vojtuš: X3
27. 4. – 3. 6.
David Vojtuš v Karlín Studios naváže na své 
poslední projekty, kde pracoval s PVC pytli 
naplněnými tekutinou. Od minimalistických 
site specific intervencí se ale tentokrát jeho 
pozornost přesune k čirému povrchu těchto 
plastových objektů, který se promění na 
linorytovou matrici. Vojtuš opakovaně rozvíjí 
téma dekonstrukce svých získaných umě-
leckých dovedností. Je to proces, ve kterém 
jsou konzervativní kontury grafických technik 
neustále rozmývány, což jim znovu umožňuje 
stát se umělecky subverzivními. 
en David Vojtuš' s exhibition refers to his 
latest projects where he worked with PVC-

-filled bags. This time however his attention 
focuses on the clear surface of these plastic 
objects, which turns into linocut mat-
rix. Despite the considerable visual shift, 
however, Vojtuš repeatedly develops the 
theme of deconstruction of his acquired 
artistic skills.
Justyna Górowska: 69
27. 4. – 3. 6.
Górowska je performační umělkyně, jejíž 
tvorba se zaměřuje na vyvážení posthuma-
nistického stavu. Její tvorba zkoumá nový 
model života, ve kterém se lidstvo může 
vyvíjet po svém privilegovaném místě ve 
vesmíru. Jemné, drahocenné objekty, videa, 
instalace a performance jsou založeny na 
přesvědčení, že kultura vytváří lidi, že kultura 
je jen další úroveň přírody vytvořená v evolu-
ci. Umění je biologické. 
en Gorowska is a performance artist whose 
practice is focused on reconciliation of the 
post-humanistic condition. Her practice ex-
plores a new model of living where humanity 
can evolve past its privileged place in the 
universe.” Delicate, precious objects, videos, 
installations and performances are founded 
upon the belief that culture creates humans, 
that culture is but another level of nature 
created in evolution. Art is biological.

D2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA 
Újezd 30 (D2) 
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00 
atelierjosefasudka.cz

Otakar Matušek: Nemožnost vran / 
Impossibility of Crows
6. 3. – 5. 4.
Otakar Matušek je fotograf a aforista známý 
především v okolí Ostravy, jehož tvorba jej 
řadí mezi autory vizualismu, Václava Šedého, 
Pavla Šešulku nebo například Bořka Souse-
díka. Spojení aforismů s fotografiemi utváří 
celistvý obraz Matuškovi osobnosti.
en The combination of aphorism with 
photography creates the full image of 
Matoušek’s personality.

GOETHE–INSTITUT 
Masarykovo nábřeží 32 (D2) 
po–pá / Mon–Fri 9:00–18:00, 
so / Sat 11:00–17:00 
goethe.de/praha

MUSEUM KAMPA – NADACE 
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH 
U Sovových mlýnů 2 (D2) 
po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00 
museumkampa.cz

Jaroslav Vožniak
9. 12. – 11. 3.
Hravý mystifikátor a fantasta, člověk, který 
zcela pudově přetváří vše kolem sebe s neu-
věřitelnou energií a potřebou permanentně 
tvořit. 
en A playful mysticist and dreamer, a person 
who completely transformed everything 
aroud him with incredible energy and the 
need to permanently create. 
k / c: Petra Patlejchová
Jitka Svobodová: venku a uvnitř / 
outside and inside
Výstava posledních prací Jitky Svobodové 
shrnuje všechny důležité přístupy její dosa-
vadní tvorby. 
en The exhibition of one of the most distinc-
tive female artists currently active on the 
Czech art scene. 
k / c: Helena Musilová
Pravoslav Sovák: Krajiny času / 
Landscapes of Time
24. 2. – 27. 5.
Museum Kampa představuje dílo Pravoslava 
Sováka, mezinárodně uznávaného grafika 
a malíře, jenž se v zahraničí etabloval jako 
tvůrce výjimečných grafických souborů, 
který se v zahraničí etabloval jako tvůrce vý-
jimečných grafických souborů nejrůznějšími, 
mnohdy experimentálními technikami. 
en Museum Kampa presents the work of 
Pravoslav Sovak, an internationally renowned 
grafphic artist, painter, and recent years also 
a photographer , who has gained respect 
abroad as the author of exceptional graphic 
series often using experimental graphic 
techniques. 
k / c: Helena Musilová
Jan Zrzavý
ze sbírek soukromých sběratelů /  
from private collectors
24. 3. – 27. 5.
k / c: Martina Vítková, Petra Patlejchová

D3
ARTINBOX 
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D3) 
út, čt / Tue, Thu 16:00–18:00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

Alexandr Hackenschmied / Alexander Ham-
mid: Skromný prorok nových vizí
výstava k 110. vyročí narození autora
A Modest Prophet of New Visions / an 
exhibition commemorating the 110th an-
niversary of the artist’s birth
do/ untill 22. 3. 
k / c: Petra K Hammid, Nadia Rovderová
Martin Watch: Jedineční / Unique Ones
30. 3. – 26. 4.
Luboš Plný: Modro-bílé roky (kresby 
a koláže z 80. a 90. let minulého 
století) / Blue and White Years (drawings and 
collages from 1980s and 1990s)
k / c: Nadia Rovderová

FOTOGRAF GALLERY  
Jungmannova 7, Praha 1 (D3) 
út–čt / Tue–Thu 13:00–19:00, 
pá / Fri 13:00–18:00 so / Sat 11:00–18:00 
fotografgallery.cz

Jakub Jansa
20. 3. – 14. 4.
Jakub Jansa (1989) ve svých projektech 
sleduje vliv technologií na člověka a přírodu. 
Pracuje se statickým i pohyblivým obrazem, 
s fotografií, novými technologiemi či jejich 
simulací, s objekty a performance, a přede-
vším s celkovou architekturou výstavy.
Pavel a Dagmar Bromovi 
+ Veronika Bromová
20. 4. – 19. 5.

Výstava Pavla a Dagmar Bromových 
zhodnotí jejich práci s fotografickou koláží 
oscilující mezi volnou tvorbou a ilustrací, 
zároveň ale poukáže na nepřehlédnutelný 
vliv na fotografickou tvorbu jejich dcery, 
renomované fotografky Veroniky Bromové 
(nar. 1966), která v 90. letech jako jedna 
z prvních aktualizovala tradiční postupy 
v technice digitální montáže.
k / c: Mariana Serranová

GALERIE 1
Štěpánská 47 (D3) 
út–pá / Tue–Fri 10:00–12:00, 
13:00–18:00, so / Sat 10:00–14:00 
galerie1.cz

GALERIE FOTOGRAFIC 
Stříbrná 2 (D3) 
út-ne 13:00-18:00 
fotografic.cz

Jan Dyntera: Jak se posunout dál / 
How to move forward
22. 3. – 6. 5.
Jan Dyntera se dlouhodobě zabývá prolíná-
ním analogového a digitálního světa a hledá, 
jak rozšířit výrazové možnosti fotografie. 
V jedinečném projektu pro Galerii Foto-
grafic se Dyntera noří do hlubin virtuálního 
prostoru, aby zkoumal dekonstrukci obrazu 
často vyhledávaných pojmů a následně pak 
představil abstrahovanou vizuální stránku 
internetového vyhledávání. 
Jan Dyntera (*1974) vystudoval ITF Slezské 
univerzity v Opavě, žije a pracuje v Praze. 
en In his work Jan Dyntera explores the re-
lationship between analogue and digital and 
in the same time he seeks how to expand 
photography expressive possibilities. In his 
unique project for Fotografic, Dyntera dives 
into the depth of virtual space to explore 
the deconstruction of most popular search 
terms to introduce the abstract visual ver-
sion of it. 
Jan Dyntera (*1974) graduated from ITF of 
Silesian University in Opava. He lives and 
works in Prague.

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
červenec-srpen, dle telefonické dohody. 
galeriehavelka.cz

Jan Vičar: Vlčí Hřbet / Le Dos Du Loup
14. 2. – 15. 3.
Autor, žijící střídavě v lese na Vysočině a ve 
Francii, představuje svoji poslední tvorbu. 
Obraz Vlčí hřbet je záznamem konkrétního 
místa v Ardenách. Kurátor Hana Klínková. 
en The artist, who lives alternately in a for-
est in the Vysočina region of the Czech Re-
public and in France, is presenting his most 
recent work. The painting Le Dos du Loup 
portrays a specific location in the Ardennes. 
k / c: Hana Klínková
Vladimír Kopecký / Na EX!
18. 4. – 24. 5.

Výrazová situační instalace zaměřená 
Na EX!/presívní složku tvorby Vladimíra 
Kopeckého (1931) je koncentrovanou poctou 
skutečnosti, že je to letos právě dvacet let, 
co v roce 1998 poprvé odhalil tento extatic-
ký projev v hutné barevnosti jako nedílnou 
součást své vizuální osobnosti. Přestože je 
tento intermediální umělec tradičně vnímán 
jako legenda českého sklářství světového 
významu, tato výstava ho ve shodě s pře-
svědčením klasika české kunshistorie Jin-
dřicha Chalupeckého primárně představuje 
jako malíře. Subtilním způsobem při tom 
ale upozorňuje na přirozené zvazbení jeho 
sklářské i malířské práce a připomíná také 
základní atributy jeho uměleckého vyjadřo-
vání, jimiž jsou vrstva, barva a světlo. 
en The installation focusing On EX!/pression 
in the work of Vladimír Kopecký (born 1931) 
is a concise tribute to the 20th anniversary 
of his first presentation of this ecstatic and 
intensely colorful form of expression as 
an integral part of his visual identity. Even 
though this multi-disciplinary artist is best 
known as a legend of Czech glassmaking 
with international significance, this exhibi-
tion, in concurrence with the views of the 
renowned Czech art historian Jindřich 
Chalupecký, presents Kopecký primarily 
as a painter. It subtly highlights the natural 
links between his glassmaking and painted 
works and showcases the fundamental 
features of his artistic expression – layering, 
color and light.

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA 
Betlémské náměstí 5a (D3) 
út–ne / Tue–Sun 11:00–19:00 
gjf.cz

První vlaštovka Landscape festivalu 
Praha 2018. Objevte pražskou 
divočinu! / Landscape Festival Prague 2018. 
Discover Prague’s Wild!
7. 3. – 18. 3.
Představení záměrů Landscape festivalu 
a výstava projektů a koncepcí pro vybrané 
lokality městských částí Prahy 3, 7 a 8 – 
soutěže, koncepční studie, studentské pro-
jekty. Doprovodný program na www.gjf.cz.
en The presentation of Landscape Festival 
and exhibition of projects and concepts for 
selected localities.
Ó Hory, Ó Hory, Ó Hory / Oh Mountains
23. 3. – 6. 5.
Současná architektura v českých a sloven-
ských horách v historickém a krajinném 
kontextu. Doprovodná publikace – alterna-
tivní průvodce.
en Contemporary Czech and Slovak moun-
tain architecture in historical and landscape 
context.

GALERIE PŠTROSSOVA 23 
Pštrossova 23 (D3) 
út–pá, 13:00–18:00 
(nebo po dohodě na tel. 603 526 288) 
originalarte.com

Marie Blabolilová, Tereza Kabůrková, 
Antonín Střížek: Lyrealismus
2. 3. – 1. 4.

Tři autoři různých generací se i přes tech-
nické i osobní odlišnosti zabývají tradičními 
žánry, tedy zátiším a krajinou, v nichž každý 
po svém pracuje s otázkou současného, 
post-fotografického realismu a subjektivity 
paměti. Ta nakonec vede k poetizujícím a lyr-
ickým formám, v nichž se konkrétní objekty 
převracejí v abstraktní, ideální znaky a jejich 
konstelace. 
en Three  artists  of different generations, 
despite  their  technical and personal differ-
ences, deal with traditional genres  of still 
life and landscape,  questioning  contempo-
rary, post-photographic realism and the  
subjectivity of memory. This eventually leads 
to  lyrical forms in which specific objects turn 
into abstract, ideal  signs  and their constel-
lations. 
k / c: Pavel Vančát

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE 
Betlémské náměstí 8 (D3) 
po–ne / Mon–Sun 10:00–18:00 
galerieubetlemskekaple.cz

Marie Blabolilová
14. 2. – 11. 3.
Výstava se koná u příležitosti autorčiných 
sedmdesátých narozenin. Autorka ve své 
tvorbě soustředěně rozvíjí osobitý koncept 
poezie každodennosti - motivy interiérů, zá-
tiší, městských i přírodních krajin. Typické je 
pro ní využití rastrů linoleí nebo ornamentů 
malířských válečků.
Ondřej Basjuk, Jonáš Czesaný, Daniel 
Pitín, Miroslav Polách, Ondřej Roubík, 
Zbyněk Sedlecký: Mechanismy 
imaginace / Imagination Mechanisms
15. 3. – 13. 4.

Výstava sleduje spínače lidských emocí, 
punkta, místa, která se prolamují do lidského 
vnímání a jsou momentem znejistění, s nímž 
rezonují.
en Imagination Mechanisms are the switches 
of human’s emotions, places where they 
break into consciousness to cause the feel-
ing of insecurity.
Jánuš Kubíček
26. 4. – 27. 5.
Výstava k výročí 25 let od úmrtí autora ma-
puje poslední období jeho tvorby (80. léta). 
Část výstavního souboru nebyla ještě nikdy 
veřejnosti představena.
en The exhibition is held at the occasion of 
the 25th anniversary of the author’s death. 
Part of the exhibited cycle had never been 
presented in the public previously.

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY 
Národní 30 (D3) 
po–ne / Mon–Sun 11:00–19:00 
galerievaclavaspaly.cz

Martin Kuriš: Cesta do Egypta
Do 18.3.
Zbyněk Sedlecký: Pravé poledne
23. 3. – 6. 5.

GALERIE KRITIKŮ 
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3) 
út–ne / Tue–Sun 11:00–18:00 
galeriekritiku.cz

Kiyoshi Akiyama, Jaroslava Kadlecová, 
Přemysl Procházka, Ladislav Vlna: Pravda 
materiálu, klam obrazu / Truth of the Mate-
rial, Delusion of the Image
7. 3. – 24. 3.
Téma výstavy vyjadřuje vztah mezi 
vlastnostmi materiálu a vizuální optikou 
obrazu. Posouvá nástěnný obraz k reliéfnímu 
vyjádření a reliéf k prostorovému objektu. 
Malba nabývá hodnot 3D obrazu, do popředí 
koncepčního tázání se znovu dostává optická 
iluze. Obraz díky svému intermediálnímu 
vyjádření nabývá nových významových hod-
not. Je vyjádřen jako situace, či jako energie 
interakce mezi dílem a vnímatelem. 
en The theme of the exhibition expresses 
the relationship between the properties 
of the material and the visual optics of the 
picture. It shifts the wall painting to the 
relief expression and the relief to the spatial 
object. The painting acquires values of 3D 
image, the optical illusion is again at the 
forefront of conceptual questioning. The 
picture acquires, thanks to its interme-
dial expression, new meaning values. It is 
expressed as the situation, or the energy 
of interaction between the artwork and the 
perceiver. 
k / c: Vlasta Čiháková Noshiro
Druhý život / Second Life
4. 4. – 22. 4.
Výstavní projekt Švýcarského velvyslanectví 
Druhý život představuje 25 československých 
emigrantů, kteří po roce 1968 nalezli svůj 
nový domov ve Švýcarsku. Jak dnes vnímají 
svoji identitu? Jakými cestami se odvíjely 
jejich osudy? Jaký vztah mají ke své původní 
vlasti? Výstavu jejich portrétů od reno-
mované fotografky Ireny Stehli doprovází 
filmový dokument Fiony Ziegler, kde formou 
rozhovorů jsou zaznamenány jejich mnohdy 
dramatické osudy. 
en The exhibition project of the Swiss Em-
bassy, entitled Second life, presents a num-
ber of 25 Czechoslovak emigrants, who have 
found their new home in Switzerland. How 
they perceive their identity today? What 
ways did their lives develop? Which relation-
ship do they have with their native country? 

The exhibition of their portraits by a renown 
photographer Irena Stehli is accompanied by 
the documentary film of Fiona Ziegler, where 
their dramatic fates are recorded in a form 
of interwievs. 
k / c: Ivana Brádková

LEICA GALLERY PRAGUE 
Školská 28 (D3) 
po–pá / Mon–Fri 10:00–21:00, 
so–ne / Sat–Sun 14:00–20:00

Marek Musil: World on Fire. The Burning 
Man Collection by Marek Musil
1. 2. – 8. 4.
Přední český módní fotograf Marek Musil 
nám zprostředkuje nezaměnitelnou svobo-
domyslnou atmosféru amerického festivalu 
Burning Man, zachytil také nejznámější 
odnože festivalu v Izraeli a v Jihoafrické 
republice. 
en The leading Czech fashion photographer 
Marek Musil intermediate the free-mind at-
mosphere of US festival Burning Man. He also 
caugh the Israeli and South African offsets of 
the festival with his camera.

LEICA GALLERY CAFÉ
David Gaberle: Maskulit / Masculith
do/ untill 9. 4.

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE 
Vojtěšská 196/18 (D3) 
po–pá / Mon–Fri 11:00–19:00, 
so / Sat 12:00–18:00 
knihkupectvi.artmap.cz

Knihkupectví zaměřené na umění, design 
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořádá 
doprovodné akce – více na FB a webových 
stránkách. 
en A bookstore dedicated to art, design, and 
children’s illustrated books regularly hosts an 
accompanying event. More on FB and web.

GALERIE TAPETA
Markéta Othová: Babiččin pásek 
z letních šatů / Grandmother’s Belt 
from Summer Dress
16. 1. – 30. 4.
Galerie Tapeta je společným projektem Knih-
kupectví ArtMap a The Agosto Foundation.
en The Gallery is a joint project of Knihku-
pectví ArtMap and The Agosto Foundation.
k / c: Petr Hrůza

TOPIČŮV SALON A KLUB 
Národní 9, 1. patro (D3) 
po, čt, pá / Mon, Thu, Fri 10:00–17:00, út, 
st / Tue, Wed 10:00–18:00 
topicuvsalon.cz

Zdeněk Hůla
6. 2. – 7. 3.
Retrospektivní výstava k 70. narozeninám 
autora představuje pozapomenutou osob-
nost československého umění 2. poloviny 
20. století s významnými přesahy i do umění 
současného. V Topičově salonu jsou k vidění 
obrazy, sochy, instalace i menší objekty 
a fotodokumentace. 
en Retrospective exhibition for the 70th 
birthday of the author. Zdenek Hůla is 
a forgotten personality of the Czechoslovak 
art of the second half of 20th century. The 
exhibition represents paintings, objects and 
foto documentations of large statues. 
k / c: Magdalena Juříková

D4
GALERIE FERDINADA BAUMANNA 
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D4) 
po–ne / Mon–Sun 7:00–22:00 
fbgallery.cz

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 
út–so/Tue–Sat 11:00–18:00, 
státní svátky zavřeno 
www.galeriesmecky.cz

František Kobliha: Ženy mých snů /  
Women of My Dreams
21. 2. – 7. 4.
Dílo Františka Koblihy (1877–1962) tvoří 
jeden z vrcholů české grafiky 20. století. Jde 
o tvorbu pevně spjatou s literárními před-
lohami a jeho snová obraznost k nim vytváří 
samostatnou básnickou interpretaci. Většina 
Koblihových děl je vytvořena technikou 
dřevorytu, přesto jde o tvorbu nesmírně 
bohatou ve své hloubce a imaginaci. Se svým 
dílem, řazeným k pozdnímu symbolismu, 
došel až na práh surrealismu.
en Most of František Kobliha’s (1877–1962) 
symbolist and surrealist works are made in 
the technique of woodcut. They often refer 
to literature and his dream-like imagery 
creates a sovereign poetic interpretation 
of it.
Zdeněk a Marie Preclíkovi
18. 4. – 26. 5.
Zdeněk Preclík (1949) patří k posledním 
velkým tvůrcům české postmoderny, jako 
vynikající znalec řemesla zkouší hranice 
formy a námětů. Jeho projevy jsou torza, 
fragmenty a netradiční stylizační i klasické 
formy. Oproti tomu malířské dílo jeho ženy 
Marie Preclíkové (1949) patří k svébytným 
projevům snadno rozpoznatelného výtvarné-
ho rukopisu plného obrazové vynalézavosti 
a vlastní jádro její tvorby tvoří snové portréty 
různých bytostí a romantické imaginativní 
krajiny.
en Zdeněk Preclík (1949) as a sculptor uses 
the motives of fragments, torsos and figura-
tive stylization. His wife Marie Preclíková 
(1949) is a painter of significant style full of 
dream-like portraits and romantic imaginary 
landscape.

KVALITÁŘ 
Senovážné náměstí 17 (D4) 
po–čt / Mon–Thu 10:00–18:00, 
pá / Fri 10:00–16:00 
kvalitar.cz

Lucie Koldová: Light levels
2. 3. – 18. 4.
Designová sekce galerie Kvalitář se bude 
v sezoně roku 2018 věnovat zejména feno-
mému českého skla. Toto téma zahájíme �

ZHANG 
XIAOGANG

WANG
GUANGYI

THE REUNION
OF POETRY

AND PHILOSOPHY

7. 2.—13. 5.
2018

ghmp.cz

BERLÍNSKÝ MODEL 2018
16 3 — 17 3 2018

HUNT KASTNER & ARRATIA BEER
LUCIE DRDOVA GALLEY 
& GALERIE THOMAS FISCHER
POLANSKY GALLERY & EXILE GALLERY
NADACE A CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ 
PRAHA & NEUER BERLINER KUNSTVEREIN
BERLINSKEJ MODEL & KREUZBERG PAVILLON

WWW.BERLINSKYMODEL.COM

vydal Labyrint
www.labyrint.net

vizuální encyklopedie
100 artefaktů za 100 let

VERONIKA 
RICHTEROVÁ
27. 3. ― 31. 12. 2018

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA MKP
PRAHA 1, MARIÁNSKÉ NÁM. 1

www.veronikarichterova.com                     
www.mlp.cz

STUDOVNY
POD HLADINOU

99

14 / Diplomky na AVU 1969–1989
28 / Rozhovor s Jiřím Thýnem
40 / Obraz

99 Kč / 4,70 ¤03březen 2018

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře,  
designu a starožitnostech
artcasopis.cz
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GALERIE TAPETA / KNIHKUPECTVÍ ARTMAP

Praha

01/03 – 30/04 2018 Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries

Katharina Grosse: Zázračný obraz / 
Wunderbild, 16. 2. 2018 – 6. 1. 2019
Národní galerie v Praze – Veletržní 

palác / National Gallery in Prague 
– Trade Fair Palace, ngprague.cz

NIKA – MALÁ GALERIE VŠUP
vestibul stanice metra Karlovo 
náměstí (E3) 
umprum.cz/galerie-nika

Lenka Glisníková: Heyy, I am here!!
23. 2. – 18. 3.
Výstava reaguje na netečné okolí, jež uniká 
z fyzického světa do bezpečného seznamu 
přátel v telefonu, kteří jsou kdykoliv k dis-
pozici zahnat bezútěšný pocit osamělosti. 
Galerie se tak promění na aluzi smartphonu 
v podobě komplexní instalace z videa, foto-
grafií a objektů, reagující na vztah člověka 
a daného zařízení. 
en The exhibition is a reaction to the listless 
people attempting to escape the physical 
world in favor of a safe list of friends on their 
phones, ever-ready to dispel the bleak feel-
ing of loneliness. The gallery is thus trans-
formed into an allusion to a smartphone in 
terms of a complex installation consisting of 
video recordings, photographs, and objects, 
responding to the relationship between 
a person and the device. 
k / c: Klára Hudáková
Ihor Sabadosh: Brand New Trash
22. 3. – 15. 4.
Kolekce sedacích objektů OObjects využívá 
potenciálu nového materiálu vyrobeného 
z doposud nerecyklovatelného odpadu z ná-
pojových kartonů. Účelem této kolekce sto-
liček a lavic je zkoumání technických hranic 
materiálu a jeho představení ve funkční 
a zároveň esteticky zajímavé formě vhodné 
do interiéru i exteriéru. 
en The collection of „OObjects“ makes 
use of the potential of a new material from 
liquid-packaging-board refuse, which was 
hitherto non-recyclable. The purpose of 
these stools and benches is the examination 
of the technical limits of the material and its 
presentation in a functional and aesthetic 
form, suitable for both interior and exterior 
space. 
k / c: Tereza Škvárová
Agáta Zapotilová: The Act of Formation
19. 4. – 13. 5.
Oděvy z autorčiny diplomové kolekce, im-
plementující tvůrčí postupy charakteristické 
pro práci architektky Evy Jiřičné, se v rámci 
instalace stávají součástí niky jako specifické-
ho architektonického prvku vestibulu metra 
Karlovo náměstí. 
en The garments from Zapotilova MA project 
collection make use of the creative methods 
that are characteristic for the work of the 
architect Eva Jiricna, and within the scope 
of the installation, they are becoming a part 
of the niche in terms of a specific element of 
the Charles Square subway vestibule. 
k / c: Lenore Jurkyová

GALERIE SPZ 
Pštrossova 8 (E3) 
so / Sat 14:00-18:00 (další dny je 
výstava ke zhlédnutí přes výlohu / 
other days nonstop through peephole) 
galeriespz.com

Tomáš Moravec: Čtvrt kilometru 
vzducholodi / A Quarter Mile of Airship
9. 3. – 13. 4.

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 (E3) 
galerieviaart.com

Klára Sedlo, Štěpán Molín: NApůl / BEhalf
do / until: 16. 3.
Studentský malířský projekt NApůl je 
realizován pouze pro daný prostor a má 
experimentální charakter.
en Experimental and site specific painting 
project.
Adéla Jánská: Nic krom tebe
10. 4. – 11. 5.

Výstava je zajímavým představením tvorby 
autorky na pražské výtvarné scéně. Žije 
a pracuje v Olomouci. Adéla Jánská je figu-
rativní malířka patřící ke generaci, která se 
umělecky formovala začátkem tohoto století.
en Adéla Jánská is a figurative painter living 
in Olomouc. The exhibition is an occasional 
presentation of her work in Prague.

TRANZITDISPLAY 
Dittrichova 9/337 (E3) 
út–ne / Tue–Sun 12:00–18:00 
tranzitdisplay.cz

Multilogues on the Now: O zdraví, práci 
a emocích / Multilogues on the Now: 
On health, labour and emotions
11. 4. – 10. 6.
Druhé vydání Multilogues o seriálu 
Now o zdraví, práci a emocích nadále 
zpochybňuje hegemonická vyprávění, 
normativní vzorce, marginalizované diskurzy 
a neviditelné praktiky spojené s představami 
o zdraví, nemoci, postižení či léčbě. Druhá 
série zkoumá křižovatky afektivní práce, péče 
a emocí a další typy neviditelné práce sou-
visející se zdravím v nejširším slova smyslu. 
en The second issue of Multilogues on the 
Now series entitled On Health, Work and 
Emotions continues to question hegemonic 
narratives, normative patterns, marginalised 
discourses and invisible practices connected 
to ideas of health, sickness, dis/ability, cure, 
therapies and treatment. The second series 
in the spring 2018 will explore intersections 
of affective labour, biological precarity and 
debt, (bio)politics of care, race and emo-
tions; and other types invisible labour con-
nected to health in the broadest sense.

WHITE PEARL GALLERY 
Dittrichova 5 
st–ne, 13:00–18:00 
whitepearl.gallery

Dominik Jančík, Marek Šilpoch, 
Oliver Torr: Prizma
16. 2. – 16. 3.

Le Concept post – Store (Printemps 18)
Julius Reichel / Roman Výborný
23. 3. – 20. 4.

E4
INSTITUTO CERVANTES 
Na Rybníčku 6 (E6) 
po-pá/Mo-Fr 10-19, So/Sat 9:30-13:30 
cervantes.cz

Podoby duše / Soul Forms
23. 3. – 26. 5.
Čtrnáct španělských umělců se zájmem 
o duchovno se dotýká pojmu duše, kdy 
nechávají emoce přesahovat chápání. 
Umožňují návštěvníkovi, aby se oddal vizím 
a symbolismu, co mu jednotlivé exponáty 
evokují. 
en This exhibition presents the work of 
fourteen select Spanish artists interested 
in spirituality. Around the concept of the 
soul, they create an evocative and symbolic 
ambience for the visitant recreation.

SVIT 
Blanická 9 (E4) 
út–so / Tue–Sat 14:00–18:00 nebo 
po domluvě / or by appointment 
svitpraha.org

E5
GALERIE GEMA 
Máchova 27 (E5) 
po–pá / Mon–Fri 13:00–18:00 
gemagalerie.cz

Jiří Beránek: Přízraky
do / until: 23. 3.
Patnáct velkoformátových kreseb, 
které částečně vychází z autorových snů 
a částečně z představy, jak by se na lidské 
bytosti – jejich povahy - dívalo zvíře.
en Large format drawings are partly 
inspired by its author’s dreams, partly 
they tend to display how an animal might 
perceive a human being.
Jiří Kačer: Fragmenty / Fragments
12. 4. – 8. 6.
Výstava froasáží a drobných skulptur.
en Froasages and diminutive sculptures.

XAOXAX 
Krymská 29 (E5) 
út–pá / Mon–Fri 14:00–19:00 
so / Sat: 11:00–17:00h 
xaoxax.cz

Magdalena Rutová: Radio BUCH
28. 3. – 1. 5.
Poslechová a kreslící výstava/dílna ke knížce 
Radio BUCH. Radio BUCH je audiokniha 
a k ní přidružený dokreslovací sešit. Inter-
aktivní zábava pro dětské čtenáře. Jednot-
livými kapitolami ve zvukových nahrávkách 
provází osmiletá emancipovaná žena, která 
díky dobrodružnému kariérnímu růstu bě-
hem pouhých devíti kapitol zjistí, že většina 
lidských povolání je nezáviděníhodných. 
en Radio BUCH is an audiobook with 
an attached half-illustrated notebook. 
Interactive fun for little readers. Your 
guide through the story is 8 years old 
emancipated woman, who - thanks to her 
andventurous career growth - discovers 
within 8 chapters, that most of the human 
jobs is unenviable.

F3
GALERIE VYŠEHRAD 
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3) 
po–ne / Mon–Sun 9:30–17:00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Josef Bolf: All Cats Are Grey
2. 3. – 15. 4.

F4
ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
Otevřeno během promítacích večerů 
nebo po telefonické domluvě: 
+420 732 572 413 
etcgalerie.cz

Politika pravdy II – Observace / 
Politics of Truth II – Observation
10. 3. – 15. 4.
Projekt Politika pravdy pokračuje zkou-
máním observačního módu v současném 
videu. Série projekčních večerů bude za-
hájena představením projektu o dálničním 
obchvatu kolem Kyjeva umělcem Oleksiyem 
Radynským (UA). V programu budou dále 
uvedeni čeští i zahraniční umělci a umělky-
ně pracující s důvěrou v záznam kamery. 
en The project Politics of Truth continues 
by exploring the observation mode in the 
contemporary video art. The first of the 
screening blocks will begin with a part 
from the cycle dealing with a ring road 
around Kiev by Oleksiye Radynski (UA). The 
program will also feature Czech and foreign 
artists working with confidence in camera 
recording. 
k / c: Alžběta Bačíková a Anna Remešová
Info o jednotlivých projekcích najdete na 
našich webových stránkách.

mimo mapu / out of map
ALTÁN KLAMOVKA 
park Klamovka  
st a so / Wed & Sat 13:00–17:00 
aug.cz/altan-klamovka-praha

Lucie Mičíková
27. 2. – 24. 3.
Výstavní projekt pro Altán Klamovka na-
váže na dosavadní práci autorky, která se 
často ve svém projevu pohybuje na hraně 
změny a nehybnosti a vytváření dočasných 
objektů a koláží s důrazem na jejich mate-
riální podstatu.
en Lucie Mičíková creates temporary 
objects and collages to emphasize their 
material essence.
Nik Timková
28. 3. – 21. 4.
Její tvorba je protkána prvky post-inter-
netové estetiky. Velmi obratně umí využít 
každodenní materiály se zaměřením na 
obor design textilu. V projektu pro Altán 
Klamovka má v plánu vytvořit site-specific 
instalaci lákající návštěvníky k odpočinku.
en Her work is known for the use of 
everyday materials, mainly textile and its 

PRAGOVKA GALLERY REAR
Jan Boháč, Jonáš Richter: Silné a slabé 
karty / Strong And Weak Cards
30. 1. – 8. 3.
Výstava reflektuje současnost, její eskalaci 
strachu ve společnosti a zaujímá kritický 
postoj k nacionalismu.
en The exhibition reflects the rise of fear in 
today’s society and takes a critical stance 
towards nationalism.
Vezme to ruka / Taken by Hand
4. 4. – 17. 5.
Výstava absolventů a studentů Ateliéru 
malby (2008 – 2018) je hledáním spo-
lečného ideálu ve vytváření obrazu jako 
paradoxu.
en The exhibition of students and gradu-
ates of Painting Department of Bratislava’s  
major art school.

THE WHITE ROOM
Martin Vlček: Memoarium Loci
27. 2.–27. 3.
Výstavu tvoří dvě části, rozdělené do Me-
moaria Loci A, kde Vlček zkoumá možnosti 
přenosu a uchopení zanikajících textilních 
továren, a Memoaria Loci B, v němž 
přenášená místa jsou o poznání osobnější.
en The exhibition is consisted of two parts. 
Memoarium Loci A explores the disappear-
ing fabric factories, while Memoarium Loci 
B is about places far more intimate.
Petra Navrátilová, Ryan O'Rourke, 
Zuzana Růžičková: Hory Matky 
Boží / Mountains of The Holy Mother
4. 4. – 20. 4.
Výstava propojující malbu, grafiku, a video.
en The exhibition of paintings, graphics 
and video.
Martin Matoušek: Obrazy / Paintings
24. 4. – 18. 5.
Výstava velkoformátových obrazů rezidenta 
Pragovky a výtvarného samouka, který na 

uměleckou scénu vstoupil výstavami se 
studenty intermediálního ateliéru Milana 
Knížáka.
en Large-format paintings of Pragovka resi-
dent and a self-taught artist who entered 
the scene while exhibiting with students of 
Milan Knížák’s Intermedia Department.

STUDIO PRÁM 
Čerpadlová 4, Praha 9 
po a čt / Mon and Thu 13:00 – 18:00 
nebo po telefonické domluvě
+420 608 272 702 
www.pramstudio.cz

Dominik Běhal: Der Arme Poet
15. 3. – 30. 3.
Běhalovy nové obrazy pracují s náznakem 
a volně asociativní poetikou. Parafrázuje 
v nich historickou malbu a fotografii. 
en In his latest canvases Dominik Běhal 
employs subtext and freely associated 
poetics. As well as paraphrasing historical 
painting and photography.

Jakub Sýkora: Gumová kalhota 
IKEA3000 / Rubber Trouser IKEA3000
5. 4. – 22. 4.
Obrazový prostředek není určen k jídlu. HH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHH. Přesvědčte se, že je zásobník na 
trilobity plný. Návod na složení: Spojte vu-
vuzelu (obr. 1) s kartáčem na kníry (obr. 2). 
Na případné vyrovnání nerovností použijte 
čalounění z hor. Dobrou chuť! 
en Image media is not intended for food.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Make 
sure the Trilobite tank is full. Instructions 
for construction: Connect Vuvuzela (pic:1) 
with brush for moustache (pic.2). Use 
upholstery from the mountains to equalize 
possible inequality. Bon Appetite!

akce / events
MÁME OTEVŘENO
26. 4., 18:00 – 22:00
Galerie, divadla, kluby i ateliéry umělců 
na Praze 7 mají otevřeno! Celkem 40 míst 
pro své návštěvníky připravuje výstavy, 
workshopy, koncerty a další speciální akce.
Pro více informací sledujte fb: Art District 7

BERLÍNSKÝ MODEL 2018
16. 3. – 17. 3.
Společný projekt pražských galerií
www.berlinskymodel.com
• hunt kastner & Arratia Beer
• Drdova Galley & Galerie Thomas Fischer
• Polansky Gallery & Exile Gallery
•  Nadace a Centrum pro současné umění 

Praha & Neuer Berliner Kunstverein
• Berlinskej model & Kreuzberg Pavillon
Více informací: viz zúčastněné galerie �
en For more information: See the partici-
pating galleries �

AGOSTO FOUNDATION
agosto-foundation.org

Dawson City: Frozen Time
Film režiséra Billa Morrisona
29. 3., 20:00, Kino Ponrepo

na výletě / on a trip
8SMIČKA, zóna pro umění
Kamarytova 97, Humpolec
st-ne / wed-fri 10–18, vstup / entry 8 Kč
8smicka.com

Pocta suknu: Textil v kontextu umění / 
Tribute to Broadcloth: Textile in Context 
of Fine Art
19. 4. – 12. 8.
Inaugurační výstava v nové zóně pro 
moderní a současné umění v bývalé 

textilce v Humpolci zahrnuje podstatná 
textilní díla, která vznikla v rozmezí 
posledních 100 let. Představuje 
průřez napříč generacemi a snaží se 
narušit stereotypní vnímání textilu jako 
dekorativního užitého umění a ukázat nové 
způsoby čtení. Zároveň je poctou nejen 
humpoleckému suknu, ale i všem textilním 
výtvarníkům.
en The inaugural exhibition, in the newly 
formed modern and contemporary art 
zone located in Humpolec’s old textile 
factory, presents important textile based 
artworks that have been created in the 
last 100 years. A cross section and multi 
generation look at this medium sets 
out to challenge the myth of textiles as 
merely a decorative applied artform. 
New perspectives are being presented 
as well as acting as a homage to both the 
Humpolec broadcloth industry and all 
textile artists.

ArtMap se těší podpoře:

Mapa © Map Design 
www.mapdesign.eu

Vydává Artmap, z.s., texty pocházejí 
ze zdrojů galerií a institucí
Sídlo: Vojtěšská 196/18, Praha 1, 
info@artmap.cz, www.artmap.cz
www.knihkupectvi.artmap.cz
Grafické řešení Petr Hrůza

de Sao Paulo, Manifesta, Venice Biennale, 
nebo the Liverpool Biennial. 
en hunt kastner has invited Arratia Beer, 
a gallery whose program focuses on produc-
ing projects that challenge the limitations of 
the gallery space and whose artists regularly 
participate in major international exhibitions 
such as: Documenta , Biennnale de Lyon, 
Whitney Biennial, Bienal de Sao Paulo, Mani-
festa, Venice Biennale, or the Liverpool Bien-
nial. The exhibition will present work by three 
international artists – from the UK, Germany 
and Mexico – whose common denominator is 
a unique focus on materiality and form.

NAU GALLERY 
Kubelíkova 22 (D6) 
út–so / Tue–Sat 13:00–18:00 
naugallery.cz

Filip Horyna: Boží srst / God’s Fur
17. 3. – 25. 5.
Malby všedních témat současného života. 
Malby jako změkčovadla neosobní reality 
ruční prací. Popisem a výběrem se dělím 
o všechno, co mi uvízlo v paměti tak, aby 
se to v jemnější duševní formě dalo strávit. 
Instalace jako soukromý zšeřelý prostor, kde 
probíhá toto trávení boží srsti. 
en Paintings of everyday themes of contem-
porary life. Paintings as plasticizers of the 
impersonal reality with manual labor. By de-
scribing and selecting, I share all that is stuck 
in my memory so that it can be digested in 
a more subtle mental form. Installation as 
a private, dusky space where this digestion of 
God's fur takes place. 
k / c: Jaroslav Grodl

NEVAN CONTEMPO 
U Rajské zahrady 14 (D5) 
út–so / Tue–Sat 13:00–18:00 
nevan.gallery

Blanka Kirchner: Vrstvy událostí / 
Layers of Events
27. 1. – 9. 3.
Jakub Tomáš: Tekutost / Liquidity
17. 3. – 20. 4.

Kristína Chrasteková & Tommy Høvik: Notes 
on Balance
28. 4. – 1. 6.

D6
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ 
Čajkovského 12a/12 (D6) 
po–pá / Mon–Fri 13:00–18:00 
www.zatrojku.cz/atrium

Markéta Jáchimová: Raum
15. 3. – 5. 4.
Místnost a pohyb v prostoru, anebo prostor 
a pohyb v místě? Výstava navazuje na dlouho 
připravovaný celek obrazů s námětem obřad-
ních síní. Jedná se kombinaci minimalismu 
s průniky barokních prvků. Prostor, „Raum“, 
je zde pomyslným hybridním místem, který se 
asociativně zjevuje v autorčině mysli.

E1
FUTURA  
Holečkova 49 (E1) 
st–ne / Wed–Sun 11:00–18:00 
futuraproject.cz

David Helán: Dvoujátrový profesor /  
Dual Core Professor
host: Vojtěch Skácel
28. 2. – 15. 4.
Výstava nových Helánových prací svým 
názvem odkazuje k přesmyčkovým posunům 
brněnské dada tradice a zároveň zdůrazňuje 
duální, tuplovaný a snad i schizofrenní 
charakter, operující vždy v násobných 
opakováních vystavených objektů, pochá-
zejících z finančně dostupných přebytků 
globální produkce, nalezených v útrobách 
internetových slev a výprodejů, které v sé-
mantických kombinacích vytvářejí ucelenou 
výstavní báseň.
en Exhibition of David Helán’s new works 
reference with its title the anagram shifts 
of Brno dada tradition and accentuates the 
dual, doubled and perhaps schizophrenic 
character of the works. Operating always 
in multiplying of the exhibited objects, 
originated from the financially accessible 
surfeits of global production, found in the 
viscera of internet discounts and sales, in 
semantical combinations creates coherent 
sculptural poetry.
k / c: Lumír Nykl, Michal Novotný
Jiří David: Blíže noci… /  
Closer to the night…
28. 2. – 15. 4.
Výstava nových prací jednoho z nejvýraz-
nějších českých umělců si za klade za cíl 
představit Jiřího Davida v méně gesticky ex-
presivní, intimnější a více romantické poloze 
s jádrem v malbě a přesahy do skleněného 
objektu a fotografie. Vždy přítomná energická 
tělesnost se zde transformuje (do často 
doslovného) dotyku (s barvou) a zdůrazňuje 
zranitelné pociťované tělo v kontrastu s okol-
ním chaosem a prázdnotou. 
en Exhibition of new works by one of the 
most distinctive artists of his generation 
aims to introduce Jiří David in less gesturally 
expressive, intimate and more romantic posi-
tion grounded in painting, overlapping into 
glass object and photography. Ever present 
energetic corporality transforms into (often 
literal) touch (with paint) and underlines the 
vulnerable, sensible body in contrast with 
surrounding void and chaos. 
k / c: Michal Novotný
Baptiste Charneux: Facades  
and their Beasts
28. 2. – 15. 4.
Výstava je výsledkem pilotního projektu 
“keramické” rezidence, která ve spolupráci 
s Evou Pelechovou proběhla na podzim mi-
nulého roku. Charneux vystavuje sérii paste-
lových keramických objektů, abstrahovaných 
z architektury. Asociované tvarosloví je však 
formálně i materiálně narušeno, a implemen-

továno do ocelových struktur připomínajících 
jakási lešení. I jejich povrchová úprava je však 
vizuálním posunem vedoucím k podobné 
nejasnosti, rozpadání připisované identity. 
en The Exhibition is a result of a pilot 
"ceramic" residency project in cooperation 
with Eva Pelechová, launched under A.I.R. 
FUTURA program in the autumn last year. 
Charneux presents series of pastel ceramic 
objects abstracted from architecture. As-
sociated morphology is however formally 
and materially disrupted and implemented 
into steel structures resembling some sort 
of scaffolding, supporting structures. Their 
surface treatment is another visual shift 
leading to similar ambiguity, disarray of the 
attributed identity. 
k / c: Michal Novotný
Fabio Santacroce: If the Poor Stopped 
Reproducing, the Rich Would Create Them 
Artificially
28. 2. – 15. 4.
Výstava italského umělce, kurátora a orga-
nizátora známého také pod hlavičkou 63rd–
–77th steps otevírá rázně, ale nedogmaticky, 
téma společenského původu. Ikonografie 
abstrahovaná z laciných dekorací typic-
kých u nižších jiho-italských vrstev, a často 
spojených s rituály dělícími život mezi všední 
mizérii a dobu oslav, zároveň konstituuje 
tradiční genderové i rodinné role, povinosti 
i vytrácející se privilegia. Santacroceova in-
stalace je estetizujícím portrétem, kritickým, 
i empatickým, cíleně romantizujícím určitou 
sentimentalitu a zranitelnost. 
en The exhibition of Italian artist, curator and 
organizer operating also under the brand 
63rd-77th STEPS, opens up the theme of 
social origin in a resolute, but undogmatic 
way. Abstracted from cheap decorations 
typical for Southern Italy‘s lower classes, and 
often related to rituals dividing life between 
everyday misery and times of celebration, 
this iconography constitutes traditional 
gender and family roles, duties as well as 
vanishing privileges. Santacroce’s installation 
is an aestheticizing portrait, both critical 
and empathetic, intentionally romanticiz-
ing a certain sense of sentimentality and 
vulnerability. 
k / c: Michal Novotný

E2
JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2) 
st–pá / Wed–Fri 14:00–19:00 
so / Sat 11:00–19:00 nebo po domluvě / 
or by appointment 
zavřeno/closed 30. 3. – 31. 3. 
jirisvestkagallery.com

Tomáš Kajánek | Jan van der Pol
21. 2. – 14. 4.
Výstava odkrývá propojení děl českého uměl-
ce Tomáše Kajánka (*1989) a holandského 
malíře Jana van der Pola (*1949). Kajánkovým 
tématem je jedinec versus rigidní společen-
ské struktury, např. v sérii fotografií Insurance 
Instructions. Jan van der Pol kriticky reflek-
tuje současnost – techniku, přírodu i vědu 
v duchu tradice nizozemského malířství od 
krajinářství po experimenty Pieta Mondriana 
a hnutí De Stijl. 
en The exhibition uncovers connection 
between Czech artist Tomáš Kajánek (*1989) 
and Dutch painter Jan van der Pol (*1949). 
Kajánek focuses on individual in rigid social 
structures , for ex. in his photo series Insur-
ance Instructions. Jan van der Pol has a criti-
cal interest in the times we live in - technol-
ogy, nature and science, in compliance with 
the tradition of Dutch painting from the 
landscape era to formal experiments of Piet 
Mondrian and De Stijl.

E3
GALERIE 1. PATRO 
Myslíkova 9 (E3) 
čt–so / Thu–Sat 15:00–19:00 
galerie1patro.cz

GALERIE CZECHDESIGN 
Vojtěšská 3 (E3) 
po–pá / Mon–Fri 12:00–19:00 
czechdesign.cz

Designové lahůdky – prodejní výstava 
aktuálního českého designu / Design deli – 
selling exhibition of contemporary Czech 
design
Kurátoři a redaktoři nejčtenějšího českého 
magazínu o designu www.czechdesign.cz 
vybírají ze současné tvorby českých tvůrců 
to nejzajímavější. V galerii najdete přehlídku 
šperků, hraček, batohů, tašek, skla, porcelá-
nu a papírenského zboží.
en Collection curated by the editors of the 
most popular Czech design magazine www.
czechdesign.cz presents the best contem-
porary works by Czech designers. The gallery 
hosts a show of jewelry, toys, backpacks, 
bags, glass, porcelain and paper goods.

GALERIE MIMOCHODEM 
Palackého nám., vestibul st. metra (E3)
nonstop 
facebook.com/galerievpodchodu

Proměna vestibulu metra na Palackého 
náměstí / The Transformation of Palackého 
Sq. Subway Lobby
8. 11. 2017 – 18. 3.
Výstava studentských projektů, které 
zkoumají současný stav vestibulu metra B 
na Palackého náměstí a navrhují nová řešení 
a funkce. Původně velmi kvalitně navržený 
prostor z roku 1985 dnes již většinou neslouží 
svému účelu a je na čase prozkoumat jeho 
současné možnosti.
en Formerly well-designed space of subway 
lobby from 1985 nearly does not serve its 
purpose any longer. The exhibition presents 
student studies of its nowadays conditions so 
as proposals of new solutions and functions.

mixture with post-internet aesthetics. For 
Altán Klamovka she is planning to create 
a site specific installation that tempts the 
audience to stay and relax.
Tomáš Roubal
25. 4. – 19. 5.
Roubalova tvorba reflektuje aktuální spo-
lečenské dění. Jeho hlavními tématy tak 
jsou migrační krize, vzestup krajní pravice 
ve většině evropských zemích a změny 
v EU. Po technické stránce využívá kom-
binovanou techniku a pracuje s kovem, 
dřevem, keramikou až po experimenty 
se stavebními materiály a to samozřejmě 
na pozadí klasických výtvarných médií – 
kresby a malby.
en Roubal’s work reflects actual social 
events. His main topics now are then the 
migration crisis, the rise of far-right move-
ment in Europe and ongoing changes in 
the EU. Technically he is using combined 
technique of drawing and painting with the 
use of metal, wood, ceramics or construc-
tion materials.
k / c: Lenka Sýkorová

ENTRANCE GALLERY  
Oranžérie Břevnovského kláštera, 
Markétská 28/1  
čt–ne / Thu–Sun,12:00–18:00 
entrancegallery.com

Barbora Klímová, Matěj Smetana
21. 2. – 18. 3.
k / c: Tereza Velíková
Jitka Mikulicová
18. 4. – 3. 6.
k / c: Tereza Severová

GALERIE KUZEBAUCH 
Říčanova 19  
po–pá / Mon–Fri 10:00–17:00 
Nebo po domluvě 
galeriekuzebauch.com

Martin Janecký: Exprese / Expression
28. 3. – 20. 5.
V Janeckého případě je excelentní řemeslo 
pouze předpokladem, jenž z něj činí jedi-
nečného umělce schopného zachytit ve 
skle emoce. Jen obtížně bychom v součas-
ném studiovém skle hledali dalšího tvůrce 
s takovou mocí. 
en In Janecký’s case, superb handicraft 
serves as a springboard for this unique 
artist to be able to capture emotions in his 
glass works. And such power is something 
we find only very rarely in the contempo-
rary world of studio glass art.

MEETFACTORY GALLERY  
Ke Sklárně 15  
po–ne / Mon–Sun 13:00–20:00 
+ dle programu / + according 
to the evening programme 
meetfactory.cz

Ten, kdo chodí kolem / 
Someone Walking Around 
Daniel Balabán, Dana Bartoníčková,  
Pavel Jestřáb, Inge Kosková, Andrea 
Lédlová, Daniela Mikulášková, Andi 
Schmied, Ondřej Vinš, Lenka Vítková
27. 2.–2. 4.

 
Mezigenerační výstava představí tvorbu 
devíti umělkyň a umělců, které spojuje po-
dobná citlivost a schopnost soustředěné-
ho pohledu. Ten, kdo chodí kolem, může 
být novodobý flâneur, všímavý pozorovatel 
okolního světa, a zároveň introvertní tvůr-
ce vlastního mikrokosmu. 
en The exhibition will introduce works 
by nine artists of different generations, 
connected by both sensitivity and the 
ability to focus. Someone who is walking 
around might be a flâneur – a percep-
tive observant of the world around them, 
and an introverted designer of their own 
microcosmos at the same time. 
k / c: Eva Riebová, Lucie Šmardová
Christian Falsnaes, Isabella Fürnkäs, 
Andy Kassier, Pia Sirén, Marianne 
Vlaschits
Fake It Till You Make It
13. 4. – 27. 5.
Výstava se zabývá tématem „self-help 
books”, neboli svépomocných knih. Odráží 
současné trendy těchto knih, jakými jsou 
ustanovení různých forem sebemarketingu 
a pozitivního myšlení, či způsoby, jakými se 
lze dostat mimo svou komfortní zónu. 
en The exhibition focuses on the topic of 
so-called “self-help” books. The exhibition 
will mirror existing trends in self-help 
books such as establishing forms of self-
marketing and positive thinking, or ways of 
getting out of your comfort zone. 
k / c: insitu collective

GALERIE KOSTKA
Rodrigo Arteaga: Placed into Abyss
27. 2. – 2. 4.
Rodrigo Arteaga, chilský umělec, který 
studuje a tvoří v Londýně, zvolil jako téma 
svého projektu historický vývoj skleníků 
spjatých se jménem biologa a výzkumníka 
Franka Stainbridge. Umělec otevírá otázky 
týkající se kolonizace a konzervace přírody. 
en Rodrigo Arteaga is a Chilean artist 
currently studying and working in London. 
As the subject of his project, he chose 
the historical development of green-
houses connected with the biologist and 
researcher Frank Stainbridge. The artist 
raises the matter of colonisation and the 
nature conservation. 
k / c: Eva Riebová

GALERIE MAKRÁČ 
Ústav makromolekulární 
chemie AV ČR, v. v. i. 
Heyrovského nám. 2  
po–pá / Mon–Fri 8:00–18:00 
www.imc.cas.cz

Zuzana Burgrová: Complexus
26. 2. – 20. 4.

PRAGOVKA ARTDISTRICT 
Kolbenova 923/34a 
út–čt: 16:00–20:00, pá, so 14:00–
18:00
www.pragovka.com

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Andrej Ševčík, Andrea Uváčiková: 
Reality Testing
27. 2. – 27. 3.
Andrej Ševčík pracuje s viruálními ma-
pami Google, Andrea Uváčiková vychází 
z testovacích obrazců pro fotoaparáty. 
Oba přistupují k problému reality v dnešní 
postdigitální éře po svém.
en Both artists examine the problemat-
ics of reality in today’s post-digital era. 
Andrej Ševčík works with virtual maps 
from Google, Andrea Uváčiková with test 
patterns for cameras.
k / c: Ondřej Navrátil
Jana Vojnárová, Nikola Brabcová: 
Předměty / Objects
4. 4. – 20. 4.
Autorky se setkávají ve společných 
tématech předmět, tělo, barva s využitím 
klasické malby a prostorového vyjádřeni.
en Their common themes are object, 
body and color in classical painting and 
object art. 
k / c: Tereza Jindrová
Petra Brázdilová: Chronika stavební 
kultury jedné malé obce / Municipality 
Building Culture Chronicles
24. 4. – 17. 5.
Projekt pojednává o dědictví normalizační 
stavební kultury v rodišti autorky, k čemuž 
využívá formátu rozsáhlého obrazového 
cyklu.
en The extensive painting series is focus-
ing on heritage of socialist architecture in 
the hometown of the author.
k / c: Martin Nytra

� výstavou přední designérky Lucie Koldové. 
Ta ve své první sólové výstavě v České 
republice představí zcela nové produkty, 
které byly k vidění jen na prestižním mezi-
národním festivalu designu IMM Cologne.

 
en The design section of Kvalitář gallery 
ill the 2018 season mainly focus on Czech 
glass. It is this theme, we will start with the 
exhibition of the leading designer Lucie 
Koldová. In her first solo exhibition in the 
Czech Republic, she will present entirely 
new products, which were presented at 
the prestigious IMM Cologne Festival. 
k / c: Jan Dotřel
Katarína Hládeková a Ondřej Homola - 
Československý postkonceptualismus
22. 2. – 18. 4.
Galerie Kvalitář zahájila letošní program 
výstavou Československý postkonceptuali-
smus autorů Kataríny Hládekové a Ondřeje 
Homoly. Jejich spolupráce má povahu 
jakéhosi „sebekurátorství“: autoři si stanoví 
tematické zadání, které v rámci výstavy 
společně ztvární. Obsahem tohoto zadání 
je v obecné rovině kritika pozice umělce 
v současném uměleckém provozu a humor-
ná až sarkastická reflexe výkladů současné-
ho umění a jeho lokálních specifik. 
en The Kvalitář Gallery is launching this 
year’s program with an exhibition called 
Czechoslovak Postconceptualism by artists 
Katarína Hládeková and Ondřej Homola. 
Their collaboration has the nature of a kind 
of “self-curation”: The artists establish the 
thematic assignment that they will co-cre-
ate for the exhibition. The content of this 
assignment is, at a general level, the critical 
position of the artist toward contemporary 
arts operations and a humorous, almost 
sarcastic reflection on interpretations of 
contemporary art and its local specifics. 
k / c: Marika Kupková

NOVÁ GALERIE 
Balbínova 26 (D4) 
po–so / Tue-Sat 11:00–19:00, 
novagalerie.cz

Martin Mainer: Půst / Fasting
15. 3. – 27. 4.

D5
DRDOVA GALLERY 
Křižíkovského 10 (D5) 
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00, 
so / Sat 14:00–18:00 
drdovagallery.com

Berlínský model 2018
Drdova Gallery & Galerie Thomas 
Fischer, Berlin:
Irrelevant Necessities: Sebastian Stumpf
18. 3. – 5. 5., zahájení / Opening: 17. 3.

GALERIE 35M2  
Víta Nejedlého 23 (D5) 
po–ne / Mon–Sun 10:00–19:00, 
35m2.cz

Přemysl Procházka: Pauza / Pause
22. 3. – 20. 4.

Martinka Bobrikova a Oscar Carmen:  
YA-MAE
26. 4. – 25. 5.

HUNT KASTNER 
Bořivojova 85 (D5) 
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00, 
so / Sat 14:00–18:00 
Během srpna bude galerie otevřena 
po předchozí domluvě / open by 
appointment in August 
huntkastner.com

Berlínský Model 2018 
hunt kastner & Arratia Beer, Berlin
Holly Hendry, Pablo Rasgado, Anna Virnich
18. 3. – 5. 5., zahájení / opening: 17. 3.
Ve spolupráci s galerií Arratia Beer předsta-
vuje hunt kastner práce tří mezinárodních 
umělců z Velké Británie, Německa a Mexika, 
jejichž společným jmenovatelem je jedi-
nečné zaměření na materiál a formu. Pro-
gram galerie Arratia Beer se zaměřuje na 
produkci projektů, které se vymezují proti 
omezení galerijního prostoru a její umělci 
se pravidelně účastní významných mezi-
národních výstav, například: Documenta, 
Biennnale de Lyon, Whitney Biennial, Bienal 

21/2 — 5/5/2018

Jan Merta
Návrat / Return

Radek Brousil 
a Peter Puklus
Stupid

Tatiana Nikulina
Přítelkyně Luny: 
Hostina / 
Friend of the Moon: 
The Feast

www.faitgallery.com
Ve Vaňkovce 2, Brno


