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

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

Steina Vasulka: Láva a mech / 
Lava & Moss
17. 3.–1. 5.
k / c Lenka Dolanová

GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19  
po–pá / Mon–Fri, 10.00–17.00 
Nebo po domluvě 
galeriekuzebauch.com

Lada Semecká: Introverze
26. 2.–24. 4.
Sklářka Lada Semecká a její volně stojící 
nebo závěsné objekty, které lze vnímat 
jako obrazy ve skle.
en: Glass artist Lada Semecká and her 
free-standing or hanging objects, per-
ceived as paintings captured in glass.

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

Tomáš Hlavenka: Příměstský chodec /
Suburban Walker
1. 3.–15. 4.
k / c Jiří Machalický

Dejvice / Bubeneč
GALERIE NTK
Národní technická knihovna 
Technická 6 
po–pá 10–18 h, so 10–16 h / Mon–Fri, 
10 am–6 pm, Sat, 10 am–4 pm 
techlib.cz

Milan Salák, Petr Dub, Eva Škrovinová, 
Radek Brousil, Jan Kaláb, Jiří Franta 
a David Bohm, Ivan Vosecký
Shaped canvas
23. 2.–16. 4.
Dobrodružství nepravidelného formátu. 
k / c: Milan Mikuláštík

GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B3) 
út–ne / Tue-Sun, 13.00–18.00, 
www.villapelle.cz

Tomáš Smetana, Štěpán Vrbický, 
Jiří Štourač: Splendid Isolation
5. 2.–30. 3.
Je dobrovolná izolace projevem outsider-
ství? Nebo naopak umělecké tvorbě svědčí? 
Odpověď hledejte na výstavě mapující jed-
nu ze současných podob kresby v dílech tří 
uměleckých solitérů původem z Vysočiny. 
en: Is the voluntary isolation a manifesta-
tion of an outsider? Or is it a thriving to ar-
tistic creation? Look for the answer at the 
exhibition mapping one of the contempo-
rary forms of drawing in the work of three 
solitaires originally from Vysočina. 
k / c Kateřina Černá

mini. Dětský prodejní festival / 
Kids mini festival
6. 4.–10. 4.
První ročník festivalu mini představí nej-
žhavější novinky i generacemi ověřené 
ikony designu – hračky, nábytek, obleče-
ní, publikace a doplňky pro děti i jejich 
rodiče, od českých designérů a značek, 
z obchodů působících na domácím trhu. 
Bohatý doprovodný program, dětský 
koutek. Otevřeno: st 15-19 h, čt-so  
10-19 h, ne 10-18 h.
en: First edition of the festival mini 
presents not only the hottest news, 
but also a verified design icons – toys, 
furniture, clothing, publications and 
accessories for children and their par-
ents from Czech designers, brands and 
the stores operating in the domestic 
market. Rich accompanying program, 
kid´s corner. Open: Wed 3–7 pm, Thur-
Sat 10 am–7 pm, Sun 10 am–6 pm.

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

Štěpán Brož
18. 3.–22. 4.

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

Hatefree?
22. 1.–21. 3.
Výstava je součástí celorepublikového 
projektu HateFree Culture, který rea-
guje na dlouhodobý narůst negativních 
postojů vůči menšinovým skupinám 
obyvatel ČR. Fotografie, videa, záznamy 
performance ve veřejném prostoru 
a další díla více než dvou desítek českých 
a slovenských umělců tematizují proble-
matiku rasismu, násilí z nenávisti nebo 
předsudků vůči menšinám.
en: The exhibition is part of the nation-
wide HateFree Culture project, which 
reacts to the long-term increase in nega-
tive attitudes towards minority groups in 
the Czech population. Photographs, vid-
eos, recordings of public performances, 
and other works from more than twenty 
Czech and Slovak artists cover topics 
such as racism, violence spurred by hate, 
or prejudice towards minorities. 
k / c: Zuzana Štefková

Duše Peněz / The Soul Of Money
19. 2.–6. 6.
Rozsáhlý multimediální projekt se pro-
střednictvím děl více než dvou desítek 
zahraničních i českých umělců pokouší 
zkoumat způsob a některé důsledky toho, 
jak je dnešní svět důsledně kolonizován 
prostřednictvím současného ekonomic-
kého modelu. Projekt se zabývá rozsahem, 
rozmanitostí a absurditou současné situ-
ace, v níž se každý počin (včetně počinu 
uměleckého) stává komoditou...
en: Through the works of more than twenty 
foreign and Czech artists, the extensive 
multimedia project aims to explore some 
of the implications of the grand coloniza-
tion of today’s world through the current 
economic model. It deals with the scope, 
variety, and absurdity of the contemporary 
situation, in which every act (including an 
artistic one) becomes a commodity...
k / c Leoš Válka, Michaela Šilpochová, 
Wolfgang Scheppe

Upfront
1. 4.–23. 5.
Putovní výstava představuje fotografie 
dvou desítek respektovaných fotografů 
pocházejících převážně ze Španělska 
a Latinské Ameriky. Světově uznávaní 
fotoreportéři vystavují snímky z oblastí 
válečných konfliktů, např. Blízkého výcho-
du, Afriky a Latinské Ameriky, které jsou 
znepokojivou sondou do osudů lidí žijících 
v těchto konflikty sužovaných oblastech.
en: This travelling exhibition presents the 
photography of around twenty respected 
photographers, primarily from Spain and 
Latin America. These world-renowned 
photojournalists exhibit photos from 
areas with military conflicts such as the 
Middle East, Africa, and Latin America that 
provide an unsettling view of the stories of 
people living in these war-torn areas. 
k / c Ramiro Villapadierna

Absolutní štěstí / Absolute Happiness
11. 9.–30. 6.
Instalace ve třech patrech „věže“ Centra 
DOX odkazuje k různým fázím biologické 
a sociální predestinace, tak jak ji ve svém 
románu Brave New World (1932) popsal 
spisovatel Aldous Huxley. Predestinační 
centrum, odkud je vědecky řízena kvantita 
a kvalita lidské populace, je v expozici 
ztvárněno jako parodický komentář pseu-
dovědeckého, technického i morálního 
kutilství „inženýrů“ společnosti. Instalace 
byla součástí výstavy Skvělý nový svět.
en: This installation spanning the three 
floors of the DOX Centre “tower” refers to 
various phases of biological and social pre-
destination as described by Aldous Huxley 
in his novel Brave New World (1932). In the 
exhibit, this predestination centre, from 
which the quantity and quality of the hu-
man population is scientifically controlled, 
is conceived as a parody of the pseudo-
scientific, technical, and moral tinkering of 
social “engineers”. The installation was part 
of the Brave New World exhibition. 
k / c Leoš Válka

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

Anna Tretyaková: Ни сегодня, ни завтра, 
никогда. Ani zítra, ani dnes, nikdy.
25. 2.–31. 3.
Výstava je věnovaná poezii rusky píšících 
básnířek v exilu v meziválečném Česko-
slovensku.
en: Exhibition is dedicated to Russian 
women poets living in exile in Czechoslo-
vakia between two world wars.

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

Zsolt Tibor: Trash Talk To 
Objects / Nadávat objektům
18. 3.–1. 5.
Výstava je o specifickém vztahu objektů, 
materiálů, nebo prostoru samotného. 
Jedná se o rituální nutkavé chování, 
způsob (bezpodmínečné) lásky / (podmí-
něné) nenávisti, nebo naopak. Animace 
a hierarchie objektů ve jménu sebeobra-
ny, které jsou v mysli konstruovány jako 
vzorce a rituály. Pečlivě skryté onemocně-
ní. Buďte připraveni milovat věci.
en: The exhibition is about a certain 
relation to objects, material, or the space 
itself. It is about a ritualized compul-
sive behavior, a kind of (unconditional) 
love / (conditional) hate, or vice versa. 
Animation and hierarchy of objects in the 
name of self-defense which are build up 
in the mind as patterns and rituals. A care-
fully hidden disorder. Be prepared to love 
objects.

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

Martin Groch, Aleš Hvízdal: Asfalt
18. 3.–1. 5.

GALERIE VIPER
Vítkova 2 (C7) 
st–pá 13–19, so 12–18 
vipergallery.org

Místo monumentu / A place for 
a memorial
18. 3.–7. 5.
Pomníky a památníky jsou důležitou 
součástí veřejného prostoru a jako takové 
provokují i řadu současných umělců k reak-
cím. Monument's not dead.
en: Memorials are important parts of 
a public space and as such they provoke 
some contemporary artists to react on 
them.

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

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

Ilona Németh: Když... / When...
10. 3.–31. 5.
Výstava se zamýšlí nad hodnotovou pro-
měnou visegrádské skupiny čtvrtstoletí 
po založení.
en: Exhibition concerns with the change 
of values inside Visegrad group quarter 
century after it´s foundation. 
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

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

Aktuální program na stránkách galerie 
a na facebooku.

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

Martin Zvěřina, Markéta Adamcová, 
Kateřina Rálišová: One for All
23. 2.–10. 3.
Site specific instalace umělců na míru 
Galerie AVU, kteří z ní vytvoří jakousi expe-
rimentální laboratoř, kdy jeden z umělců 
reaguje svým dílem na práci toho druhého. 
k / c Tereza Záchová

Jiří Baštýř, Matěj Barták, Martin Bobek, 
Jakub Goll: Kresby sochy
15. 3.–31. 3.
Ondřej Doskočil, Philipp Kolychev: 
Umělec1, Umělec2 - Čistá výstava
4. 4. -21. 4.
Do jaké míry naše obsedantní chování 
ovlivňuje naše okolí? A jaký význam se 
může skrývat za pojmem dokonalá čistota?
Martina Štochlová-Kratochvílová, 
Kristýna Vraná: Čaj o páté
26. 4.–5. 5.
Výstava textilní instalace a obrazů domá-
cích interiérů pro navození chvíle klidu 
v chaosu dění.

GALERIE JELENÍ 
Dukelských hrdinů 25a (B5) 
st–ne / Wen–Sun, 12–18 h 
www.galeriejeleni.cz

Ladislava Gažiová: Oblak v kalhotách
24. 2.–10. 3.
Radek Brousil
18. 3.–31. 3.
k / c Jiří Ptáček
Lucie Mičíková a Ivana Hrončeková
6. 4.–21. 4
k / c Barbora Klímová

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

Mirek Kaufman: Čas tváře / Facetime
10. 2.–19. 3.

Ondřej Basjuk: Wabi-Sabi
30. 3.–7. 5.

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

Michal Kindernay: 
Chronologie / Chronology
Série mikro intervencí, rozmluv, diskuzí 
a vizuálních i zvukových komentářů 
na téma defragmentace, adaptace, 
remodelace, heliotropizmus, progrese, 
parasomnie a vigilie.
en: A series of a small interventions, con-
versations, discussions and visual as well 
as sound comments on defragmentation, 
conversaion, re-modelling, heliotropism, 
progress, parasomnia or vigil.
16. 3. od 19.00 – Rádio dole v dole / 
Radio Down the Mines
6. 4. od 19:00 – Fototropistické studie & 
vzkříšení Florandroida / Fototropistic study 
& Ressurection of the Florandroid
27. 4.–1. 5. Somnilokvie vs. Interpreta-
tion (v rámci festivalu vs. Interpretati-
on) / Somniloquy vs. Interpretation (within 
the programme of Festival vs. Interpre-
tation)

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

Suse Weber 
Template//Activation: dynamische 
Schablone Prag
29. 1.–12. 3.

Thomas Helbig
23. 3.–7. 5.

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

Jón Sæmundur Auðarson, Sindri Ploder 
a Jiří Sádlo: Skuggi
28. 2.–1.4.
Výstava volně reaguje na uvedenou insce-
naci Skuugga Baldur režírovanou Kamilou 
Polívkovou, která je inspirována knihou 

islandského spisovatele Sjóna Skugga-
-Baldur.
en: The exhibition reacts freely to inscena-
tion 'Skugga Baldur' directed by Kamila 
Polívková, which is inspired by the book 
Icelandic writer Sjón 'Skugga-Baldur'. 
k / c Tereza Sochorová Horáková

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

Tomáš Tichý
18. 2.–19. 3.
Samostatná výstava letošního finalisty slav-
né malířské ceny Threadneedle Prize.
en: Solo exhibition of this year's finalist of 
renowned Threadneedle Prize.

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

El Hadji Sy: Malba – performance 
– politika / El Hadji Sy: Painting – 
Performance – Politics
6. 2.–22. 5.
El Hadji Sy patří mezi přední a zároveň 
nejvlivnější současné senegalské umělce. 
Jako malíř, kurátor a kulturní aktivista 
působí na domácí i mezinárodní umělecké 
scéně. Výstava představuje Syho jako ma-
líře s osobitým výtvarným projevem a vů-
bec poprvé v Národní galerii prezentuje 
současné proudy afrického umění a jeho 
reflexe kulturně-politických otázek.
en: El Hadji Sy, one of Senegal’s most 
prominent contemporary artists, has 
been influential both locally and interna-
tionally as a painter, curator, and cultural 
activist. The exhibition introduces the 
artist as a singular painter and it is the 
first ever National Gallery exhibition to 
present contemporary African art and its 
response to cultural and political matters. 
k/c El Hadji Sy, Adam Budak, Markéta 
Hánová
Aj Wej-wej: Zvěrokruh / Ai Weiwei:  
Zodiac Heads
6. 2.–31. 8.
Dvanáct bronzových hlav zvířat zvěro-
kruhu, které vznikly jako kopie plastik, jež 
během opiových válek v roce 1860 zničila 
zahraniční vojska v Zahradě dokonalého 
jasu poblíž Pekingu, je instalováno na 
piazzetě před Veletržním palácem jakožto 
připomínka spletitého vztahu umění, 
historie a politiky. Jedná se o vůbec první 
a dlouho očekávané uvedení světozná-
mého čínského konceptualisty v České 
republice.
en: The space in front of the Trade Fair 
Palace will houses twelve bronze zodiac-
animal heads, copies of sculptures 
designed for the Garden of Perfect 
Brightness near Beijing, which were de-
stroyed by foreign troops in 1860 during 
one of the Opium Wars. A reminder of the 
complex relationship between art, his-
tory and politics. It is the first and long-
awaited work by this acclaimed artist to 
be exhibited in the Czech Republic. 
k / c Adam Budak, Michaela Pejčochová

Moving Image Department – IV. kapitola: 
Rétorika času, v novém pojetí / Moving 
Image Department – 4th Chapter:  
The Rhetoric of Time, Revisited
6. 2.–22. 5.
Čtvrtá kapitola Prostoru pro pohyblivý ob-
raz se soustředí na čas a časovost (pohyb-
livého) obrazu. Předvádí video a film jako 
přístroj schopný promlouvat společným 
hlasem času a napříč časem. 
en: Time and temporality of a (moving) 
image lie in a centre of the 4th chapter of 
Moving Image Department. It demonstrates 
the medium of video and cinema as an ap-
paratus, able to speak a collective voice of 
and through time. 
k / c Adam Budak
Poetry Passage#2
6. 2.–22. 5.
Poetry Passage#2 se (s Gillesem Deleuzem) 
zabývá schopností poezie vytvářet smysl 
a (s Paolem Virnem) úvahami o jazyce ja-
kožto transindividuální realitě, která vždy 
předem předpokládá veřejnou výměnu. 
en: The Poetry Passage#2 explores (after 
Gilles Deleuze) poetry’s ability to produce 
sense and it considers language (after 
Paolo Virno) as a transindividual real-
ity which always presupposes a public 
exchange. 
k / c Adam Budak
Introducing Helena Hladilová: 
Falešné jezero / Fake Lake
6. 2.–20. 5.
Uměleckou praxi Heleny Hladilové lze 
charakterizovat jako průběžné dialektické 
zkoumání tvorby objektu a performativ-
nosti. Její díla ztělesňují průmět objektu, 
diváka, akce a okolního prostoru, skrze 
něž defetišizuje umělecký objekt a vytváří 
rovnostářský vztah mezi umělcem/per-
formerem a divákem/účastníkem akce. 
en: Helena Hladilová’s artistic practice is 
characterised by an on-going dialectical 
investigation into object production and 
performativity. Her artworks embody an 
intimate intersection of object, audience, 
event and surrounding space, through 
which she defetishises the art object 
and creates an egalitarian relationship 
between artist/performer and spectator/
participant. 
k / c Adam Budak
Umprum Attack!
20. 1.–13. 3.
Výroční výstava pražské UMPRUM mapující 
ty nejlepší studentské práce roku 2015 zos-
třených kritickými pohledy na problema-
tiku uměleckého školství z pohledů kritiky 
odborné veřejnosti. Výroční výstava praž-
ské UMPRUM představuje výběr student-
ských prací roku 2015. Kromě samotných 
exponátů se výstava pokouší prostřednic-
tvím komentářů odborné veřejnosti přinést 

i kritický pohled na problematiku umělec-
kého školství či samotné instituce. 
en: The annual exhibition of UMPRUM in 
Prague presents a selection of work by 
students created in 2015. Apart from the 
actual exhibits, the exhibition attempts, 
by means of commentaries by the expert 
public, to bring a critical view also of the 
issue of art education itself as well as the 
actual institution. 
k / c Petr Lukáš Fišárek, Petr Krejzek, 
Iva Knobloch, Pavla Pauknerová
Jiří David: Apoteóza / Apotheosis
6. 2.–22. 5.
Dílo vychází ideově z monumentálního 
obrazu Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo! 
z cyklu Slovanská epopej. David dílo Alfonse 
Muchy reinterpretuje a přistupuje k němu 
z pozice současného autora se smyslem pro 
kritickou analýzu. Davidova černobílá verze 
Apoteózy je aktem dekonstrukce, která 
rafinovaně umocňuje zásah do jednotlivých 
částí kompozice díla formou apokryfů. Po 
intervenci "z očí do očí" v expozici Slo-
vanské epopeje mají možnost diváci vidět 
kompletní benátskou instalaci. 
en: This work by Jiří David draws from 
Alfons Mucha’s monumental painting 
Apotheosis “Slavs for Humanity!”, a part 
of his Slav Epic cycle. David re-interprets 
Mucha’s painting, approaching it from 
the position of a contemporary artist 
endowed with a sense for critical analysis. 
David’s black-and-white version of the 
Apotheosis is an act of deconstruction 
which uses apocrypha to subtly intensify 
the intervention into individual parts of 
Mucha’s composition. Following the “from 
eye to eye” intervention in the Slav Epic 
exhibition, the visitors can also view the 
whole installation by David from the Venice 
Biennale.

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

Viktor Karlík: Ruce básníků
9. 3.–8. 4.
Projekt Viktora Karlíka z let 1993–2015 
zahrnuje portréty rukou 31 básníků 
(Bondy – Borkovec – Diviš – Doležal – 
Grögerová – Halmay – Hauková–  
– Hejda – Hiršal – Hruška – Jelínek – 
Jirous – Kolář – Kolmačka – Kremlička – 
Krchovský – Marks – Matoušek – Novák – 
Pánek – Placá – Plíšková – Socha –  
– Stankovič – Jáchym Topol – Josef Topol – 
Jaromír Typlt – Vodseďálek – Wernisch – 
– Zajíček – Zelenka)
Fotografická spolupráce Robert Portel 
a Ondřej Přibyl.
Soubor vyšel ve stejnojmenné knize Edice 
Revolver Revue, vystaven bude poprvé 
v Ateliéru Josefa Sudka

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

Aleš Čermák, Antonín Jirát, Petr Krátký, 
Matěj Smetana, Johana Střížková, Zuzana 
Žabková: Struktury Pohybu / Structures 
Of Movement
2. 3.–3. 4.
Výstavní projekt se zaměřuje na moment 
strukturovaného pohybu, práci umělců 
s choreografií a s ní analogickými postupy. 
Ty bývají využívány nejen jako silně forma-
lizovaný „výtvarný“ nástroj, ale někdy také 
jako podobenství sociálního, kulturního 
či politického kontextu. Pohyb zde může 
být dalším svědkem o stavu světa kolem 
nás, rozměrem, který chápe naše bytí 
v prostoru a čase nejen jako materialitu, 
ale především jakožto proces.
en: The exhibition revolves around 
the instant of structured movement, 
artistic work with choreography and 
the approaches analogical to it. These 
tend to be applied not only as a strongly 
formalized “aesthetic” instrument, but 
sometimes also as an allegory of the 
social, cultural or political context. Move-
ment here can bear witness to the state 
of the world around us, be a dimension in 
which our existence in space and time is 
apprehended not in terms of materiality, 
but first and foremost as a process. 
k / c Viktor Čech
Victor Fischl, Ashley Hey, Julianne 
Menke, Nina Oblak, Merel Piscaer, Anna 
Rafael, Rudolf Samohejl, Lyze Thuss, Jan 
Tromp, Ondřej Vavrečka: Apprentice/ 
Master Project
8. 4.–24. 4.
Výstava studentů vybraných evropských 
uměleckých škol pořádaná v součinnosti 
s FAMU (Master Artist Ondřej Vavrečka), 
UMPRUM (Master Artist Rudolf Samohejl) 
a holandským Kunstpodiem T.

GALERIE PAVILON
Mostecká 3 
galeriepavilon.cz

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

Karel Malich
9. 2.–31. 5.
Museum Kampa ve spolupráci s galerií 
Zdeňek Sklenář májí tu čest představit ve 
světové premiéře významný reliéf Karla 
Malicha, který vytvořil pro jídelnu vysoko-
školských kolejí Bolevecká 34 v Plzni-Lo-
chotíně v letech 1978–1980. Plzeňský reliéf 
bude vystaven společně s Černobílou 
plastikou (1964–1965), která reprezento-
vala Malicha na výstavě sochařů dvaceti 
národů, která se konala v newyorském 
Guggenheimově muzeu v roce 1967. Ná-
vštěvníci budou mít současně jedinečnou 
příležitost zhlédnout také průřez Malicho-
vy práce z období 2010 až 2015.

František Kupka: Vanoucí modře
8. 2.–22. 5.
Museum Kampa historicky prezentuje 
osobnost a tvorbu Františka Kupky, jednak 
ve stálé expozici, která prezentuje díla, 
které sběratelka a mecenáška Meda 
Mládková darovala městu Praze, a jednak 
i v dílčích výstavních projektech. Naší vizí 
je ukázat nezastupitelný podíl, který měl 
František Kupka na vzniku a principech 
„abstraktního“ umění, a postupně pouká-
zat na všechny důležité aspekty a milníky 
jeho díla.

MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 (C2) 
út–pá / Tue–Fri, 14.00–18.00, so–ne / Sat–
Sun, 13.00–18.00 
museummontanelli.com

Substantia Nigra
23. 3.–22. 6.
Erotika, fantazie, sen, pluralistický kos-
mos! Museum Montanelli představí tvorbu 
významného německého umělce Kaie 
Teicherta v neobyčejné výstavě s názvem 
Substantia Nigra.
en: Erotica, fantasy, dream, pluralistic cos-
mos! Museum Montanelli presents works 
of outstanding German artist Kai Teichert 
in an extraordinary exhibition Substantia 
Nigra. 
k / c Dadja Altenburg-Kohl

Nové Město
EX POST
Příčná 1 (E4) 
www.expost.space

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

Jan Nálevka
11. 3.–8. 4.
Ohledy k ideálům a estetice moderního 
umění jsou významnou složkou Nálevkova 
(1976) uvažování již od druhé poloviny de-
vadesátých let. V trojici realizací z poslední 
doby, jež se nyní setkávají na výstavě ve Fo-
tograf Gallery, je více než kdy jindy zřetelné 
sepětí s utopickou představou o trans-
formaci společnosti, vedoucí v naplnění 
materiálních a duchovních potřeb člověka, 
a její kontrast se současností.
en: Regards to ideals and aesthetic of 
modern art has been an important part of 
Nálevka´s thinking since the second half 
of nineties. In his three recent pieces is 
more than ever articulated the connec-
tion with utopic vision of transformation in 
society, which would eventually lead to the 
fullfilment of material and spiritual human 
needs, and the contrast with current state.

Tereza Kabůrková
15. 4.–14. 5.
Fotografka Tereza Kabůrková se ve Fotograf 
Gallery rozhodla pro zpětné dohledání 
těžišť své tvorby. Na snímcích krajin a zá-
tiší můžeme vysledovat jakýsi život mimo 
diktaturu chvatu a neurózy, a inspirace 
východním uměním, zejména malířstvím.
en: The photographer Tereza Kabůrková 
decided to go back to the roots of her 
work. Images of landscapes and still-lifes 
are set somewhere out of dictatorship of 
rush and neurosis, and inspired by Eastern 
art, mainly by painiting.
k / c Jiří Ptáček

GALERIE 1
Štěpánská 47 
út–pá / Tue–Fri, 10.00–12.00, 
13.00–18.00 h, so / Sat 10.00–14.00 
galerie1.cz

Karel Pražák: Když ulice promluví /  
When the street talks
2. 3.–26. 3.
Street fotografická výstava, která předsta-
ví průřez toho nejlepšího od roku 2006. 
Od našeho hlavního města, až po pulzující 
velkoměsta jakými jsou New York, Los 
Angeles, Paříž, Moskva a mnoho dalších…
en: Street photography exhibition, which 
presents a cross-section of the best since 
2006. You can see our capital city, New 
York, Los Angeles, Paris, Moscow and 
many others...

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

Zorka Ságlová: Jin-Jin a jiné
11. 2.–5. 3.
Jiří Petrbok a studenti
10. 3.–2. 4.
Stefan Milkov: Obrazy, kresby a objekty
7. 4.–30. 4.

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

DEKOR
18. 3.–5. 5.
Na výstavě prezentujeme 14 českých a slo-
venských autorů z nejmladší generace, 
kteří pracují s médiem porcelánu a doku-
mentujeme tak široké spektrum možností 
podoby a uplatnění keramického dekoru.
en: We present fourteen Czech and Slovak 
authors of the youngest generation who 
work with porcelain as a medium and 
thus we document a large spectrum of 
possibilities of ceramic decor and its 
forms and uses. 
k / c Markéta Nováková a Mira Podmanická

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

Klára Doležálková: Bez tváří, 
ale přesto živo
22. 2.–20. 3.

Jana Vojnárová: Papery Feeling
22. 3.–20. 4.
k / c Tereza Jindrová

Jana Kasalová: Dobrá adresa
19. 4.–20. 5.
k / c Radek Wolmuth

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

Současná slovenská nadreálná malba  
Paměť – Přelud – Představa /  
Memory – Phantasy – Vision
Alena Adamíková, Eva Činčalová, Mária 
Čorejová – Miriam Šebianová, Oto Hudec, 
Kristína Meszároš, Miror Noir (Miloš 
Kopták – Rai Escalé), Ivana Oroszová, 
Michaela Rázusová Nociarová
15. 3.–10. 4.
Výstava uvádí malířskou tvorbu sloven-
ských umělců, kteří reflektují fenomé-
ny, vyjádřené v názvu výstavy. Umělci 
navazují na symbolistické, surrealis-
tické a magicko-realistické tendence, 
přítomné ve slovenském a českém umění 
20. a 21. století, různým způsobem je 
aktualizují i vzhledem k světovému 
kontextu.
en: The exhibition introduces paint-
ings of Slovakian artists, who reflect the 
phenomena, expressed in the title of 
exhibition. The artists follow the sym-
bolistic, surrealistic and magical realistic 
tendencies in the Slovakian and Czech art 
of 20th and 21th century, subjecting them 
to the actualisation also in the world art 
context. 
k / c Luboš Lehocký

Birgitt Fischer: Na cestě / On the path
12. 4.–10. 5.
Birgitt Fischer ve svých geometrických, 
živě barevných obrazech figur a znaků, 
působících téměř jako komiksy, se zabývá 
aktuálním prostředím, jež ji obklopuje, 
hledáním sebe sama a vlastní identity.
en: Birgitt Fischer is involved in her 
geometrical, vividly coloured pictures of 
figures and signs, which remind comics 
a bit, the actual life environment where she 
searches for her own identity. 
k / c Milan Perič

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

Tereza Bonaventurová: Hledání 
ztraceného prostoru / In Search 
of Lost Space
21. 10.–31. 3.
Fotografka představuje místa konfronta-
cí staré a nové architektury, která svou 
nesourodostí a dávno ztracenými, či nikdy 
neexistujícími souvislostmi působí nepat-
řičně, až neskutečně.
en: Photographer introduces us to places 
of the clash of old and new architecture, 
whose incongruity and long-lost or non-
existent connections seem inappropriate, 
if not unreal.

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

Jiří Načeradský: 170 × 275
24. 2.–13. 3.
Výstava představuje výběr z cyklu velkofor-
mátových maleb na sololitech, které Na-
čeradský vytvořil v letech 1987–1991. Autor, 
který se ve druhé polovině šedesátých let 
proslavil novofigurativním cyklem Běžci, se 
po téměř dvaceti letech vrátil k expresivní 
figuraci.
en: Large-fomat expressive figurative 
paintings from 1987-1991 are referring to 
authors work from the sixties.
Jaromír Skřivánek: Obrazy z Orientu
23. 3.–17. 4.
„I cesty do nejvzdálenějších zemí dovedou 
nás nakonec k nejbližšímu – k nám samot-
ným.“ Motto knihy Jaromíra Skřivánka Za 
krásami Indie charakterizuje nejen filo-
sofickou, ale i uměleckou cestu českého 
malíře v daleké zemi, která je i dnes pro 
nás ještě Orientem.
en: Philosophical and artistic journey of 
Czech painter to far Orient and towards 
himself. 
k/c: Jiří Karbaš
Marcela Burdová, Vítězslav Fejlek, 
Jitka Hilská, David Vávra: Petrkov v nás
20. 4.–1. 5.
Dvě malířky Marcela Burdová, Jitka Hilská 
a malující architekt David Vávra spolu vy-
stavují již od roku 1997, scénograf Vítězslav 
Fejlek se k nim přidal v roce 2005. Mají za 
sebou společné výstavy na mnoha místech 
po České republice, několik výstav v Praze, 
výstavy ve Švédsku. Pro každou výstavu je 
zadané společné téma. To, jak k němu kdo 
přistoupí, se dozvídáme zpravidla až na 
vernisáži.
en: Group of artists in advance deter-
mines a topic, but works see the others as 
soon as at the opening.

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

Pavel Příkaský: Inner Monologue
23. 2.–25. 3.
host: Miroslava Večeřová

– VLAJKA

Jan Nálevka: junge menschen kommt
23. 2.–29. 4.

Jan Pfeiffer: Hloubková sonda / 
In-depth analysis
31. 3.–29. 4.
host: Radek Brousil

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

Jakub Špaňhel: Obrazy 1648–2016
1. 2.–13. 3.
Jan Svoboda: Malby – Světlo, 
prostor, čas
18. 3.–1. 5.

GALERIE VIA ART
Resslova 6 
po–čt, 13–18 h, pá 13–17 h / Mon-Thu, 
1–6 pm, Fri, 1–5 pm 
galerieviaart.com

Adéla Lustigová a Jan Heres: NApůl
29. 2.–25. 3.
Malířská tvorba studentů AVU. 
k / c Michael Rittstein

Jiří Petrbok: Tři Stany
19. 4.–20. 5.
Obrazy současné tvorby autora 
k / c Zdeněk Freisleben

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

Michal Škoda: V rámci procesu
3. 2.–25. 3.

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

JEDEN SVĚT: Ve válce múzy mlčí? / ONE 
WORLD: Are the muses silent in a war?
9. 3., 19:00

 

Andrew 
Meakovsky, 
© Markiyan 
Matsekh

Umělci a umělkyně, stejně jako aktivisté 
a aktivistky hrají v ukrajinském konfliktu 
klíčovou roli. V rámci doprovodného 
programu Jednoho světa budeme na-
slouchat nejen hlasům Euro-Maidanu, ale 
také anektovaného Krymu nebo Donbasu, 
zmítaného boji. Jaké formě represí museli 
umělci a umělkyně či jejich instituce čelit? 
Jaká je role umění v této „nevyhlášené 
válce"? Může přispět k řešení konfliktu?
en: Artists as well as activists are key 
persons in the conflict at the Ukraine. In 
frame of the festival One World we are 
going to listen not only to the voices of the 
Euro-Maidan, but also to Crimea or Don-
bas. What repressions do the artists from 
those regions have to face? What is the 
role of art in such a „not declared“ war? 
Can art help to solve the conflict?
Dny evropského filmu 2016 / 
Days of European Film 2016
7. 4.–24. 4., Praha a regiony / Prague 
and regions
Přehlídka současné evropské kinemato-
grafie se koná již po 23. Příspěvkem Goe-
the-Institutu je tentokrát česká premiéra 
politického thrilleru Lži vítězů známého 
režiséra Christopha Hochhäuslera a doku-
ment o hudební scéně západního Berlína 
B-Movie: zvuk a rozkoše západního Berlína 
1979-1989, který byl úspěšně uveden na 
festivalu Das Filmfest 2015.
en: The 23th show of actual European 
cinematography includes contributions of 
the Goethe-Institut: The Czech premier 
of the political trailer Lies of the winners 
by the director Christoph Hochhäusler 
and a documentary about music in West 
Berlin called B-Movie: Sound and plea-
sures of the West Berlin 1979-1989, which 
was successfully presented on the festival 
Das Filmfest 2015. 
www.eurofilmfest.cz

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D4) 
po-pá 10–21 h, so-ne 14–20 h / 
Mon–Fri 10am–9pm, Sat-Sun 2-8 pm

Jim Marshall
The Haight: Love, Rock and Revolution
29. 1.–28. 3.
Výstava představuje významné cykly z tvor-
by světově proslulého fotografa rockových 
hvězd 20. století, jako byli Beatles, Rolling 
Stones nebo Carlos Santana.
en: The exhibition shows important cycles 
from a work of the famous photographer of 
rock stars in 20th century as The Beatles, 
The Rolling Stones or Carlos Santana.

Petr Sirotek: Fotografie / Photographs
1. 4.–19. 6.
Výstava se soustřeďuje na dva soubo-
ry z autorovy tvorby: soubor Nepál je 
výsledkem autorovy cesty v souvislosti 
s horolezeckou výpravou v roce 1973 do 
tajemného království v Himaláji, fotografie 
zátiší představují výsek z celoživotní tvorby 
autora.
en: The exhibition focuses on two col-
lections from his photographic works: 
the Nepal collection resulted from Petr 
Sirotek’s journey with mountaineering 
expedition through the mysterious king-
dom under the Himalaya in 1973, still life 
photographs represent a cross section of 
the author’s lifelong production.

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

Nástrojáři / The Instrument Makers
Michal Cáb, Martin Hlaváč, Veronika 
Svobodová, Adam Železný, Ladislav 
Železný
11. 3.–31. 3.
Jestliže je kladivo jediný nástroj, který 
máš k dispozici, pak se ti vše jeví jako 
hřebík. (Zákon nástroje)
Sonda do dílen autorů, jejichž společným 
východiskem je nestandarní přístup k vy-
tváření hudebních nástrojů. Prezentace 
znících objektů, tematizace specifických 
přístupů a metodologií. Nové způsoby 
hraní, kompozice a akustické zkušeností. 
Multikanálový zvukový systém Michala 
Cába, poslechové instruktážní videa 
Marka Hlaváče, automatofony Veroniky 
Svobodové a zvukový obraz z porcelánu 
Adama a Ladislava Železných.

en: If the hammer is the only available tool 
you treat everything as it is a nail.
(The instrument´s law)
A probe into the studios of artists who 
make musical instruments. Presentation 
of sound objects, specific approaches and 
methodologies, different possibilities of 
playing, music compositions and acoustic 
experience. Featuring: Michal Cáb's mul-
tichannel sound system, instructional lis-
tening videos by Mark Hlaváč, automato-
phons by Veronika Svobodová and a sound 
picture made of porcelain by Adam and 
Ladislav Železný. 
k / c Michal Cáb
Scan prachu
12. 4.–5. 5.
Skupinová výstava zaměřená na čtení 
povrchu objektu a obrazu a jeho přepisu 
do zvuku.
en: A group exhibition focusing on "read-
ing" object and painting surfaces and this 
reading's translation into sound. 
k / c Daniel Vlček

GALERIE DÍRA /HOLE GALLERY

Givan Bela: Den u moře / 
A day at the seaside
1. 3.-31. 3.
Nahráno u českého moře – rybníku Řeka 
na Vysočině v srpnu 2013.
en: Recorded at the Czech sea (More) or 
Rybnik Reka, Vysocina. August 2013.
nula.cc, 57428 roadside eatery
1. 4.–30. 4.
V Arménie, kousek od Akori jsme u cesty 
narazili na chatrč nabízející jídlo, zapaře-
nou jídelnu o jedné místnosti, vonící po 
popelu, kouři, skopovém a zelí. Vstoupili 
jsem dovnitř a usadili se do oblaku tepla 
vycházejícího z kamen na dřevo. Byl tam 
už jen jediný další stůl, tři muži u něj hráli 
karty, skrze rty cedili příhazy a dohadovali 
se o hře, ženy zatím připravovaly jídlo. 
Objednali jsme si kávu a pustili se do 
plánování zítřejší cesty.
en: Next to the road near Akori, Armenia, 
we come to a shack advertising food, 
a steamy one-room eatery smelling of 
ash, smoke, mutton and cabbage. We 
step inside and sit in a sphere of heat 
coming from a wood-burning stove. Three 
men are playing cards at the only other 
table, growling out their bids and arguing 
over each other’s playing, while a woman 
prepares their food. We order coffee and 
discuss tomorrow’s itinerary.

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

Artificial cinema
19. 3.–29. 5.
k/c: Mohammad Salemy

Konference Reinventing Horizons
18. 3.–19. 3.
Přednášející: Nick Srnicek, Antonia Maja-
ca, Patricia Reed a další

Smíchov
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka (E1) 
st a so / Wed & Sat, 14.00-17.00 
aug.cz/altan-klamovka-praha

Viktor Valášek
2. 3.–26. 3.
Absolvent Akademie výtvarných umění 
v Praze (Ateliéry Malířská škola Vladimíra 
Skrepla, Škola malířských technik Zdeňka 
Berana a Škola grafiky Jiřího Lindovské-
ho). V projektu pro Altán Klamovka bude 
reflektovat jeho výstavní historii zaměře-
nou na kresbu.
Anna Ročňová a Jan Boháč
30. 3.–23. 4.
Anna Ročňová je studentkou a Jan Boháč 
absolventem na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze (Ateliér sochařství 
Dominika Langa a Edith Jeřábkové). 
Umělecký záměr pro Altán Klamovka bude 
vycházet ze specifičnosti galerie a média 
kresby.
Šárka Koudelová
27. 4.–21. 5.
Studuje na Akademii výtvarných umění 
v Praze (Ateliéry Grafiky II Vladimíra 
Kokolii, Kresby Jiřího Petrboka, Malby II 
Vladimíra Skrepla). V Altánu Klamovka se 
pokusí poodhalit moment stvoření díla. 
k/c:Lenka Sýkorová

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

Anna Daučíková: Samostatná výstava/ Solo 
Exhibition
27. 1.–27. 3.
Výstava je neúplným pokusem o shr-
nutí nejdůležitějších témat v práci této 
první československé feministické a queer 
umělkyně. Na východ obrácená emigrace 
a pobyt v Rusku 80. let, determinace sexu-
ální identitou do pozice vždy jiného a touha 
spojená s vizualizací smyslových zážitků, 
vztah minulosti a současnosti se všechny 
nakonec obrací k spojujícími tématu poli-
tického těla. 
en: The exhibition is an incomplete attempt 
to summarise the most important topics in 
the work of the first Czechoslovak feminist 
and queer female artist. The reversed 
emigration and stay in 1980s Russia, the 
determination by the sexual identity to the 
position of “the other” and the desire in 
relation to visualisation of sensual experi-
ence, the connection between past and 
presence all intercross in the topic of the 
political body. 
k / c Michal Novotný
Intermarium
Chto delat, Grupa Azorro, IRWIN, Pavla 
Malinova, Svätopluk Mikyta, Rafani, Little 
Warsaw, Zbigniew Libera
27. 1.–27. 3.
Výstava se soustředí na téma národní 
identity v umění zemí Střední a Východní 
Evropy v posledních 30 letech. Projekt je 
inspirován koncepcí Intermaria - specific-

kou a unikátní vizí koalice zemí situovaných 
mezi Černým a Baltickým mořem. 
en: The exhibition will examine the topic of 
national identity in art of countries from 
Central and Eastern Europe throughout 
the last 30 years. The project is inspired 
by a concept of Intermarium that depicts 
a unique vision of a coalition by countries 
situated between the Black Sea and the 
Baltic Sea. 
k / c Łukasz Białkowski, Piotr Sikora
Matthijs Munik: Neolastoscope
27. 1.–27. 3.
Munnik focuses on light, colour and sound 
collaboration that make psychedelic impre-
ssions. His performances and installations 
incorporate coloured stroboscopic light, 
prisms and hypnotic sounds. His presenta-
tion at FUTURA is focused on the historical 
topic of visual music. 
en: Munnik se soustředí na práci se 
světlem, barvou a zvukem v instalacích 
připomínajících psychedelickou zkušenost. 
Často pracuje s barevným stroboskopickým 
světlem, rozkladem světla a hypnotickým 
zvukem. Jeho samostatná prezentace ve 
FUTUŘE se soustředí na historické téma 
vizuální hudby. 
k/c Martyna Laukaitytė

Thomas Jeppe: Neo Lad
17. 4.–5. 6.
Projekt sestává z nových prací vytvořených 
během rezidenčního pobytu přímo pro 
prostory galerie FUTURA. Thomas Jeppe se 
zabývá vztahem formy a významu, antropo-
logicky abstrahuje formy z jejich kontextů 
a kombinuje je s důrazem na odchylky 
a víceznačnosti. Na výstavě se tak mimo jiné 
potkává australská subkultura “lads” s čes-
kou modernou. en: Exhibition consists of 
new works produced during Thomas’s resi-
dency stay at A.I.R. FUTURA. Jeppe is deal-
ing with the relation of form and meaning, 
forms are abstracted from contexts and 
combined with the accent on divergencies 
and ambiguities. Australian “lads” subcul-
ture meets the Czech modernity.

Kasia Fudakowski: Samostatná výstava
17. 4.–5. 6.
Jak sochařská tak performativní praxe Kasiy 
Fudakowské staví na mechanismu komedie 
a vtipu a využívá humor jako nástroj 
k manipulaci očekávání a k zesílení kritiky. 
Fudakowská staví na pojetí sochy jako 
eventu a vytváří zdánlivě chaotické, ale zá-
roveň precizně inscenované performance. 
Výstava v galerii FUTURA představí převážně 
nová díla připravená v dialogu s pracemi 
Thomase Jeppeho.
en: Both the sculptural and performative 
practice of Kasia Fudakowski draws on the 
use of comedy and joke, using humour as 
a tool in order to manipulate expectations 
and enforce critique. Fudakowski draws on 
the notion of sculpture as event and cre-
ates seemingly chaotic, yet highly staged 
performances. The exhibition presents 
mainly new works prepared in the dialog 
with works of Thomas Jeppe.
Jimena Mendoza: Samostatná výstava
17. 4.–5. 6.
Jimena Mendoza buduje paralely mezi fan-
tazijními ikonografiemi vzdálených periferií. 
Příslib kosmické budoucnosti a folklorní 
motivy pozdní modernity se potkávají ve vizi 
ztraceného staro-nového utopického světa. 
Mechanismus střetu je ještě podporován 
precizní formální citlivostí a vyspělou 
zkušenou prací s materiálem, jaksi až neob-
vyklou pro západní umění současné.
en: Jimena Mendoza builds on parallels be-
tween imaginary iconographies of distant 
peripheries. The promise of cosmic futures 
and folklore motifs of late modernity meets 
in the vision of lost, ancient but futuristic 
utopian world. The mechanism of clash is 
further enforced with Mendoza’s precise 
formal sensitivity and advanced, experi-
enced material knowledge, almost unusual 
for western contemporary art.

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

Little Warsaw: Fightlessness
18. 2.–3. 4.

Fightlessness je první samostatnou pre-
zentací umělecké skupiny Little Warsaw 
v ČR. Převážně sochařská výstava rozvíjí 
několik narativů, kterou jsou v poslední 
době v centru zájmu skupiny, a to ve dvou 
základních liniích: individuální konfrontace 
s vnějším světem a individuální konfronta-
ce se sebou samým.
en: Fightlessness is the first solo presenta-
tion of this art group in the Czech Republic. 
The prevailingly sculpture exhibition devel-
ops several narratives that have been in the 
center of interest of Little Warsaw, along 
two basic lines: individual confrontation 
with the external world and with oneself. 
k/c: Jaro Varga

Tušení světla / Portent of Light
14. 4.–31. 5.
Výstava se zabývá přitažlivým fenoménem 
"ztraceného poznání". Vychází z před-
stavy vysoce vyspělých civilizací, které 
zmizely v temnotě zapomnění, a zjišťuje, jak 
dědictví starověké moudrosti prosakuje do 
současného myšlení a rezonuje v současné 
umělecké praxi.
en: Exhibition pursues the enticing 
phenomenon of the “lost knowledge”. It 
follows the fantasy of the highly advanced 
civilisations that vanished in the murki-
ness of oblivion and sees how the heritage 
of ancient wisdom seeps into the current 
thinking and resonates in contemporary art 
practice.
k/c: Jaro Varga, Lucia Tkáčová

– GALERIE KOSTKA 
Jan Poupě: Proudění / Flow
18. 2.–3. 4.
Centrem výstavy je monumentální objekt, 
který dominuje prostoru galerie. Autor 
zde rozvíjí svůj dlouhodobý zájem o pří-
rodní a meteorologické jevy a snaží se 
komplexnost tématu uchopit komplexním 
environmentem – totální instalací.
en: In the center of the exhibition stands 
a monumental object, dominating the 
space of gallery. Here its author further 
develops his long-term interest in natural 
and meteorological phenomena, trying 
to grasp this complex theme by means of 
a complex environment – a total instal-
lation. 
k/c: Jaro Varga

Juraj Gábor: Vertikální gradace / Vertical 
Gradation
14. 4.–8. 5.
Analyticky i deduktivně rekonstruuje Juraj 
Gábor myšlenkové procesy skryté za ob-
jekty, ve snaze dostat se blíž k materiálu.
en: Juraj Gábor rebuilts through the analy-
tic and deductive ways thought processes 
which are hidden behind the objects, in 
order to get closer to the material. 
k/c: Zuzana Jakalová

Staré Město
ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D4) 
út, čt / Tue, Thu, 14.00–16.00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

Petra Áčová, Michelle Adlerová, Veronika 
Bromová, Eva Fuka, Ilona Havelková, Milota 
Havránková, Eva Heyd, Blanka Chocholová, 
Meyling Ho, Loli Kantor, Dana Kyndrová, 
Helena Lukas, Markéta Luskačová, 
Suzanne Pastor, Minna Pyyhkalla, Nadia 
Rovderová
Skupinová tématická výstava: Feminine!
26. 2.–24. 3.
Ženství pohledem žen fotografek 
k / c Nadia Rovderová

– MALÝ SÁL GALERIE:

Feminine – Vintage
26. 2.–24. 3.
Ženy na vintage fotografiích autorů, jak 
anonymních, tak známých: František Dr-
tikol, Alexander Hammid, Hella Hammid, 
Jan Lukas, Jaroslav Rössler, Stanislav 
Tůma, Josef Větrovský a další.

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31 (D4) 
po–pá / Mon–Fri, 11.00-18.00, 
prague.czechcentres.cz

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

Štěpánka Šimlová: Léta levitace
20. 11. 2015–20. 3. 2016
Štěpánka Šimlová patří k dynamické ge-
neraci devadesátých let, v níž se důrazně 
přihlásily o slovo mladé umělkyně. Výstava 
představuje převážně nové práce autorky 
a zaměřuje se jak na užší privátní témata 
vycházející z osobní zkušenosti a vlastní 
„ženské pozice“, tak na náměty z reality 
dneška.
en: The current exhibition presenting 
mostly Šimlová´s recent output, is focused 
dually, on her treatments of several specific 
private themes inspired by the artist´s per-
sonal experience in the light of her own 
“feminine standpoint,” and on works 
tackling subjects drawn from the present-
day reality. 
k/c Olga Malá

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

Andreas Groll (1812–1872): Neznámý 
fotograf / Unknown Photographer
16. 2.–8. 5.

Výstava poprvé komplexněji představí práci 
rakouského fotografa Andrease Grolla 
(1812–1872), který je pro dějiny české foto-
grafie důležitý jako autor prvních souborů 
fotografií Prahy, Plzně a Kutné Hory.
en: This exhibition will provide the first 
complex overview of the works by the 
Austrian photographer, Andreas Groll 
(1812–1872), who is significant for the history 
of Czech photography as the author of the 
first series of pictures of Prague, Plzeň and 
Kutná Hora. 
k/c: Petra Trnková, Monika Faber

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

David Cronenberg: Evolution
19. 2.–17. 7.

Významný kanadský režisér patří k tvůrcům 
s bohatou výtvarnou fantazií a z toho těží 
i výstavní projekt věnovaný jeho celoživot-
nímu dílu. Cronenbergovy surrealistické 
vize doprovázející akční příběhy jeho filmů 

budou představeny prostřednictvím sku-
tečných artefaktů a modelů vzniklých pro 
jednotlivé snímky. en: The outstanding Ca-
nadian director ranks among those artists 
blessed with abundant artistic imagination, 
which is the main basis of this planned 
project devoted to his lifetime oeuvre. 
Cronenberg’s surrealist visions, accom-
panying the action stories of his films will 
be presented on authentic artefacts and 
models created for the individual movies.

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

Zuzana Halánová, Daniel Laurinc: 
Ponořeni v čase / Immersed in time
24. 3.–30. 4.
Ponořeni v čase / Immersed in time
Lidé si myslí, že vzpomínky jsou ob-
jektivním záznamem toho, co se stalo. 
Vzpomínky jsou nicméně subjektivní 
konstrukcí lidského vědomí. Zatímco 
emoce jsou základním kamenem paměti, 
je to tok času, který je zamlžuje a číní je 
subjektivními. Mladá autorská dvojice (oba 
ITF, Opava) představí kombinací portrétů 
se záznamem nalezených předmětů svoji 
reflexi přírodní katastrofy tropického 
ostrova v Indickém oceánu. 
en: People think that memory is an 
objective record of what has happened. 
It is, however, a subjective construct of 
one’s consciousness. While emotions are 
the most enhancing element constructing 
memory, the factor of time is what makes 
it less accurate and more subjective. Two 
young artists (both ITF, Opava) by combin-
ing portraits with records of found objects 
create their reflection of natural disaster 
on a tropical island in the Indian Ocean.

GALERIE HAVELKA
Martinská 4 (D4) 
galeriehavelka.cz 
facebook.com/GalerieHavelka/

Legend works: Sat, Sun, Mon 11.00-18.00
Opening: Tue 17.00-20.00
Exhibition opened Wed & Thu 11.00-18.00
Legendy GR2 / GR2 Legends
Legenda Tomáš Prchal
5.–10. 3.
Legenda František Novák
12.–17. 3.
Legenda Eva Červená
19.–24. 3.
Legenda Jesper Alvaer
26.-31. 3.
Legenda Jana Šárová
2.–7. 4.
Legenda Markéta Baňková
9.–14. 4.
Legenda Jan Turner
16.–21. 4.
Legenda Karel Pivoňka
23.–28. 4.
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Galerie města Ostravy
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Současné umění
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ale také intervence současných českých 
i zahraničních umělců (Jiří Kovanda, Matts 
Leiderstam, Yoshihiro Suda Prinz Gholam 
a další). 
k / c: Adam Budak, Eva Bendová, Kristý-
na Brožová, Oldřich Bystřický, Markéta 
Hánová, Adéla Holubová, Veronika Hulíková, 
Štěpánka Chlumská, Martina Jandlová, 
Rea Michalová, Zuzana Novotná, Michaela 
Pejčochová, Radomíra Sedláková, Petr 
Šámal, Olga Uhrová, Marcela Vondráčková, 
Petra Zelenková

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

Materiálový experiment
5. 2.–3. 3.
Výstava Materiálový experiment zohled-
ňuje aktuální materiálové, procesuální 
a technologické přístupy v převážně pro-
storové tvorbě ateliéru Přírodní materiály 
na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí 
nad Labem. 
en: The exhibition shows current ap-
proaches in terms of materials, processes 
and technologies as used in atelier of Na-
ture materials at Faculty of Art and Design 
UJEP in Usti nad Labem. 
k / c Adéla Machová
Jan Kovářík: Konfromantace forem
30. 3.–6. 5.
Nové práce. 
en: New works. 
k / c Lucie Šiklová

– TOPIČŮV KLUB

Jindra Viková: Prchavé 
okamžiky / Fleeting Moments
15. 3.–15. 4. 
k/c: Ilona Víchová
Literární čtvrtky a další akce:
Křest sborníku Topičův salon 1894–1899
3. 3., 18:00
Magdaléna Šipka. Součástí čtení bude 
i performance Dariny Alster.
7. 4., 18.00

Vinohrady
ETC. GALERIE 
Sarajevská 16 (F5)
pá–ne / Fri–Sun, 13.00–18.00
nebo po telefonické domluvě / 
or by appointment: +420 602 682 788
etcgalerie.cz

Jiří Skála: Hřiště / Playground
10.3.–10.4.
Ve výstavě Hřiště si Jiří Skála klade otázku, 
co pro naši společnost volný čas znamená. 
Tento časoprostor byl totiž v dnešní době 
velmi hrubě penetrován prací, a my už 
nedokážeme přesně uchopit, natož přesně 
definovat volný čas.
en: Jiří Skála in the exhibition Playground 
asks, what does free time actually mean in 
our society. ... by work so much, that we are 
not able anymore to define and delimite it. 
k/c: Markéta Vinglerová a Tomáš Uhnák

Tomáš Kofroň
15. 4.–1. 5.
Tomáš Kofroň ohledává materiální meze 
a nanovo prožívané dimenze malířské 
tvorby, zdlouhavě redefinuje vlastní 
záměry a gesta, rozporuje obecně vžité 
zkušenosti. Nejistota je fundamentál-
ním nástrojem, součástí rozhodujícího 
mechanismu.
en: Tomas Kofroň probes material limita-
tions and experiences anew dimensions 
of painting creation, tediously implements 
his own intentions and gestures, disputes 
the generally deep-rooted experiences. 
Uncertainty is a fundamental tool, crucial 
part of the mechanism. 
k/c: Radim Langer

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

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

Glozová Maria, Petrov Lyube, Rapant 
Michal, Pangrác Pavel: Pes na koni jel
24. 3.–14. 4.

SVIT 
Blanická 9 (E6) 
út-so 14-18 nebo po domluvě / Tue-Sat, 
2-6 pm or by appointment 
svitpraha.org

Jan Merta: Předkrm / Appetizer
1. 3.–16. 4.
Výstavou Jana Merty, na které umělec 
představuje své nejnovější práce, zahajuje 
galerie SVIT výstavní činnost v nových 
prostorách na Praze 2.
en: The exhibition consisted of Jan 
Merta´s most recent works is launching 
SVIT´s new exhibition space in Prague 2.

Žižkov
SNY NA PRODEJ / DREAMS 
THAT MONEY CAN BUY
Křižíkovského 10 (D6) 
drdovagallery.com

11. 3. zveřejnění programu / March 11 an-
nouncement of programme

16. 3.–10. 4. 2016 denně od 19.30 / 
March 16–April 10, 2016 daily at 7:30 pm

Série 25 událostí. Název je přejat z filmu 
Hanse Richtera, kterým se často vymezuje 
pomyslný konec klasické avantgardy. Na 
filmu se podílel mj. John Cage, Alexander 
Calder, Marcel Duchamp, Max Ernst, Fer-
nand Léger nebo Man Ray.
en: Series of 25 events. The title is bor-
rowed from Hans Richter’s film which is 
often seen as an imaginary end of the clas-
sic avant-garde. Artists who collaborated 
on the film include John Cage, Alexander 
Calder, Marcel Duchamp, Max Ernst, Fer-
nand Léger and Man Ray.

GALERIE 35M2 
Víta Nejedlého 23 (D6) 
po–ne / Mon–Sun, 10:00–19:00, 
35m2.cz

Martin Lukáč
8. 4.–1. 5.
k / c František Fekete

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

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

Jan Šerých: Limbo
12. 3.–7. 5.

Tvorba Jana Šerých obsahuje malbu, 
video, digitální obraz. Dlouhodobě se 
zabývá tématem napětí, ambivalencí mezi 
znakem a obrazem, komunikací. Pracuje 
s textem, nalezeným a následně manipu-
lovaným fotografickým materiálem, sché-
maty. Jeho díla mají stejně blízko k umění 
prostorovým i časovým, což může vzbudit 
pochybností, zda se na jeho díla díváme 
nebo je čteme. „Ve své práci spojuje dvě 
zdánlivě protikladné tendence, racionální, 
jež se projevuje v užívání formálních pro-
středků geometrické abstrakce, a emocio-
nální, která představuje pravý obsah jeho 
děl.” (Karel Císař)
en: "In his work Jan Šerých combines 
two seemingly contradictory tendencies. 
Rational, which manifests in the use of 
formal means of geometric abstraction 
and emotional, which represents the true 
content of his work." (Karel Císař)

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

Jan Brož, Richard Nikl: Je Suis Symmetry
30. 1.–12. 3.

Paky Vlassopoulou: Be quiet
25. 3.–7. 5.

Přikazovací tón názvu výstavy řecké uměl-
kyně Paky Vlassopoulou svádí pozornost 
ke způsobům řešení aktuálních problémů 
Řecka, obecné problematiky mobility 
21. století a také k zacházení s exponovanou 
a znovu expandující oblastí sochařství.
en: The imperative tone of the title of the 
exhibition Be quiet by Greek artist Paky 
Vlassopoulou calls attention to ways of 
solving the current problems in Greece, 
the general issue of mobility in the 21st 
century, and deals with the exposed and 
re-expanding field of sculpture.
k / c Edith Jeřábková, Are (are-events.org)

Vyšehrad
GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F4) 
po–ne / Mon–Sun, 9.30–17.00 v dubnu 
do 18.00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Jakub Tomáš: Hanka a Linda
4. 3.–17. 4.
Jakub Tomáš se pravidelně objevuje 
na české umělecké scéně jako výrazný 
malíř schopný aktualizovat svébytným 
způsobem obraz pro současnost. Pro 
autora je typické svobodné, nikoliv však 
samoúčelné nakládání s malířskými 
výrazovými prostředky, smysl pro nové 
formátování obrazu v závislosti na 
proměně lidského vědomí, osvojení si 
malířské iluze, kterou lze přetvářením 
demaskovat a rozvinout tak celou řadu 
otázek přesahujících úzké vymezení jedné 
umělecké disciplíny – malby.
k / c Petr Vaňous

akce
VS. INTERPRETATION
www.vsinterpretation.org
27. 4.–1. 5.
Studio Alta, Alfred ve dvoře, Veletržní 
palác NG, Institut intermédií – FEL ČVUT, 
HAMU, Centrum a Nadace pro současné 
umění Praha, Stará čistírna odpadních vod 
v Bubenči, Galerie INI, Galerie Školská 28
Druhý ročník festivalu hudební 
improvizace s přesahem k dalším médiím, 
jakými jsou pohyb, zvukové nebo výtvarné 
umění, film a nové přístupy v hudební 
skladbě. 
en: Second edition of festival of music 
improvisation that extends into the fields of 
sound art, movement, visual art, and new 
approaches in composition, among others. 

Umělci / Artists: Mazen Kerbaj, Andrea 
Parkins, Paed Conca, Hanna Hartman, 

Příležitost vidět malíři přímo pod 
ruku se naskytne v druhém pokračování 
výstavního projektu Legendy Gr2. Během 
osmi týdnů se zde postupně představí 
osm tvůrců, o kterých se v prostředí 
Kokoliova ateliéru Grafika 2 na AVU v Praze 
vyprávějí legendy. Jsou to jak umělci, 
kteří se prosadili na výtvarné scéně, tak 
i osobnosti, které léta intenzivně pracují 
v soukromí ateliéru a jejichž dílo může být 
pro veřejnost speciálním překvapením. 
Umělci budou vytvářet své dílo přímo na 
místě v galerii, vždy od soboty do pondělí 
a to za plného „dozoru“ veřejnosti. Přijďte 
se podívat naživo do Martinské ulice, 
případně sledujte průběh tvorby přes 
webkameru od soboty do pondělí na webu 
či FB Galerie Havelka.
en: One weak, one artist making a site 
specific piece "live". Former students 
from Studio Grafika 2 at Academy of Fine 
Arts are for three days working right in 
the gallery. Come to see them live or 
stalk their creative process through the 
webcam. Openings on Tuesdays.
Autor projektu / Conception: Vladimír 
Kokolia. Projekt je věnován / Dedicated to: 
Šárka Trčková

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

Artscape Norway
19. 2.–3. 4.

Mezinárodní projekt, který pomocí média 
fotografie, dokumentu a videoartu předsta-
ví výtvarné aspekty uměleckých děl a drob-
né architektury, které se staly součástí 
norské krajiny a veřejného prostoru.
en: International project introduces art 
elements from Norwegeian landscape and 
public space.

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

Pavel Korbička: Event of Space
4. 3.–6. 4.
Světelná instalace navržená na míru ar-
chitektury pražské galerie NoD je tvořená 
polykarbonátovými stěnami, které rozvá-
dějí světlo neonových trubic do celého 
výstavního prostoru. Instalace je fyzicky 
přístupným labyrintem vymezujícím pohyb 
návštěvníka, v němž dochází k rozost-
řování či zamlžování uvnitř se nacháze-
jících objektů. Svým aktivním pohybem 
rozehrává návštěvník imaginární kinetické 
světelné jevy, které se stávají zdrojem 
jeho fyzické nerovnováhy.
en: Light installation invites the viewer 
to enter the labyrint. Following his own 
movement the viewer experiences imagi-
nary kinetic sensations. 
k/c: Jiří Machalický
Sherine Anis, Stefan Reiterer, Mark 
Fridvalszki, Alžběta Kočvarová, Ondřej 
Vicena: Volkshymne
4. 3.–6. 4.
Výstava Volkshymne představuje umělce 
vycházející z prostředí uměleckých škol 
v Česku, Rakousku a Maďarsku. Reaguje na 
společnou historii zemí, které po dlouhou 
dobu setrvávaly ve vzájemném svazku. 
Ačkoli je oficiální svazek dnešních samo-
statných států již dávno rozvázán, bazální 
kulturní vlivy, kterými na sebe po dlouhou 
dobu působily, jsou zde stále patrné. Ra-
kouští, čeští a maďarští umělci nejmladší 
generace představí v rámci výstavy práce 
reagující na téma společného kulturně 
geografického základu obou zemí a jejich 
vzájemné historie, která se v 21. století zdá 
již zapomenutou.
en: Volkshymne stands for the name of 
the exhibition presenting artists coming 
from artistic environments of the Czech 
Republic, Austria and Hungary. It aims to 
respond to common history of the three 
states which had remained for centuries 
in the mutual union under the Austro-
Hungarian empire. Although the official 
relations of the countries have been 
untied, basal cultural impacts which influ-
enced them are still visible. Exhibition will 
present Czech, Austrian and Hungarian 
artists from the youngest generation. Its 
challenge is to respond to the theme of 
a common cultural and geographic base 
between the countries and their mutual 
history which seem to be already forgot-
ten in the 21st century. 
k/c: Klára Burianová, Ján Gajdušek

– VIDEO NOD

Kryštof Ambrůz, Andrea Mikysková, Anna 
Slama, Ladislav Tejml: Virtual modality
18. 2.–13. 3.
Tematická výstava sleduje aktuální ten-
dence na poli post-internetového umění 
v díle nejmladší generace autorů. Ti, na 
rozdíl od přístupů, které mají kořeny v 90. 
letech 20. století (1994 rokem internetu), 
již netvoří výhradně pro internet, ba právě 
naopak, snaží se vyjít svou tvorbou z virtu-
álního prostředí ven, ať už prezentací díla 
v galerii či komerčním využitím. Vytváří 
tak specifický jazyk, kterým promlouvají 
k divákům. Zde prezentované virtuální 
krajiny jsou předstupněm a východiskem 
pozdějšího vizuálního tvarosloví, které je 
skládáno z konkrétních znaků interneto-
vého prostředí.
en: Last generation of post-internet 
artists is comming out from cyber space, 
but is still using virtual tools. Virtual 
landscapes are built from patterns char-
acteristic for the sphere of internet, but 
made with the intention to be presented 
in a gallery. 
k / c: Veronika Zajačiková

Jan Šrámek & Dizzcock: Between 
the World and Me
17. 3.–10. 4.
Název výstavy Between the World and Me 
odkazuje k literárnímu dílu amerického 
autora Ta-Nehisi Coatese. Obsah výstavy 
se vztahuje k aktuálnímu albu Dizzcocka 
Elegy of Unsung Heroes, čerstvě oceně-
ného cenou Vinyla za nejlepší album roku 
2015, na jehož vizuální podobě se podílel 
Jan Šrámek. Výstava rozšiřuje původně 
audiovizuální performance o galerijní pro-
středí. Téma výstavy se vztahuje k obsahu 
alba, jež se dotýká aktuálních sociálních 
a politických problémů. V případě výstavy 
Between the World and Me zobrazených 
prostřednictvím krachem zasaženého 
amerického města Detroit.
en: Exhibition is related to the current 
album of Dizzock Elegy of Unsung Heroes 
to which has Jan Šrámek made a visual 
part. Social a political problems of our age 
are represented by image of Detroit after 
collapse. 
k / c: Veronika Zajačiková

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

Jiří Černický: Divoký sny
27. 1.–10. 4.
Východiskem výstavy je série padesáti 
kreseb z posledních 25 let, které kombinují 
utopické představy o zlepšení světa, excen-
trické architektonické vize spolu s jistou 
dávkou muzeálního retrofuturismu. Jiří 
Černický nechá zaznít všem médiím, ve kte-
rých doposud pracoval, včetně skulpturál-
ních, kinetických, zvukových a site-specific 
instalací, performance, nebo videoartu. 
Výstavu provází bohatý program s možností 
setkání s umělcem. 
en: The exhibition’s starting point is a series 
of fifty drawings from the past 25 years, 
which combine utopian ideas about the 
betterment of society, eccentric architec-
tural visions together with a certain amount 
of museal retro-futurism. All the media, 
with which Jiří Černický has been working, 
will be included such as sculptural, kinetic, 
sound and site-specific installations, 
performances as well as video-art. The 
exhibition is accompanied by a series of 
special events with the opportunity to meet 
the artist himself. 
k/c: David Korecký

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

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

Open Call
4. 3.–9. 4.
Jak uspět na poli výtvarného umění? Vý-
stavní projekt Open Call ohledává způsoby 
proměňování podob umělecké tvorby pod 
vlivem mechanismů výběrových řízení.
en: How to gain success in the contempo-
rary art scene? The Open Call exhibition 
project explores the ways in which art 
changes when influenced by mechanisms 
and principles of open calls and selection 
processes. 
k / c: Alžběta Bačíková, Martina Smutná, 
Lucie Rosenfeldová
Typo 2010
15. 4.–28. 5. 2016
Výstava je koncetrovaným průřezem 20 let 
české písmotvorby, objeví se na ní písma 
z 90. let i nejnovější abecedy. Zároveň je 
poctou profesorům typografie a osobnos-
tem spjatým s UMPRUM.
en: The exhibition is a complex survey 
of 20 years of Czech typeface design. It 
features both fonts from 1990s and the 
very latest ones, and at the same time, it 
pays homage to typography professors 
and typographers connected with the 
Academy of Arts, Architecture and Design 
in Prague. 
k / c: Tomáš Brousil a Zuzana Lednická

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

Květa Pacovská: Maximum Contrast
11. 11. 2015–27. 3.
Retrospektivní výstava umělkyně, která 
je známá především v zahraničí svými 
experimentálními autorskými knihami. 
Výstava představuje domácímu publiku 
celou šíři její mimořádně soustředěné 
tvorby – trojrozměrné obrazy, kovové a pa-
pírové sochařské objekty, velkoformátové 
kresby, volnou i užitou grafiku, ilustrace či 
autorské knihy.
en: Retrospective of an artist noted in 
particular on the international scene for 
her original book illustrations. The current 
project aims at presenting for the first time 
to the public in this country the full range 
of her outstandingly consistent output, in-
cluding illustrations and book art works, as 
well as paintings, sculptural objects, prints 
and drawings. 
k/c: Magdalena Juříková, Hana Larvová

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

Velkorysost. Umění 
obdarovat / Generosity. On the Art of 
Giving
5. 2.–3. 7.
Výstava mapuje identitu a poslání nejstarší 
české sbírkotvorné instituce. Výstava je za-
měřena témata donátorství, štědrosti a vzá-
jemnosti a je to poprvé, kdy jeden výstavní 
projekt propojuje všech šest galerijních 
budov. Expozice v jednotlivých objektech 
představuje díla ze sbírek Národní galerie, 

Handa Gote, Christine Abdelnour, Paed 
Conca, Christof Kurzmann, Julyen 
Hamilton, Jérôme Noetinger, Martha 
Mooke, Bob Ostertag, Tony Buck, 
Andrea Neumann, Lê Quan Ninh, Theo 
Bleckmann, Hans Koch, Christof Migone, 
Hans van Koolwijk, Martin Siewert, Phil 
Minton, Pražský improvizační orchestr, 
Angélica Castelló, Audrey Chen, 
Sharif Sehnaoui, Raed Yassin, George 
Cremaschi, Lloyd Dunn, Luboš Fidler, 
Sabine Ercklentz, Boris Hauf, Steve 
Heather, Michal Kindernay, Microvomit, 
Ana Maria Rodriguez, Michael Thieke, 
Ute Wassermann, Marcel Bárta, Jan 
Jirucha, Pavel Zlámal, Sarah Washington, 
Knut Aufermann, Cristina Maldonado, 
Miro Tóth, Michal Palko, Marek Kundlák, 
Andrej Gál, Christian Weber, Novi Sad, 
Scott Draves, Tommy Martinez, Alex 
Morales, Georgy Bagdasarov a další 
Pořádá / Organized by Agosto 
Foundation

ARE
are-events.org

Souběžné Formáty / Parallel Formats
program událostí k výstavě Apoca-
lypse Me v Galerii Emila Filly, Ústí nad 
Labem / Event program for the exhibition 
Apocalypse Me at the Emil Filla Gallery, 
Ústí nad Labem

Patricia Dominguez & Irvin Morazan: 
Nové podoby koexistence / New figures 
of coexistence
3. 3., 19.00 / 7 pm, přednáška / lecture 
tranzitdisplay, Dittrichova 9 (E4)
Přednáška o umělecké praxi a současném 
umění mezi Latinskou Amerikou a New 
Yorkem.

en: A lecture on artistic practice and 
contemporary art between Latin America 
and New York.

ATHÉNY PARTAHHIANA / 
ATHENS PARTAHHIANA
Iliana Fokianaki: State of Concept
3. 3., 14.00 / 2 pm, přednáška a disku-
ze / lecture and discussion
sál 115 / room 115, UMPRUM, náměstí 
Jana Palacha 80 (C4)
Přednáška o kulturní scéně v Aténách, 
uměleckých praktikách a profesích v době 
krize a diskuze nad současným stavem věcí 
na umělecké scéně Evropy ze sociopolitic-
ké perspektivy.
en: A lecture on the cultural scene in 
Athens, the practices of artists and art 
professionals in times of crisis and a dis-
cussion on the current state of play in the 
contemporary European art scene through 
a sociopolitical viewpoint.

Nikos Arvanitis, Veronica Malagon, 
Marios Pavlou: Circuits and Currents
7. 3., 18.00 / 6 pm, prezentace a disku-
ze / presentation and discussion
sál 115 / room 115, UMPRUM, náměstí 
Jana Palacha 80 (C4)
Prezentace studentské iniciativy a výstav-
ního prostoru Circuits and Currents athén-
ské Akademie výtvarných umění a diskuze 
o způsobech budoucí spolupráce.
en: A presentation by Circuits and Cur-
rents, a project space run by students of 
the Athens School of Fine Arts and a dis-
cussion about a future cooperation.

Anne Davidian, Matthieu Prat: 
Kassandras
10. 3., 13:00 / 1 pm, přednáška / lecture
sál 115 / room 115, UMPRUM, náměstí 
Jana Palacha 80 (C4)

Představení projektu Kassandras, hyb-
ridního prostoru v nedokončené budově 
v Aténách, v němž nacházejí své místo sou-
časné praktiky experimentování a křížení 
v určujícím prostředí současného Řecka. 
en: Introducing Kassandras, a hybrid space 
situated in an un-finished building in 
Athens, a space where contemporary prac-
tices can find a ground for (cross) breeding 
and experimentation in a given environ-
ment – Greece today.

Nadja Argyropoulou: Behold. 
HELL AS. Urgent.
10. 3., 14:00 / 2 pm, přednáška / lecture
sál 115 / room 115, UMPRUM, náměstí 
Jana Palacha 80 (C4)
Vizuálně akcentovaná přednáška. Jak řekl 
Walter Benjamin: Nemám co říct; jen 
ukázat.
en: A visually accented lecture. As Walter 
Benjamin put it: "I have nothing to say; only 
show".

Anja Kirschner: Moderation
10. 3., 15.00 / 3 pm, autorská prezenta-
ce / artist talk
sál 115 / room 115, UMPRUM, náměstí 
Jana Palacha 80 (C4)
Autorská prezentace a promítání ukázek 
z filmů Anji Kirschner.
en: A talk and screening of film excerpts by 
artist Anja Kirschner.

Paky Vlassopoulou: Be quiet
24. 3., 18.00 / 6 pm, vernisáž / opening
Nevan Contempo, U Rajské zahrady 14 (D6)

Chrysanthi Koumianaki, Kosmas 
Nikolaou, Paky Vlassopoulou: 3 137
29. 3., 14.00 / 2 pm, prezentace a disku-
ze / talk and discussion
sál 115 / room 115, UMPRUM, náměstí 
Jana Palacha 80 (C4)

Prezentace společného projektu a ateliéru 
tří umělců 3 137 a rozprava o athénské 
umělecké scéně, institucích, strategiích 
a programu uměleckých iniciativ, politic-
kých změnách a výstavě documenta 14.
en: A talk by three artists on their colla-
borative project and shared studio 3 137, 
the Athenian art scene, strategies and 
programs of artist initiatives, political 
changes, and documenta 14.

Paky Vlassopoulou: Aquarium
29. 3., 18.00 / 6 pm, komentovaná prohlídka 
výstavy s umělkyní a kurátorkou Edith Je-
řábkovou / A guided tour of the exhibition 
with the artist and curator Edith Jeřábková
Nevan Contempo, U Rajské zahrady 14 (D6)

na výletě / outside of Prague

GALERIE EMILA FILLY 
Jateční 1588/49, Ústí nad Labem
www.gef.cz

Josef Bolf, Aleš Čermák a Michal Cáb, 
Palo Cháán (Patricia Dominguez & Irvin 
Morazan), Martin Kohout, Vilém Novák, 
Anna Slámová, Pavel Sterec: Apocalypse 
Me
3. 3.–15. 4. 
I když dnes možná žijeme v utopii, zůstává 
tu otázka budoucnosti a zda je v ní ještě 
vůbec místo pro člověka. Výstava Apoca-
lypse Me představí především nastupující 
generaci umělců, která je nejcitlivější ke 
změnám, které se dnes odehrávají na roz-
hraní přírody, kultury a technologií.
en: Even though we may be living in a uto-
pia today, the question remains what 
the future might look like. The exhibi-
tion Apocalypse Me introduces works 
by artists who respond to changes that 

have been undergoing on the borders of 
nature, culture and technologies.
k/c Jan Zálešák

GALERIE HRANIČÁŘ
Prokopa Diviše 1812/7, Ústi nad Labem
hranicar-usti.cz
Dům módy: mezinárodní výstava 
současného umění v rámci projektu 
Nesnesitelná rychlost bytí
Ninna Berger, Romana Drdová, Guðlaug 
Mía Eyþórsdóttir, Juliana Höschlová, 
Adam Chmiel, Barbora Kleinhamplová, 
Jan C. Löbl, Štefan Pecko, Iva 
Polanecká, Dorota Sadovská, Michaela 
Spružinová, Marek Šefrna, Nik Timková, 
Ivana Zochová, měsíční intervence: Lu 
Jindrák Skřivánková, Markéta Kinterová, 
David Krňanský, Marie Hladíková
2. 3.–13. 7.
Výstavní projekt vznikl ve spolupráci 
s Deutsche Hygiene-Museum v Drážďa-
nech a tématicky se věnuje propojení 
módy a současného umění. Galerie Hra-
ničář se v následujících pěti měsících 
promění v opuštěný obchod neznámého 
obchodního řetězce. Umělecké projekty 
se zaměřením na práci s módou, jejími 
materiály, technikami i důsledky prostor 
dočasně oživí. Výstavu bude doprová-
zet bohatý program komentovaných 
přednášek, veřejných diskusí s mode-
rátorem, animací pro školy, workshopů, 
vybraných filmových projekcí, koncertů 
a divadla.
k/c Richard Loskot, Václav Janoščík,  
Martina Johnová, Tereza Chaloupková 

PILNÁČKOVA TOVÁRNA
Pospíšilova 281, Hradec Králové 
www.pilnackovatovarna.cz

MENU LABoratory / III. ročník interaktivní 
přehlídky audiovizuální kultury
31. 3.–2. 4.
Třetí ročník MENU LABoratory nabídne 
třídenní program zahrnující volně pří-
stupné workshopy, výstavy, zvukové a ob-
razové instalace, koncerty, performance, 
přednášky, filmové projekce, praktické 
showcase či diskuze nad aktuálními podo-
bami vizuální kultury. www.menumusic.cz

filmový tip / film tip
Marko Škop: film Eva Nová
v kinech od 24. 3. 2016
Snímek vypráví příběh ženy, která bojuje. 
O svého syna i sama se sebou. Eva Nová 
(62) kdysi patřila mezi známé herečky so-
cialistické kinematografie. Eva Nová byla 
alkoholička. Lze u spojení být alkoholič-
kou vlastně použít minulý čas? Po návratu 
z léčení začne Eva dávat svůj život do 
pořádku. Je pozdě. Ale i tak to zkouší. 
Asociace českých filmových klubů 
Letní filmová škola Uherské Hradiště
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