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 mimo mapu / out of map
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

Strach z neznámého. Mezinárodní výstava 
o uprchlickém tématu /  
Fear of the unknown. International 
exhibition on refugee issues
2. 2. – 31. 3.
V nedávné době byly milióny lidí nuceny 
opustit svoje domovy v důsledku válečných 
konfliktů nebo extrémní chudoby. Tato 
situace přinesla do naší společnosti hodně 
nejistoty a stále vyvolává mnoho otázek. 
Výstava Strach z neznámého se pokouší 
překonat bariéru nekomunikace. Vystavená 
díla domácích i zahraničních umělců 
a umělkyň se zabývají utečenci, ale i naším 
vztahem k nim. 
en In recent past millions of people were 
forced to flee their homes due to armed 
conflict or extreme poverty. This situation 
has brought to our society a lot of uncer-
tainty and it raises many questions. The 
exhibition Fear Of The Unknown is trying to 
overcome the barrier of non-communica-
tion. Exhibited works of domestic and for-
eign artists deal with the topic of refugees, 
but also with the topic of our relationship 
and reaction to them. 
k/c: Lenka Kukurová
Vladimír Turner, Alexej Klyuykov,  
Vasil Artamonov, Atelier van Lieshout, 
Bjorn Melhus, Karíma Al-Mukhtarová, De 
Ardoise, Milan Kohout, Martin Zet a další.
Rozhněvaná planeta / Angry Planet
21. 4. – 17. 6.
Mezinárodní skupinová výstava, která 
vznikla za spolupráce Národní technic-
ké knihovny a Centra globálních studií 
Akademie věd ČR. Tématem přehlídky jsou 
globální konflikty a jejich lokální projevy. 
en The international group exhibition, 
which was created in collaboration with 
the National Library of Technology and the 
Centre of Global Studies at the Academy 
of Sciences CR. The theme of the show are 
global conflicts and their local expressions. 
k/c: Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

A3
GALERIE AVU 
U Akademie 4 (A3) 
Hlavní budova AVU, č. dveří 13 
po–pá/Mon–Fri 10.00–18.00 
avu.cz

Markéta Garai, Elisabeth Haust,  
Filip Kůrka, Mišo Ormandík
Darling
21. 2.–9. 3.
Skupinová výstava prezentuje tvorbu čtyř 
autorů narozených do velmi uvolněné 
porevoluční doby, která detabuizovala 
téma sexuality. 
en Group exhibition represents work of 
four artists born in very freed times after 
the Velvet Revolution, which uncurtained 
subject of human sexuality. 
k/c: Markéta Garai
Sylva Máslová, Max Máslo, Michal Blecha, 
Jakub Ort: Výstava Sylvy Máslové / Sylva 
Maslova Exhibition
14. 3.–30. 3.
Vyzbrojeni textilními kolážemi a voskova-
nými batikami Sylvie Máslové se prodíráme 
houštinou post-ironie, směrem k vzdále-
nému svitu nové upřímnosti. 
en Armed with textile collages and waxed 
batiks by Sylvie Máslová we pass through 
the thicket of post-irony, towards the 
distant glow of new sincerity.
Kateřina Komm, Erika Velická,  
Aneta Juklíčková: Ptal se vítr někoho /  
Did Wind Ask Someone
4. 4.–20. 4.
Výstava staví proti sobě práci tří sochařek, 
pohybujících se na poli od figurativního 
sochařství až k abstrahujícím formám. 
en The exhibition confronts works of art 
of three sculptors, all oscillating between 
figurative and abstract forms of plastic art. 
k/c: Kristýna Pečová

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, facebook.com/DOXPrague.cz

Havel
28. 10. – 13. 3.
Rozsáhlá výstava u příležitosti nedožitých 
80. narozenin Václava Havla představuje 
fotografické dílo dvou předních českých 

fotografů Tomkiho Němce a Bohdana 
Holomíčka, kteří řadu let zaznamenáva-
li zásadní historické okamžiky i obyčejné 
chvíle v životě dramatika, politika, prezi-
denta a občana Václava Havla. Několik set 
fotografií doplňují umělecky zpracované 
filmové dokumentární záznamy, jejichž 
autorem je dokumentarista Petr Jančárek.
en This extensive exhibition, on the oc-
casion of what would have been Václav 
Havel’s 80th birthday, presents the photog-
raphy of two leading Czech photographers, 
Tomki Němec and Bohdan Holomíček, who 
for a number of years recorded impor-
tant historical events as well as ordinary 
moments in the life of Václav Havel, play-
wright, politician, president, and citizen. 
Several hundred photos are accompanied 
by artistically produced documentary film 
footage by Petr Jančárek.
Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu 
náhoda / Intention and a Slight 
Coincidence
16. 12. – 6. 3.
Nejnovější desetidílný obrazový cyklus 
Tomáše Císařovského, který vznikal 
v letech 2012–2016, originálním způsobem 
zachycuje různé momenty života dramati-
ka, spisovatele, disidenta a našeho prvního 
porevolučního prezidenta Václava Havla.
en Tomáš Císařovský's newest series of ten 
paintings, created between 2012 and 2016, 
portrays various moments from the life of 
playwright, author, dissident, and our first 
post-revolutionary president, Václav Havel, 
in an original manner.
Materiál 307 / Material 307
10. 2.–8. 5.
Výstava Materiál 307 je představením toho 
nejlepšího, co za posledních 6 let vzešlo 
z učebny č. 307 na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze, tedy z Ateliéru malby 
pod vedením Jiřího Černického. Inter-
mediální výstava dokazuje, že malba dnes 
není jen závěsným obrazem, ale existuje 
i v objektech nebo v instalacích. Výstava 
je formulací otázky, co znamená současná 
malba a představuje její pestré podoby. 
en The Material 307 exhibition pres-
ents the best of what has come out of 
classroom No. 307 at the Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague, this 
being the Painting Studio headed by Jiří 
Černický. The intermedia exhibition proves 
that today, paintings are no longer just pic-
tures that hang on a wall, but that they also 
exist as 3D objects and in installations. The 
exhibition formulates the question what 
contemporary art means, and presents its 
variegated forms.
Jamming
17. 3. – 1. 5.
Jamming je experimentální výtvarný 
projekt, ve kterém společně tvoří umělci 
s mentálním hendikepem a umělci, kteří 
jsou postiženi akademickým vzdělá-
ním. Jde především o spolupráci, otevře-
nost, kreativitu a inkluzi lidí s mentálním 
hendikepem. Výstava představí obrazy, 
jež výtvarníci společně vytvořili během 
posledních dvou let existence projektu. 
en Jamming is an experimental art project 
where mentally handicapped artists 
co-create with artists handicapped by an 
academic education. It is primarily about 
cooperation, openness, creativity, and in-
clusion of the mentally handicapped. The 
exhibition will present paintings that were 
created jointly by the artists during the last 
two years of the project’s existence.
Architektura VII. dne / Seventh-Day 
Architecture
17. 3. – 22. 5.
V Polsku bylo mezi léty 1945 a 1989 postaveno 
více než 3000 kostelů, a to i přes tehdejší 
odpor komunistického státu vůči nábožen-
ství. Kostely, které stavěli farníci z odpado-
vých a načerno získaných materiálů, se staly 
nejen projevem víry, ale také protestem proti 
vládě. Výstava odhaluje historii těchto koste-
lů skrze fotografie, diagramy, mapy a krátké 
příběhy přímo ze stavenišť. 
en Between 1945 and 1989, despite the 
Communist state’s hostility towards 
religion, over 3,000 churches were built in 
Poland. Built by parishioners of scavenged 
and pirated materials, the churches were 
equally an expression of faith as they were 
a form of a protest against the govern-
ment. The exhibition discovers the history 
of these churches through photography, 
diagrams, maps and short stories from 
construction sites.

B2
GALERIE VILLA PELLÉ 
Pelléova 10 (B2) 
út–ne/Tue-Sun,13.00–18.00, 
www.villapelle.cz

Milan Cais: Dveře dovnitř / Door In
27. 1. – 26. 3.
Dveře jako fenomén, jako objekt symbo-
lického charakteru. Milan Cais opět jako 
sochař. Dveře odhalující, ale i zakrývající. 
Objekty a série abstraktních akvarelů. 
en Doors as a phenomenon and as an 
object of symbolic character. Milan Cais 
again as a sculptor. Door revealing, but also 
covering. Three-dimensional objects and 
a series of abstract watercolors.
Czech Grand Design
29. 3. – 2. 4., 10.00 – 20.00
Festival finalistů cen CGD představuje 
to nejlepší z českého designu, módy, 
grafického designu, fotografie a ilustrace 
za uplynulý rok. Pro čtyři výstavní dny je 
připraven bohatý doprovodný program.
en A festival of the CGD finalists presents 
the best of the Czech design, fashion, 
graphic design, photography and illustra-
tion from the last year.
Šašek & spol./ Šašek & the others
25. 4. – 15. 7.
Originály ilustrací slavných průvodců 
ze série This is... Paříž, New York, Řím, 
Benátky, Austrálie atd., improvizované 
rozhlasové studio, herní moduly, animace 
v prostoru, dobové plakáty a dokumenty, 
obrazy. Miroslav Šašek. 
en Original illustrations from famous 
guides from the series This is ...Paris, New 
York, Rome, Venezia, Australia, etc., impro-

vised broadcasting studio, game modules, 
animation in space, archive posters, docu-
ments, paintings. Miroslav Šašek.

B3
ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2.patro / 2nd floor) (B3)
út – pá / Tue – Fri 14.00 – 18.00 
nebo po dohodě / or by appointment 
www.zahoriangallery.com

Milan Grygar, Jiří David, Milan Adamčiak
22. 3. – 5. 5.
Práce Milana Grygara, Jiřího Davida a Mila-
na Adamčiaka v kurátorském výběru Jiřího 
Kovandy. 
en Works of Milan Grygar, Jiří David and 
Milan Adamčiak in curator´s choice of Jiří 
Kovanda.
k/c Jiří Kovanda

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

Alma Lily Rayner: Co mi otec strkal  
do vagíny / Some Things My Father Put
Inside My Vagina
2. 2. – 25. 4.
Výstava o kultuře znásilnění vystupuje proti 
neviditelnosti zneužívaných žen.
en Exhibition about rape culture fights 
against the invisibility of sexual violence 
survivors.
k/c: Zuzana Štefková
Oto Hudec: Praha. Den po náletu / Prague. 
Day After Bombing
27. 4.–30. 6.
Výstava se zabývá problémem vývozu 
zbraní z České republiky do nedemokra-
tických zemí. Výstava se koná v spolupráci 
s Amnesty International. 
en Exhibition is dealing with problem 
of arms export from Czech Republic to 
nondemocratic countries. The exhibition 
is organized in cooperation with Amnesty 
International. 
k/c: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

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

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

Anna Neborová: Nadosah
8. 2.–18. 3.
Nejnovější práce pražské malířky, jejichž 
tématem je nejbližší autorčin svět, svět 
věcí kolem ní, toho, co má nadosah.
en The most recent work of painter from 
Prague.
Adam Štech
29. 3.–6. 5.

INI GALLERY / PROSTOR 
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 (B4) 
otevřeno po domluvě / open by 
appointment only 
inigallery.cz

Martin Zet
březen – duben
Dvě setkání, která připravuje Martin Zet 
během své rezidence v INI Project, se 
soustředí na performativní potenciál sochy 
a její materiální podstatu. Během tohoto 
projektu budeme mít příležitost sledovat 
proces odlévání skulptur a účastnit se 
dvou akcí pro veřejnost, angažujících nejen 
samotný galerijní prostor, ale také celou 
budovu Bubenské 1. 
en Two issues developed by Martin Zet 
during his two-month residency at INI 
Project will circle around the performative 
aspect of sculpture and its very material 
condition. During this time we will have 
a chance to observe an ongoing process of 
cast-making as well as participate in two 
public events engaging not only the gallery 
space itself, but also the whole building of 
Bubenska 1.

NADACE A CENTRUM 
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ  
Dukelských hrdinů 25a (B4) 
st–ne/Wen–Sun,12.00–18.00 h 
www.galeriejeleni.cz

– GALERIE JELENÍ
Ivana Bendová a Zdeněk Ryneš:  
Chci / I want
15. 2. – 12. 3.
k/c: Barbora Klímová
Alžběta Bačíková : Hrdinové / Heroes
22. 3.–16 .4.
Na výstavě prezentuje Alžběta Bačíková své 
nejnovější video „Hrdinové“. Prostřednic-
tvím portrétu jednoho muže zkoumá jak 
stereotypizované metody dokumentár-
ního filmu, tak konstrukci legendy kolem 
portrétovaného, v rámci níž dochází k jeho 
seberealizaci. V instalaci, založené na 
synchronizované dvojprojekci, naznačuje 
autorka vztahy mezi fikčním vyprávěním 
a materiálním prostředím, ve kterém se 
aktér pohybuje.
en Video work on stereotypes of docum-
etary movies and construction of legends. 
Synchronized double-projection questions 
relationship between a fictive narative and 
material world. 
k/c: Anna Remešová
 Viktor Dedek: Co je za zdí /  
What is behind the wall
 26. 4.–21. 5.  
k/c: Jen Kratochvíl

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – 
VELETRŽNÍ PALÁC / THE NATIONAL 
GALLERY IN PRAGUE – TRADE FAIR 
PALACE 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
út–ne/Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Aj Wej-wej. Zákon cesty / Ai Weiwei.  
Law of the Journey
15. 3. – 7. 1. 2018
Projekt, který Aj Wej-wej připravil pro 
Velkou dvoranu, odráží naléhavé problémy 
dnešního světa rozpolceného politic-
kou a ekonomickou krizí i inflací hodnot 
a morálním úpadkem a současně zohlední 
velkorysou plochu a jedinečné dimenze 
Velké dvorany. Monumentální instalaci 
vytvořil slavný čínský umělec speciálně pro 
Národní galerii v Praze. 
en Ai Weiwei’s project in the Big Hall 
reflects urgent issues of today’s world, 
driven by political and economic crisis as 
well as by the inflation of values and moral 
decline. As such, it will also act in a re-
sponsive way towards the vast volume and 
unique dimensions of the Big Hall. 
k/c: Jiří Fajt, Adam Budak
Magdalena Jetelová – Dotek doby /  
Touch of Time
15. 3. – 31. 8.
Instalace Magdaleny Jetelové, připravená 
speciálně pro Národní galerii v Praze, 
proměňuje Malou dvoranu Veletržního 
paláce v rozšířené pole, které návštěvní-
kovi galerie umožní bezprostřední setkání 
s autorčiným způsobem myšlení a práce. 
Prostor galerie se stává místem umění, 
které může být nahlíženo hned z několika 
perspektiv. 
en Magdalena Jetelová’s installation, pre-
pared especially for the National Gallery 
inPrague, transforms the Small Hall of the 
Trade Fair Palace into an extended field 
providing insight into the artist’s thought 
and work. The gallery space becomes an 
art site in which the limitations of classic 
categories of sculpture, installation or 
photograph cease to exist. 
k/c: Milena Kalinovska
Epos 257. Retroreflexe / Epos 257.  
Retro-reflection
17. 3. – 4. 6.
Výstava Retroreflexe je nově vytvořeným 
prostředím – paralelou k autorovým výpra-
vám městem. Symbolicky se k nim vztahuje 
skrze dopravní značení. Je ztělesněním 
člověka proplouvajícího městskou krajinou 
a ikonickým znázorněním jeho tras. Arte-
fakty jsou abstrahovanými mapami a relikty 
dlouhodobých intervencí, dokumenta-
cemi zpětně usazované do konkrétních 
časoprostorových souřadnic. Ústřední dílo 
přitom fyzicky zůstává mimo galerii, jakkoli 
se k němu celá výstava vztahuje. 
en The exhibition “Retro-reflection” is 
a newly created environment – a parallel to 
the artists excursions of the city. He sym-
bolically relates to them via the system of 
traffic signs. He is an embodiment of a man 
passing through the urban landscape 
and an iconic depiction of his routes. Arte-
facts are abstracted maps and relics of 
long-term interventions, documentations 
retrospectively set into particular space-
time coordinates. At the same time, the 
central work physically remains outside 
the gallery, although the entire exhibition 
is related to it. 
k/c: Jiří Ptáček, František Teplý
Otisky vědění. Řeč keramiky / Kneaded 
Knowledge. The Language of Ceramics
17. 3. – 27. 8.
Národní galerie v Praze představuje výstavu 
připravenou společně s umělci Aj Wej-
-wejem a Edmundem de Waalem, která se 
zaměřuje na materiál dlouho považovaný 
pouze za jedno z odvětví uměleckořemeslné 
tvorby. Dělo se tak neprávem, neboť i kera-
mika pracuje s poznáním shromažďovaným 
po tisíce let a úzce provázaným s dějinami 
umění, jež tvůrci v průběhu věků znovu 
a znovu zasazují do nových souvislostí. 
en Together with the artists Ai Weiwei and 
Edmund de Waal, the National Gallery in 
Prague, focuses on a material long attrib-
uted to the realm of handicraft: ceramics. 
Unjustly so, as this material is founded 
upon millennia of knowledge and a history 
of art that was constantly recontextualised 
by contemporaries. 
k/c: Peter Pakesch
Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978–1980 /  
Photosynthesis 1978–1980
17. 3. – 27. 8.
Národní galerie v Praze představuje 
v evropské premiéře výjimečný cyklus 
velkoformátových černobílých fotografií 
uznávaného japonského fotografa Keiičiho 
Tahary. Cyklus zkoumající vztah fyzikálního 
světla a lidského těla je výsledkem fotogra-
fických sezení legendárního japonského 
herce a tanečníka Mina Tanaky s Keiičim 
Taharou probíhajících v letech 1978 až 1980. 
en The National Gallery in Prague is proud 
to present for the first time in Europe an 
exquisite series of large format black-and-
white photographs from the series by the 
acclaimed Japanese photographer, Keiichi 
Tahara. Exploring the relationship between 
physical light and the human body, this se-
ries is based upon multiple photo sessions 
which Keiichi Tahara conducted between 
1978–1980 with the legendary Japanese 
actor and dancer Min Tanaka. 
k/c: Adam Budak
Introducing Pavla Dundálková: Když zavřu 
okno, neslyším hluk ulice / Introducing 
Pavla Dundálková: When I Close My 
Window, I Dont Hear the Street Noise
17. 3. – 10. 9.
Pavla Dundálková připravila pro prezident-
ský salonek mnohovrstevnatou instalaci 
reagující na komplikovanou společenskou 
politickou situaci dneška, kdy světové udá-
losti nekontrolovaně pronikají do našich 
obyváků a dopadá na nás tvrdý důsledek 
strachu ze špatných zpráv. 
en Pavla Dundálková has prepared for the 
presidential lounge a multi-layered instal-
lation responding to the complex social 
and political situation of today, when 
global affairs uncontrollably pervade our 
living rooms and when we all are heavily 
affected by the consequences of fear 
caused by bad news. 
k/c: Pavlína Morganová
Poetry Passage #5: L'esprit des poètes 
officiels et crochus
17. 3. – 10. 9.
Poetry Passage#5 nachází paralely mezi 
konkrétním a zvukovým básníkem a per-

formerem francouzsko-anglického původu 
Henrim Chopinem (1922, Paříž – 2008, 
Norfolk) a českým vizuálním umělcem 
a básníkem Ladislavem Novákem (1925, 
Turnov – 1999, Třebíč). 
en Poetry Passage#5 draws parallel lines 
between French-English concrete and 
sound poet and performer, Henri Chopin 
(1922, Paris – 2008, Norfolk) and Czech 
visual artist and poet, Ladislav Novák (1925, 
Turnov – 1999, Třebič). 
k/c: Adam Budak
Moving Image Department #7: Brian Eno, 
Loď, účinkuje Jan Nálevka / Moving Image 
Department #7: Brian Eno, The Ship, 
featuring Jan Nálevka
17. 3. – 10. 9.
k/c:: Adam Budak

POLANSKY GALLERY 
Veletržní 45 (B4) 
st–so/Wed–Sat 14.00–19.00 
nebo po domluvě / or by appointment 
polanskygallery.com

Lukáš Karbus: Zlomená strana / Fractured 
Side
16. 3. – 6. 5.
Les je území, kde rostou stromy. Z ne-
přehledných pralesů se postupně staly 
normované vegetační zóny a uprostřed 
měst vyrostly výškové budovy, všechna 
patra osázená dřevinami. Na akvarelech 
Lukáše Karbuse je vidět, že hranice našeho 
vnímání může být podobně křehká jako 
hranice lesa.
en Aquarelles of Lukáš Karbus are showing 
the fragile border of forest as weel as of 
our perception. 
k/c: Jiří Havlíček
Tereza Příhodová: Murure
16. 3. – 6. 5.

k/c: Christina Gigliotti

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

Jiří David: Jsem to co vy...
4. 2. – 5. 3.
Výstava volně reaguje na uvedenou insce-
naci Herec a truhlář Majer mluví o stavu 
své domoviny, režírovanou Kamilou Polív-
kovou podle divadelního debutu Davida 
Zábranského.
en The exhibition will be presented in Feb-
ruary 2017, the exact dates will be specified 
on www.studiohrdinu.cz. 
The exhibition reacts freely on the perfor-
mance 'Herec a truhlář Majer mluví o stavu 
své domoviny' directed by Kamila Polívková 
by the theatrical debut of David Zábranský. 
k/c: Tereza Sochorová Horáková

B5
TRAFO GALLERY 
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5) 
st–ne / Wed–Sun, 15.00–19.00, 
so / Sat 10.00–19.00 
trafogallery.cz

Josef Bolf, Jakub Gajdošík, Stanislav 
Karoli, Eva Maceková, Martin Mulač, 
Martin Salajka, Richard Stipl, Marek 
Škubal, František Štorm, Jan Vytiska:
Život je bolestný a přináší zklamání / 
Life is Painfull and Breeds 
Disappointment, Massakr, Vol. 1: 
Lovecraft
27. 1. – 5. 3.
Výstava se zabývá vlivem klíčové osobnosti 
moderního hororu H. P. Lovecrafta v sou-
časném výtvarném umění.
en An influence of modern horror persona 
H. P. Lovecraft on a contemporary art.
k/c: Otto M. Urban
Michal Škapa: Analfabet / Analphabet
16. 3. – 30. 4.

Aktuální práce výrazného umělce spojené-
ho s graffiti scénou se zaměřením na písmo 
ve smyslu abstraktního znaku s výrazným 
emocionálním nábojem.
en Contemporary art of unique graffiti 
artist aimed at abstract signs of lettering 
with expressive emotional accent. 
k/c: Radek Wohlmuth

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 
g.amu.cz

Julia Amelie, Mara Novak, Janine Schranz, 
Pawel Szostak, Dorothea Trappel, Thomas 

Wagensommerer
Working Knowledge
1. 3. – 26. 3.
Výstava studentů a absolventů ateliéru 
TransArts na vídeňské Vysoké škole umě-
lecko-průmyslové představuje umělecké 
pozice zabývající se tématem selhávání 
komunikace, ať už v kontextu dialogu, pře-
kladu, či neschopnosti správného výkladu. 
en An exhibition by students and graduates 
of the class of TransArts at the University of 
Applied Arts in Vienna presents artistic po-
sitions dealing with the failure of language, 
whether it is a failure of a dialogue, a failure 
of translation, or a failure to interpret. 
k/c: Nika Kupyrova
Bezedno. Flusser a umění / Without Firm 
Ground. Vilém Flusser and the Arts
5. 4. – 7. 5.

Výstava představí zatím nejúplnější pře-
hled života a díla jednoho z nejobdivova-
nějších intelektuálů 20. století, pražského 
rodáka Viléma Flussera (1920–1991). Kromě 
biografických trajektorií a fragmentů jeho 
archivu ukazuje postoje umělců, kteří jej 
znali a úctívali, včetně příkladů unikátních 
uměleckých spoluprací, v nichž se Flusser 
snažil uplatnit utopické modely „syntetic-
kého myšlení“, které předjímal pro náši 
zasíťovanou současnost. 
en The exhibition brings the first major 
overview of the life and work of one of the 
most acclaimed intellectuals of the 20th 
century, Prague-born Vilém Flusser (1920–
1991). Besides biographical trajectories 
and objects from his archive, it will display 
works by artists who knew him and loved 
him, and some unique artistic collabora-
tions, in which he would attempt to enact 
the utopian modes of “synthetic thinking” 
that he forevisioned for our networked age. 
k/c: Baruch Gottlieb, Pavel Vančát

GALERIE JOSEFA SUDKA 
Úvoz 24 (C1)
duben–září / April–September
út–ne / Tue–Sun 11.00–19.00
říjen–březen / October–March
út–ne / Tue–Sun 11.00–17.00
www.upm.cz

Sonja Bullaty
9. 2. – 21. 5.

MUSEUM MONTANELLI (MUMO) 
Nerudova 13 (C1) 
út–pá / Tue–Fri, 14.00–18.00, 
so–ne / Sat–Sun, 13.00–18.00 
museummontanelli.com

Pavel Roučka: Mezi askezí a extází /  
Between asceticism and ecstasy
31. 1. – 9. 4.
Výstava představuje tvorbu umělce Pavla 
Roučky v neobvyklém kontextu. Nechá též 
nahlédnout do tajemství umělcova ateliéru 
en The exhibition presents an uncoven-
tional view on Pavel Roučka's work, while 
also providing insights into the secrets of 
his studio. 
k/c: Dadja Altenburg-Kohl

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – 
SALMOVSKÝ PALÁC / THE NATIONAL 
GALLERY IN PRAGUE – SALM PALACE 
Hradčanské nám. 2 (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Charta Story. Příběh Charty 77 /  
Charta Story. The Story of Charter 77
14. 3. 2017–19. 1. 2019
Výstava je připomínkou 40. výročí Charty 
77, neformální občanské iniciativy, kritizu-
jící nedodržování lidských a občanských 
práv. Na příběhu Ivana Jirouse – básníka, 
výtvarného kritika, představitele českého 
undergroundu – dokumentovaném foto-
grafiemi, písemnostmi i osobními věcmi, 
autoři výstavy představují životní osudy lidí 
z různých společenských okruhů, jejichž 
spojnicí bylo souznění s duchem textu 
Charty a kteří byli jejími signatáři. 
en The exhibition commemorates the 
40th anniversary of the establishment of 
Charter 77, an informal civic initiative criti-
cizing violations of human and civic rights. 
The story of Ivan Jirous, a poet, art critic 
and representative of Czech underground 
culture, which is documented in photo-
graphs, written materials and personal be-
longings, reveals the life stories of people 
from various social circles who were linked 
by their affinity to the spirit of Charter 77 
and were its signatories. 
k/c: Irena Nývltová

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – 
ŠTĚRNBERSKÝ PALÁC / THE NATIONAL 
GALLERY IN PRAGUE – STERNBERG 
PALACE 
Hradčanské nám. 15 (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

After Rembrandt: Michaela Maupicová
9. 1. – 9. 5.
Rembrandtův obraz Učenec ve studov-
ně doprovází projekt After Rembrandt, 
v němž se postupně představují díla osmi 
současných autorů (Štefan Tóth, Jakub 
Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta Josefy, 
Zdeněk Trs, Tomáš Něměc, Tomáš Tichý, 
Michaela Maupicová) vytvořená jako umě-
lecké reflexe Rembrandtovy malby. Obrazy 
jsou vystavovány v expozici ve Šternber-
ském paláci naproti Rembrandtovu dílu. 
en Rembrandt’s painting The Scholar in His 
Study is accompanied by the project After 
Rembrandt, which presents the works of 
eight contemporary artists in turn (Štefan 
Tóth, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta 
Josefy, Zdeněk Trs, Tomáš Němec, Tomáš 
Tichý, Michaela Maupicová), created as an 
artistic reflection on Rembrandt’s paint-
ing. The paintings are displayed in an ex-
hibition in the Sternberg Palace opposite 
Rembrandt’s work. 
k/c: Andrea Steckerová

C2
GALERIE PAVILON 
Mostecká 3 (C1) 
po–pá / Mon–Fri, 10.00–18.00, 
so / Sat, 11.00–14.00 
Mimo vernisáže, kdy je vstup zpřístup-
něn skrz hlavní vchod se do Pavilonu 
se dostanete průchodem přes přilehlý 
obchod Fokus Optik (kde požádejte 
o klíč).

Program Situace v Galerii Pavilon sestává 
ze série jednovečerních událostí, během 
kterých jednotliví umělci, teoretici a ku-
rátoři, nebo umělecké skupiny představí 
krátké konstelace, gesta, která se mohou 
pohybovat kdekoli v linii site specific insta-
lace až performance.
Situace 68 – Lenka Sýkorová,  
Mira Gáberová, Alessandra Svatek,  
Artur Magrot
7. 3., 21:00
Czech Action Galleries je projekt mapující 
nezávislé galerie vedené umělci. Výstavní 
projekt pro Pavilon je kurátorskou in-
tervenci vedený nezávislou kurátorkou 
Lenkou Sýkorovou a umělci-kurátory Mirou 
Gaberovou z Galerie Chladnička a Arturem 
Magrotem a Alessandrou Svatek z Ukrade-
né galerie.
en Project Czech Action Galleries maps 
independent galleries runned by artists.
Situace 69 – Darina Alster, Anna 
Tretyakova, Michal Kindernay, Ondřej 
Průcha: Dark Mirror / Tmavé zrcadlo
28. 3., 18:00
„Hledíš-li dlouho do propasti, i ona 
nahlédne do tebe”. Tmavé zrcadlo je v naší 
instalaci symbolem „nevědomí”, neurčité 
„temnoty”, kterou máme v sobě. Setkání 
s ní je vnímáno jako rituál – hra o přání 
s něčím, co nedokážeme přesně definovat 
a poznat. Jádrem instalace je Sygil Generá-
tor – textový automat převádějící divákem 
vyjádřená přání do zvukové podoby 
mantrického jazyka, který dotváří zvukovou 
atmosféru zaříkávání.
en Dark mirros as a symbol of uncon-
sciouss and darkness present inside of us. 
In the core of installation is a Sygil Gen-
erator – text machine translated viewer´s 
wishes into the sound of matric language.

NÁRODNÍ GALERIE – VALDŠTEJNSKÁ 
JÍZDÁRNA / THE NATIONAL GALLERY IN 
PRAGUE – WALDSTEIN RIDING SCHOOL 
Valdštejnská 3 (C2)

František Skála: Jízdárna / Riding School
10. 3. – 3. 9.
Výstava Františka Skály představuje 
převážně práce vzniklé od roku 2004 do 
současnosti. V autorské architektonické 
a výstavní koncepci, vycházející z prostoru 
Valdštejnské jízdárny, chce umělec připra-
vit divákovi komplexní zážitek. Instalace 
bude pracovat s výstavním prostorem jako 
celkem, jeho světelnou atmosféru, a bude 
obsahovat jak rozličné výstavní pavilony, 
tak solitérní monumentální díla, světelné 
instalace i práce vytvořené přímo pro 
prostor Jízdárny. 
en The František Skála exhibition focuses 
on the artist’s work since 2004. Skála seeks 
to provide a complex experience for the 
visitor within the author’s architectural 
and exhibition concept in the Wallen-
stein Riding School Picture Gallery. The 
installation will be fully integrated with the 
venue’s architecture and lighting and will 
include various exhibition pavilions or soli-
tary monumental works, light installations 
and works done specifically for the site. 
k/c: Tomáš Pospiszyl

C3
DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ 
Ovocný trh 19 (C3) 
út / Thu 10.00–19.00, 
st–ne / Wed–Sun 10.00–18.00 
czkubismus.cz

Český kubismus / Czech Cubism
Expozice Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze představuje český kubismus jako 
styl ideově propojující volné i užité umění 
a architekturu. Vystavené soubory i soli-
térní kusy nábytku spolu s interiérovými 
doplňky z keramiky, skla a kovů reprezen-
tují průřez realizacemi nejvýznamnějších 
autorů kubismu (Pavel Janák, Josef Gočár, 
Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar 
Novotný či František Kysela, malby Emila 
Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka 
a Václava Špály a plastiky Otto Gutfreunda).
en The permanent exhibition of the Muse-
um of Decorative Arts in Prague presents 
Czech Cubism as a style that conceptually 
combines fine art, applied arts and archi-
tecture. The display of furniture suites and 
individual pieces, together with accessory 
furnishings and objects made of ceramic, 
glass and metals offers an overview of the 
foremost creative achievements of Czech 
Cubism’s key exponents (Pavel Janák, Josef 
Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, 
Otakar Novotný, František Kysela comple-
mented by Cubist paintings by Emil Filla, 
Bohumil Kubišta, Josef Čapek and Václav 
Špála, and sculptures by Otto Gutfreund).

GALERIE 101 
Ovocný Trh 17/568 2. Patro (C3) 
st–so / Wed–Sat 14.00–18.00 
galerie101.cz

Martin Lukáč: Fresh Yuice
8. 3. – 15. 4.
Jeden z generačního vrhu nejmladší ma-
lířské generace osciluje mezi potvrzením 
tradičního média obrazu a jeho rozruše-
ním, mezi osobním gestem a „odcizeností” 
abstrakce a také zkoumáním sociální role 
malířství – to jsou premisy, jež nás mohou, 
ale nemusí, napadat nad Lukáčovými 
artefakty. 
en One of the generational brood of the 
youngest generation of painters oscillating 
between the confirmation of a traditional 
picture medium and its erosion, between 
a personal gesture and the "alienation" 
of abstraction and also the exploration 
of a social role of painting – these are the 
premises that may, or may not come to our 
mind when we look at Lukáč´s artifacts. 
k/c: Martin Dostál

Břetislav Malý: Angry Sequence  
of Yellow Colour
19. 4. – 20. 5.
Břetislav Malý se s překvapivými výsledky 
zajímá o intenzitu barvy, o její malířskou 
smyslovost i smysluplnost. Nejde mu však 
jen o dobré či špatné barvy, ale o kreaci 
obrazů, které mohou sice leccos připomí-
nat, ale bezesporu mají tendenci opanovat 
prostor. Až se sami stanou dočasným 
prostorem. 
en Břetislav Malý is interested in a color 
intensity, its pictorial sensuality and mean-
ingfulness with surprising results. Good or 
bad colours are not his point though, he 
deals with the creation of pictures which 
may resemble anything, but they indisput-
ably tend to dominate space. Until they 
become temporary space themselves. 
k/c: Martin Dostál

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 
Karlova 2 (C3) 
út–ne/Tue–Sun 10.00–18.00 
ghmp.cz

Josef Žáček: Anticorps
3. 3. – 18. 6.
Malíř Josef Žáček v současnosti kriticky rea-
guje na situaci vyvolanou uprchlickou krizí 
v Evropě, na skryté i otevřené manipulace 
masmédií a také na mentální, ekonomické 
a administrativní limity unijní politiky. 
en Painter Josef Žáček, is in his cur-
rent pursuit formulating his own critical 
response to the situation brought on by 
the European migrant crisis, to both covert 
and blatant manipulative practices of the 
media, and to mental, economic and ad-
ministrative limitations of EU policies. 
k/c: Magdalena Juříková

START UP IV:
Jiří Žák: Shattered Epistemologist
3. 3. – 7. 5.
Jiří Žák je absolventem AVU. Na výstavě 
v GHMP představí souboru videí v rámci 
výstavního cyklu Start up. 
en Žák, a graduate of the Prague Academy 
of Fine Arts, presents his show featuring 
series of video in Prague City Gallery as 
a part of Start up. 
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

Eduard Steinberg: From Moscow to Paris
24. 2. – 28. 5.
GHMP představí ve spolupráci s Museem 
ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou 
tvorbu původem ruského malíře Eduarda 
Steinberga (1937–2012), kreativního pokra-
čovatele tradice ruského suprematismu 
v druhé polovině 20. století – umělce, 
který zůstal pro svůj původ v intelektuální 
disidentské rodině a abstraktní umělec-
ký projev ve střední a východní Evropě 
prakticky neznámým. Své první souborné 
výstavy v Moskvě se dočkal teprve po pádu 
berlínské zdi. 
en Prague City Gallery, in collaboration 
with the Museum Wiesbaden, will present 
an exhibition of paintings and drawings 
by Russian artist Eduard Steinberg (1937–
2012), who in an inspired way developed 
the tradition of the Russian Suprematist 
movement during the second half of the 
20th century. The fact that he came from 
an intellectual dissident family and his own 
abstract artistic idiom made him for a long 
time virtually unknown to the public in 
Central and Eastern Europe. A substantial 
part of Steinberg’s oeuvre is currently kept 
in German collections. He had to wait for 
his first retrospective show in Moscow 
until the fall of the Berlin wall. 
k/c: Hans Peter Riese

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

„Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák 
uvádějí Jana Mertu / “Gallery” – Lukáš 
Jasanský and Martin Polák present Jan 
Merta
2. 11. – 12. 3.
První pozdní maturita malíře Jana Merty 
(1952), jednoho z umělců, které spojujeme 
s představiteli tzv. nové malby generace 
80. let. Výstava koncipovaná jako site spe-
cific projekt, kde autor propojením aktuál-
ně vznikajících děl se staršími realizacemi 
pokračuje ve sdělování svého příběhu. 
en The first “late baccalaureate” of the 
painter Jan Merta (1952), one of the artists 
whom we associate with “New Painting” 
represented by the generation emerging 
in the 1980s. The exhibition has been con-
ceived as a site-specific project, in which 
Merta continues to tell his story by inter-
connecting his latest works in progress 
with his existing works of an older date. 
Koncepce výstavy / Exhibition concept: 
Lenka Mertová 
k/c: Hana Larvová
Richard Deacon: Free Assembly
13. 4. – 17. 9.
Richard Deacon je držitelem v pořadí 
4. Turnerovy ceny z roku 1987 a řádu Brit-
ského impéria. Jeho sochařské dílo patří 
od osmdesátých let k nejvýznamnějším 
nejen v rámci silné generace anglických 
tvůrců, jako jsou Antony Gormley, Anish 
Kapoor, Tony Cragg a další, ale také k nej-
výraznějším a nejsledovanějším v celosvě-
tovém měřítku. 
en Richard Deacon is the winner of the 
fourth edition of the Turner Prize in 1987. 
Since the 1980s his sculptural output 
has ranked the most prominent creative 
achievements in this field, standing out not 
only in the context of the strong genera-
tion of British artists including Antony 
Gormley, Anish Kapoor, Tony Cragg and 
others. 
k/c: Julian Haynen
Koordinace a spoluautorka koncep-
ce / Project coordinator and co-author of 
the concept: Magdalena Juříková

GALERIE NOD 
Dlouhá 33 (C3) 
po–ne/Mon–Sun 10.00–23.00 
nod.roxy.cz

Pavel Příkaský & Miroslava Večeřová
Images That Occupy Thoughts
16. 2. – 17. 3.
Malíř Pavel Příkaský a česká fotografka 
působící na londýnské scéně Miroslava 
Večeřová tvoří dlouhodobě již výraznou 
uměleckou dvojici s jasně rozpoznatelným 
rukopisem vycházejícím z Příkaského 
jemné malby, fotografického vidění Veče-
řové a jejich prolínání se v různých typech 
instalačních zásahů a uzpůsobování si 
fyzického či imateriálního prostoru galerie.
en Painter Pavel Příkaský and photogra-
pher Miroslava Večeřová are working as 
a duo and introduce thier new exhibition 
dealing with "movement from surface to 
space".
k/c: Pavel Kubesa
Daniel Vlček: Okem mechanické 
reprodukce / Eye of mechanical 
reproduction
23. 3. – 21. 4.
Daniela Vlčka zajímá souvislost mezi 
uměleckým ztvárněním a industriální 
výrobou. Zabývá se vztahem mezi zvukem 
a jeho vizuálním vyjádřením. Přebírá 
určité formáty z průmyslové oblasti. 
Pracuje s tématem smyčky, s opakováním 
motivů. Původně odvozoval charakter 
svých obrazů z vinylových desek, které 
užíval i jako VJ. Představovaly pro něj urči-
tý typ šablon, do kterých se zaznamenává 
paměť. Snažil se přenést hudební prvky 
na plátno, výtvarně vystihnout hudební 
postupy. Vycházel z vizualizace zvuku, 
která se stala impulzem k jeho kresbám 
a obrazům. Chtěl až konstruktivistickým 
způsobem vykrývat plochu, zaznamenat 
rytmus ubíhající v čase. Ten lze vyjádřit 
jako spirálu, vycházející právě z principu 
gramofonové desky. Často tak dospívá 
k abstraktní struktuře. Záměrně pracuje 
mechanickým způsobem.
en Daniel Vlček deals with relationship 
of sound and its visual depiction and 
uses forms from industry. His topics are 
including loops and repetition. Originally 
he worked with the format of vinyl records, 
which he used as VJ.  
k/c: Jiří Machalický

– VIDEO NOD 
Ladislav Tejml: Everything’s Gonna 
Be Alright 3
Video NoD, 360° projection, 3D animace
16. 2. – 17. 3.
Spěje svět k temným zítřkům, nebo se jen 
opájíme vzrušující katastrofickou fikcí. 
Dokážeme se vysoukat ze sevření virtuální 
anakondy, nebo si stačí povolit opasek. 
Jsou ty návleky skutečné, nebo trochu 
větší příliv metainformací. Píše tento text 
člověk, nebo jsem si pořídil nové boty. 
Ladislav Tejml v loňském roce představil 
pražskému publiku projekt autorských 
webových stránek Click by click. V připra-
vované panoramatické projekci pro galerii 
Video NoD rozvíjí specifickou vizuální koláž 
3D animací.
en Panoramatic projection of original 
visual collage made in 3D animation. 
k/c: Veronika Zajačiková
Pavel Karafiát: Objekty na horizontu – zde 
jsou draci
23. 3. – 21. 4.
Pojem „Hic sunt dracones” (zde jsou draci) 
byl používán některými starými karto-
grafy pro označení neznámých území, 
která dosud nebyla odkryta ani zmapo-
vána. Označovali tak místa, která jsou na 
horizontu našeho známého světa. Místa 
na okraji mapy se ve všech dobách stávají 
projekčním plátnem našich fantazií, obav, 
objevitelských obsesí, strachů z nezná-
mých bytostí a zhustěných mytologických 
představ. Pavel Karafiát vytváří digitální 
realtime 3d grafiky pomocí generativních, 
parametrických i ručních postupů. Pro 
Video Nod připravil speciální sérii velko-
formátových animací – obrazů.
en Hic sunt dracones (here are the drag-
ones) is a term from ancient cartogra-
phy used for unknown territories. Pavel 
Karafiát made for Video Nod a serie of 
large scale animations/painting using ge-
neric, parametric and manual processes.

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

Juergen Teller: Enjoy Your Life!
15. 12. – 19. 3.
Juergen Teller, jeden ze světově nej-
žádanějších současných fotografů, se 
úspěšně pohybuje na rozhraní umělecké 
a komerční fotografie. Enjoy Your Life! 
je jedinečný autorský projekt vytvořený 
samotným umělcem, který zahrnuje starší 
fotografické série jako Norimberk (2005) 
spolu s novější tvorbou jako je série Kanye, 
Juergen a Kim (2015) a Charlotte Rampling, 
liška a talíř (Teller) (2016).
en Enjoy Your Life! is a solo exhibition of 
Juergen Teller, one of the most popular 
contemporary photographers, balancing 
on the edge of art and commerce.

GALERIE UM 
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80 (C3) 
po–so/Mon–Sat 10.00–18.00 
vsup.cz/galerie-um

Pilíř konfliktů / Pillar of Conflicts
10. 3. – 15. 4.
Projekt „ Pilíř konfliktů“ autorů Marie Lu-
káčové a Jakuba Ročka představuje trojici 
příběhů s ústředními tématy: Evoluce, 
Dimense, Smysly, které se odehrávají v ne-
určitém prostředí a v relativním čase. 
en Pillar of Conflicts by Marie Lukáčová 
and Jakub Roček introduces three stories 
under the central themes of evolution, 
dimensions and the senses.
Můžu skočit? / Can I Jump?
26. 4. – 27. 5.
Projekt „Můžu skočit?“ tematizuje rozhovor 
mezi operátorem tísňové linky a člověkem, 
který má sebevražedné sklony. 
en Can I Jump? explores a conversation 

between an emergency operator and 
a person with suicidal tendencies. 
k/c: Jan Boháč

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE –  
PALÁC KINSKÝCH / THE NATIONAL 
GALLERY IN PRAGUE – KINSKÝ PALACE 
Staroměstské náměstí 12 (C3) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Gerhard Richter
26. 4. – 3. 9.
Výstava je první retrospektivní výstavou 
slavného německého umělce ve střední 
Evropě. Více než padesát vybraných prací 
provedou diváka Richterovým dílem, které 
se pohybuje v několika žánrech: od reali-
smu k naturalismu, pop artu, konceptuál-
nímu umění až po abstrakci. Výstava chce 
upozornit na Richterovy styly malby, v je-
jímž centu stojí předmět „historie“ – nejen 
historie Německa, ale i historie umělcovy 
rodiny a historie umění samotného. 
en The exhibition is a first retrospective 
of a famouse German artist in Central 
Europe. More than fifty pieces will take 
the visitor through Richter’s multi-genre 
oeuvre – from realism to naturalism, pop 
art, conceptual art and abstraction. The 
exhibition highlights Richter’s painting 
styles centred around the theme of “his-
tory” – not only the history of Germany, 
but also of the artist’s family and art itself. 
k/c: Jiří Fajt, Milena Kalinovska

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

Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou
7. 2. – 14. 5.
Karel Kuklík (1937) se začíná vážně zabývat 
fotografií kolem roku 1955. Celoživotně se 
do hledáčku jeho zájmu dostávají přede-
vším pražské ulice, krajina na Šumavě a na 
Třeboňsku, ale i dvory, dvorky a věci. 
en Karel Kuklík (1937) took up photography 
in earnest around 1955. His photographic 
images capture the subjects of Prague 
streets, rural landscapes in the Šumava 
Mountains and the Třeboň region of South 
Bohemia, as well as the world of house 
porches and backyards and everyday 
objects. 
k/c: Pavlína Vogelová 
Koordinace / coordinator: Olga Malá

C5
HAUCH GALLERY 
Pobřežní 20a (C5) 
st-so / Wed-Sat, 12.00–18.00 nebo 
po domluvě / or by appointment 
hauchgallery.com

GALERIE VIPER 
Vítkova 2 (C5) 
st–pá/Wen–Fri 13.00–19.00, 
so/Sat 12.00–18.00 
vipergallery.org

Šumperák
1. 2. – 24. 3.
Na příkladu legendárního rodinného domu 
je možné sledovat úvahy, co je originál 
v architektuře, jak architektura odráží do-
bovou společenskou situaci nebo vyjadřuje 
dobové představy o ideálním bydlení.
en Legendary family house from Šumperk 
as a startpoint of reflections on social situ-
ation or ideal housing.
k/c: Tomáš Pospěch, Martina Mertová

D2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA 
Újezd 30 (D2) 
ut–ne / Tue–Sun, 12.00–18.00 
atelierjosefasudka.cz

Peter Puklus: Handbook to the Stars
9. 3. – 30.4.
Výstava představí aktuální tvorbu mladého 
maďarského umělce. Ve svých projektech 
P. Puklus propojuje fotografii, multimediál-
ní instalace, videa a prostorové objekty.
en Current works of young Hungarian 
photographer / multimedial artist.

GALERIE PANEL 
Smetanovo nábřeží 2 (D2) 
po–pá 10.00–18.00 h 
www.famu.cz

GOETHE–INSTITUT 
Masarykovo nábřeží 32 (D2) 
po–pá/Mon–Fri 9.00–18.00, 
so/Sat 11.00–17.00 
goethe.de/praha

AMMÁN[PRAHA]MĚSTO
Instituční experiment mezi Prahou 
a Ammánem: na břehu Vltavy je otevřeno 
zastoupení jordánského Goethe-Institutu. 
Ten, kdo navštíví tematický prostor v Praze, 
získá přístup k Ammánu, arabskému městu, 
jeho aktérům a aktérkám, k jeho diskursu, 
myšlenkám a umění. 
en An experiment between Prague and 
Amman: There is a representation of 
Jordanian culture at the shore of Vltava 
river. Come to visit the Jordanian theme 
space at the Goethe-Institut to experience 
the city of Amman, its culture, discourse, 
thoughts and arts.

MUSEUM KAMPA – NADACE 
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH 
U Sovových mlýnů 2 (D2) 
po–ne / Mon–Sun, 10.00–18.00 
museumkampa.cz

Příliš mnoho zubů. České a slovenské 
umění šedesátých let ze sbírky Galerie 
Zlatá husa a Musea Kampa / Too many te-
eth. Czech and Slovak art  of the 60´s from 
the collections of the Zlatá Husa gallery 
and Museum Kampa
28. 1. – 23. 4.
Šedesátá léta 20. století patří k nejsilněj-
ším obdobím československého umění 20. 
století – ve šťastné shodě se zde protnuly 
příznivé politické a společenské okolnosti, 
které umožnily vystoupení mladých tvůr-
čích osobnosti, předchozím stalinistickým 

obdobím potlačovaných – tato neuvě-
řitelná energie se odrazila jak v dobové 
literatuře, filmu, hudbě i výtvarném umění. 
Výstava, jejíž titul je inspirován jedním 
z dosud neznámých obrazů Eduarda 
Ovčáčka, zobrazující hlavu s příliš mnoha 
zuby (jakoby všeho, zejména koncem šede-
sátých let, bylo opravdu příliš), představí 
všechny klíčové autory té doby: Václava 
Boštíka, Stanislava Kolíbala, Adrienu Šimo-
tovou, Milana Knížáka a řadu dalších.
en Sixties as one of the strongest periods 
in Czechoslovak art of 20th century. Exhi-
bition introduces all important authors of 
the period: Václav Boštík, Stanislav Kolíbal, 
Adriena Šimotová, Milan Knížák and many 
others.

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

Daniel Pešta: Škola / School
10. 2. – 30. 3.
k/c: Nadia Rovderová
Luboš Plný: *13677 +20242
7. 4. – 26. 5.
k/c: Nadia Rovderová, Terezie Zemánková

FOTOGRAF GALLERY  
Školská 28, ve dvoře / in the 
courtyard – through passage (D3) 
út–čt / Tue–Thu 13.00–19.00, 
pá/Fri 13.00–18.00 so/Sat 11.00–18.00 
fotografgallery.cz

Jiří Poláček: Nejen Smíchov /  
Not only Smíchov
17. 2. – 18. 3.
Jiří Poláček (1946 – 2016) patřil ke generaci 
fotografů, kteří v Čechách od sedmdesá-
tých let nastolili nový standart profesio-
nalismu. Přispěly k tomu jeho beatnické 
začátky v americké emigraci i následné 
ovlivnění okruhem Anny Fárové během 
studií na FAMU, kulminující legendární 
výstavou roku 1981 v klášteře v Plasech. 
en Jiří Poláček (1946 – 2016) belongs to 
a generation of photographers who have, 
since the 1970s, set a new standard for 
professionalism. His beatnik beginnings, 
after having emigrated to the USA and his 
having been influenced by Anna Fárová 
while studying at FAMU, contributed to 
this. It all culminated in his legendary exhi-
bition at the monastery in Plasy in 1981. 
k/c: Pavel Vančát

GALERIE 1
Štěpánská 47 (D3) 
út–pá / Tue–Fri 10.00–12.00, 
13.00–18.00 h, so / Sat 10.00–14.00 
galerie1.cz

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

Eduardo Lara: Doppelgänger
29. 3.–30. 4.
Kopírování, reprodukce, dvojčata, dvojníci, 
alter ego, odrazy, dualita a protipóly, to 
jsou témata Eduardova posleního malíř-
ského souboru. Eduardo Lara (1975, Fakulta 
umění a designu na National University of 
Mexico) je mexický umělec. Žije a pracuje 
v Praze. 
en In his most recent painting work 
Eduardo approaches the topic of copying 
and multiple reproduction, represented 
by twins, doubles, alter egos, reflections, 
duality and opposite poles. Eduardo Lara 
(1975, Faculty of Arts and Design of the 
National University of Mexico) is a Mexican 
artist. He lives and works in Prague.

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
galeriehavelka.cz

Legendy Gr2 počtvrté /  
Legends of Gr2 – Round Four
V osmi týdnech od 18. března do poloviny 
května představí Galerie Havelka osm 
osobností. O každé z nich se v prostře-
dí Kokoliova ateliéru na AVU vyprávějí 
legendy. 
Autor projektu Vladimír Kokolia.
Projekt je věnován Šárce Trčkové.
Galerie se stává pro umělce ateliérem vždy 
od soboty do pondělí. Máte příležitost 
nahlédnout do procesu vznikání výstavy 
přímo v Galerii Havelka a i přímým přeno-
sem přes webovou kameru. Každé úterý je 
vernisáž, výstava pak bude přístupná ještě 
ve středu a čtvrtek. 
Tvorba v galerii: sobota, neděle, pondělí, 
vždy 11.00–18.00; vernisáž: úterý 
18.00–21.00; výstava: středa a čtvrtek, vždy 
11.00–18.00.
Autoři / Artists
Lenka Černotová – 18. 3. – 23. 3.
Jakub Honetschläger – od 25. 3. – 30. 3.
Ján Mančuška – 1. 4. – 6. 4.
Josef Bolf – 8. 4. – 13. 4.
Veronika Holcová – 15. – 20. 4.
Tomáš Vaněk – 22. 4. – 27. 4.
Katka Šedá – 29. 4. – 4. 5.
Šárka Trčková – 6. 5. – 11. 5.
en Over the course of eight weeks, from 
mid-March to mid-May, Galerie Havelka is 
presenting eight artists who have become 
legendary personalities within Vladimír 
Kokolia's Graphics 2 studio at the Academy 
of Fine Arts. 
Autor of the project: Vladimír Kokolia; The 
exhibition project is dedicated to Šárka 
Trčková. 
For each of the artists, Galerie Havelka 
will become their studio from Saturday to 
Monday. Viewers will have the opportunity 
to watch the exhibitions being created 
either through the gallery’s front window 
or via webcam at www.galeriehavelka.cz. 
Each exhibition opens on a Tuesday and 
remains on view Wednesday and Thursday. 
We cordially invite all art lovers to visit! 
Creation in the gallery: Saturday, Sunday, 
Monday 11 a.m.–6 p.m.; opening: Tuesday 
6–9 p.m.; exhibition: Wednesday, Thursday 
11 a.m.–6 p.m.

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA 
Betlémské náměstí 5a (D3) 
út–ne/Tue–Sun 11.00–19.00 
gjf.cz

Sauna. Architektura požitku /  
Sauna. Architecture of pleasure
do 10. 3.
Fenomén sauny jako relaxační proces 
i jako možnost kvalitní a experimentální 
architektury. Současné realizace české 
i zahraniční, site-specific instalace od 
studia H3T před galerií.
en Sauna as relaxation process and 
opportunity of quality and experimental 
architecture.
Běžet s domy / Run with houses
15. 3.–30. 4.
Jubilejní výstava Davida Vávry sleduje 
nejen architektonické otisky autora, ale 
dotýká se také jeho životních zákrut poe-
tických a výtvarných přesahů.
en Jubilee exhibition of architect and 
artist David Vávra monitors not only the 
architectural imprints of the author, but 
also touches the life twists and poetic art 
overlaps.

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE 
Betlémské náměstí 8 (D3) 
po–ne/Mon–Sun 10.00–18.00 
galerieubetlemskekaple.cz

Margita Titlová Ylovsky: O čem víme /  
What is known
2. 3. – 2. 4.

Výstava se zaměřuje na dotyk lidské ruky – 
který je vizualizovaný v kresbě, fotografii, 
performance a fotografických kresbách na 
kiriliánově přístroji vytvořeném Nikolou 
Teslou. Cílem je vytvořit dialog s divá-
kem o vztahu k sobě samému a vztahu 
k prostoru.
en Exhibition works with touch of a hand 
visualized in drawings, photographies, per-
formances and photodrawings made with 
Kirlian photography.
Jiří Načeradský: Invaze / Invasion
6. 4. – 12. 5.
Ušatky, kudlanky, atleti, stroje – a společný 
jmenovatel erotika.
en Earflaps, mantises, athletes, machines. 
And as a common denominator: erotic.

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY 
Národní 30 (D3) 
po–ne/Mon–Sun 11.00–19.00 
galerievaclavaspaly.cz

František Matoušek: Blue Jeans
do 12. 3.
Josef Bolf: Nepatrný dosah povědomí
od 17. 3.

GALERIE KRITIKŮ 
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3) 
út–ne /Tue–Sun 11.00–18.00 
galeriekritiku.cz

Studentský design 2017 /  
Student´s design 2017
9. 3. – 4. 4.
Jedná se o 27. ročník celostátní soutěže 
s názvem Studentský design 2017, pod-
porované státem od roku 2012. Soutěžní 
přehlídky z oboru produktového a gra-
fického designu, textilní a oděvní tvorby 
skla a multimediální tvorby se účastní více 
jak 35 vyšších a středních škol s umělec-
kými a uměleckořemeslnými obory z celé 
republiky. Nejlepších 30 prací laureátů 
bude představeno v rámci výstavy Design-
blok na podzim 2017. 
en It is about the 27th Year of the National 
Competition entitled Student´s design 
2017, supported by the Czech state since 
2012. More than 35 high and specialised 
secondary schoools with artistic and 
decorative art subjects of the product 
and graphic design, textile and fashion 
production, glass and multimedia cre-
ation are participated in from all over the 
country. The best 30 artworks of the win-
ners will be introduced at the Designblok 
exhibition on the automn 2017.
k/c: Asociace vyšších a středních 
odborných škol s výtvarnými 
a uměleckořemeslnými obory v ČR
Americká malba – Transcendent /  
The Young American Painting – 
Transcendent
13. 4. – 7. 5.
Výstavu organizuje skupina malířů ze státu 
New York a Washington, spolupracující 
s Nadací IVAF (International Visual Arts 
Foundation), jejíž jednatelka, malířka 
Jenufa H. Kent, se narodila v Čechách, 
avšak žije a pracuje řadu let ve Spojených 
státech. Zastupuje mezinárodní skupinu 
malířů žijících v USA, s osobitým socio-
-kritickým pohledem na americkou spo-
lečnost, konceptem výstavy vyjadřujících 
kreativní únik umění z absurdity tohoto 
světa do nadčasové filozofické dimenze. 
Skupina vystavovala v Egyptě, Číně, Indii, 
Rusku a jinde. 
en The exhibition is organised by the 
group of painters, living in the state New 
York and Washington, cooperating with 
The Foundation IVAF (International Visual 
Arts Foundation), where the promoter and 
painter Jenufa H. Kent is born in Czech, 
but lives many years in the United States. 
She represents an international group of 
painters living in USA, having a distinctive 
socio-critical approach to the American 
society, expressed by the exhibition 
concept in their creative escape of art 
from the absurdity of this world to the 
timelesss philosophical dimmension. The 
group hold exhibitions in Egypt, China, 
India, Russia etc. 
k/c: Michael Fischkeller
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LEICA GALLERY PRAGUE 
Školská 28 (D3) 
po–pá/Mon–Fri 10.00–21.00, so–ne/
Sat–Sun 14.00–20.00 h

Jaroslav Kučera – Tiché dialogy / 
Silent Dialogues
3. 2. – 2. 4.
Nejvýraznější osobnost současné 
české fotografie života, Jaroslav Kučera, 
přichází u příležitosti svého osob-
ního jubilea s projektem překvapivě 
zaměřeným nikoliv na svoje pověstné 
´lidi na společenském okraji´, ale na svět 
zdánlivých předmětných banalit, které 
nás obklopují. 
en For his 70th birthday exhibition, Jaro-
slav Kučera, the preeminent exponent of 
Czech life photography today, has come 
up with a project that surprisingly does 
not focus on his famous ‘people on the 
margin of society’, but on the apparently 
banal material objects that surround us.

Olgoj Chorchoj

9. 12.2016
 —————— 
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ing behind the Potemkin wall, and search 
for interconnections and drives behind 
the downward social spiral.
Marina Valle Noronha, Ivana Králíková: 
Wandering Wombs: Full Stop (.), Time
4. 3.–16. 4.
Full Stop (.), Time začíná nečekaně jako cy-
klus. Cyklus samotný je časová konstrukce, 
která umožňuje něco ukončit. Zanechte 
za sebou to, co je pravděpodobné a před-
vídatelné. Doba trvání výstavy se shoduje 
s jejím vlastním menstruačním cyklem, trvá 
od 3. března do 16. dubna a její délka je 
fyzicky ovlivňována různými hormonálními 
stavy tohoto cyklu. V těle výstavy se během 
její periody dějí rozličné změny. 
en Full Stop (.), Time starts unexpectedly 
like a period. And a period itself is a time 
construction that provides an end (.) to 
something. Leave behind probabilities 
and time expectations. The show at Futura 
starts slowly, because its timing is inter-
mittent. The exhibition duration coincides 
with its menstrual cycle, from 3 March 
to 16 April, and its length is physically 
affected by the different hormonal stages 
of the cycle. Various changes occur in the 
exhibition body during its period.

E3
GALERIE 1. PATRO 
Myslíkova 9 (E3) 
čt–so / Thu–Sat 14.00–18.00 
galerie1patro.cz

Karel Štědrý: Deephaus
22. 2.–1. 4.
k/c: Richard Adam

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, porcelánu a papírenského zboží. 
en Collection curated by the editors of 
the most popular Czech design magazine 
www.czechdesign.cz presents the best 
contemporary 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

Filip Beránek: Suggested Post
3. 11. – 31. 3.

NIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM
vestibul stanice metra Karlovo  
náměstí (E3) 
galerienika.tumblr.com

Simona Koutná & Štěpán Smetana: 
Samples
22. 3.–16. 4.
Samples je studie/experiment na pomezí 
textilu, architektury a grafického designu. 
Projekt vznikl během zahraniční stáže 
v Haagu, kde spolu oba autoři začali spolu-
pracovat. Jeho vyústěním je právě výstava 
v prostoru Galerie Nika, která předsta-
vuje vývoj celého procesu až k finálním 
produktům. 
en Samples is a study/experiment on the 
verge of textile, architecture and graphic 
design. The project began during an in-
ternship abroad in Haag where the artists 
started to collaborate. The process, as well 
as the final products, will be presented as 
an exhibition in Galerie Nika.
Tomáš Beňadik & Andrea Mikysková: Cmd: 
Start
20. 4. – 14. 5.
Site specific instalace je koncipována jako 
reakce na prostředí, v němž je galerie 
zasazena, s ambici vizuálního resetu. 
Směsice materiálů a předmětů, které spolu 
kontrastují, podporují se, ale zároveň se 
vzájemně vylučují a provokují. Mnoho 
epoch a myšlenek za jedním sklem a pod 
jedním zámkem. 
en The idea of this site specific installation 
is a reaction on the environment where 
the gallery is placed, with the ambition of 
visual reset. The mixture of materials and 
objects that are matching and contrasting 
but denying themselves at the same time. 
Many epochs and thoughts behind one 
glass and one lock.

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

Avděj Тер-Oganjan: Nové objekty a dárky /  
New objects and presents
2. 3. – 7. 4.
Vlajka: Adrien Tirtiaux: The flag  
Panel-Wall #4 (Tintin v Americe)
2. 3. – 24. 5.
k/c: Frederik Vergaert

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 
po-čt / Mon-Thu 13.00-18.00, pá / Fri 
13.00-17:00 
galerieviaart.com

Markéta Bábková a Kateřina Čápová: 
NApůl
21. 2. – 17. 3.
Aktuální malířská tvorba dvou studentek 
z malířského ateliéru M. Rittsteina na AVU.

en Two students of Painting studio of 
Michael Rittstein from Academy of Fine 
Arts in Prague.
Daniel Balabán: Otevřené zdroje /  
Open Sources
11. 4. – 12. 5.
Výstava obrazů malíře a pedagoga předsta-
vuje pohled do jeho tvorby posledních tří 
let. Obrazy jsou svými formálními a tech-
nickými východisky značně různorodé. 
Svými narativními důrazy však nezaměni-
telně poukazují k osobnosti autora. K jeho 
zážitkům, intuicím a rozvažování nad nimi. 
Autor vyjadřuje své hledání smyslu bytí 
i nebytí. Svými obrazy se dotýká paradoxu 
lidské situace – konečnosti i otevřenosti, 
zasazenosti i vykořenění.
en Paitings from last three years may have  
different sources, but are definitely con-
nected with their narativity. Paradoxes of 
human existence – finity and openness, 
embededness and rootlessness.

DISPLAY 
Dittrichova 9/337 (E3) 
út–ne/Tue–Sun 12.00–18.00 
tranzitdisplay.cz

Parallel chronologies / Výstavy bez 
prostoru / Exhibitions without space
23. 3. – 28. 5.
Výchozím bodem projektu je legendární 
výstava z roku 1971 odehrávající se pouze 
na plochách formátu A4. Kurátorem byl 
tehdy László Beke, maďarský historik umě-
ní. Jaká je dnešní percepce radikálních 
konceptuálních uměleckých aktivit dnes, 
v době naplno rozvinuté spektakulární 
společnosti? Výstava se snaží ukázat jistou 
genealogii konceptuálního umění a kritický 
pohled současnosti.
en Legendary radical conceptual exhibi-
tion from 1971 curated by Hunagarian art 
historian László Beke in a mirror of current 
reception. 
k/c: Dóra Hegyi a Zsuzsa László

TRANZIT 
Dittrichova 13/337 (E3) 
út–ne/Tue–Sun 12.00–18.00 
tranzit.cz

Martin Zet: Lidé, od kterých mi přišel 
spam / People I've Received Spam From
3. 3. – 8. 3.
Instalace Martina Zeta a křest jeho dvou 
nových publikací: legendárního Z – Artu, 
1998–2015, 18 čísel, různý počet stran, 
vydávaného ZCCA Libušín a nové publikace 
doprovázející výstavu. Textový soubor se-
stává ze 4.082 slov (24.022 znaků) a Zet ho 
vytvářel v období od 3. 3. 2002 do 7. 1. 2010. 
en Martin Zet's installation and launch of 
his two new publications: the legendary 
Z – Art, 1998–2015, 18 issues, varying num-
ber of pages, published by ZCCA Libušín, 
and the new publication, comprised of 
4 082 words (24 022 characters), created 
by Zet in the period from 3 March 2002 to 
7 January 2010.
Xabier Arakistain: Reflections on 
a feminist model for the field of art, 
Montehermoso 2008-2011.
29. 3. – 30. 3.
Přednáška a seminář Xabiera Arakistaina, 
feministického kritika a kurátora. Araki-
stain byl v letech 2007 až 2011 ředitelem 
Kulturního centra v Montehermosu, při-
čemž pod jeho vedením se tato instituce 
stala průkopníkem rozvoje a aplikace fe-
ministických strategií v současném umění, 
myšlení a kultury. 
en Lecture and seminar by Xabier 
Arakistain, a feminist curator and art 
critic. He was Director of Centro Cultural 
Montehermoso Kulturunea (2007–2011), 
making it a pioneering institution in the 
development and application of feminist 
policies in the fields of contemporary art, 
thought and culture.

E4
SVIT 
Blanická 9 (E4) 
út–so/Tue–Sat 14.00–18.00 nebo 
po domluvě / or by appointment 
svitpraha.org

Ajit Chauhan, Erica Baum:  
Until It Makes Sense
27. 1. – 4. 3.
Jan Merta: Dezert / Dessert
11. 3. – 15. 4.

E5
GALERIE GEMA 
Máchova 27 (E5) 
po–pá / Mon–Fri 13.00–18.00 
gemagalerie.cz

Jiří Sopko: Obrazy ze sbírek Galerie Gema 
/ Paintings from Galerie Gema collection
do 31. 3.
Díla z let 1995-2013.
Jan Šafránek, Barevný svět lidí
20. 4. – 9. 6.
Partnerská výstava k expozici Jana Šafrán-
ka „Svět lidí“ v Obecním domě (5. 4. – 28. 
5. 2017). Obě výstavy doprovází barevný 
katalog z nakladatelství Gema Art.

XAOXAX 
Krymská 29 (E5) 
út–pá/Mon–Fri 14.00–19.00 
so / Sat: 11.00—17.00h 
xaoxax.cz

Eva Maceková: KŽNJVPSSP
2. 3. – 5.4.
Černobílé airbrushové obrazy Evy Mace-
kové jsou volně inspirované lyrickým romá-

en At first sight, David´s choice of ma-
terials is random. Better say – materials 
choose David. He works with concrete, 
glass, porcelain, textiles, paper, metal, 
clay and plastic. For David, no material is 
preferred or damned. His artistic style is 
lively, playful, and often surprising. His 
artistic style is very much linked to the 
Sklep Theatre and its humour.

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

Jiří Kobr: Ejhle... domorodé kultovní 
sochařství z Čech
27. 2. – 21. 4.

PRAGOVKA ARTDISTRICT 
Kolbenova 923/34a
otevírací doba se u jednotlivých  
galerií v areálu liší.
www.pragovka.com

Dominik Mareš: Od ambice ke smyslu
23. 2. – 31. 3. Pragovka Gallery 
(denně / daily 16.00 – 19.00)
Výstava obrazů a strukturálních děl.
Pavel Tichoň: Merda d´artista
21. 2 – 5. 3. The White Room  
(pá–st / Fri–Wed 10.00 – 13.00)
Pavel Tichoň  se po několika letech vrací 
na pražskou scénu svojí sólovou výsta-
vou. Konceptuální hravostí vynikající 
autor parafrázuje slavné Manzoniho dílo, 
reviduje vlastní umělecký odpad a záro-
veň se ohlíží za svou malířskou tvorbou.
en Parafrasis of famous Manzoni´s piece, 
revision of own waste and a kind of 
retrospection.
Chiasmus
8. 3. – 31. 3  The White Room  
(út–ne / Tue–Sun 11.00 – 14.00)
Kurátor Viktor Čech pracuje s bývalými 

rezidenty Pragovky, kteří ve svých dílech 
reflektují téma dotyku.
en Curator Viktor Čech works with for-
mer residents of Pragovka reflecting the 
topic of touch.
With Wings
8. 4. – 20. 4. Pragovka gallery, Jídelna,  
The White room (út–ne / Tue–Sun 
12.00 – 18.00)
Výstava výběru rezidentů Pragovky, 
kurátorovaná  Karlem Srpem.
en Selection of Pragovka residents, 
curated by Karel Srp.

STUDIO PRÁM 
Čerpadlová 4, Praha 9 
po a čt / Mon and Thu 14.00 – 19.00 
nebo po telefonické domluvě 
+420 733 592 068 
pramstudio.cz

Vítězslav Šerý: Lilith a Nevěsta /  
Lilith and Bride
9. 3. – 22. 3.
Dvě hyperrealistické sochy v nadživotní 
velikosti postavené tváří v tvář, pone-
chané napětí své vlastní přítomnosti 
a boji o galerijní prostor. Lilith a Nevěs-
ta, dva archetypy nevědomí, dva mýtické 
protipóly se střetávají na hranici černé 
a bílé, světla a tmy, slov a němého úžasu. 
en Two hyperrealistic larger-than-life 
sculptures facing each other, left to the 
thrill of their own presence and to the 
struggle for the gallery space. Lilith and 
Bride, two archetypes, two mythical 
counterparts clash at the edge of black 
and white, light and dark, words and 
silent astonishment.
Veronika Durová & Tadeáš Kotrba:  
Vím, odkud přicházíš / I Know Where 
You’re Coming From
13. 4. – 26.4.
Společný projekt sochařky Veroniky 
Durové a malíře Tadeáše Kotrby zkoumá 
možnosti propojení lidské figury a pří-

rody. Přechodným článkem mezi nimi se 
stávají jasně ohraničené fragmenty těl, 
které v sobě nesou otisky svých pohybů 
– minulých i budoucích. 
en Sculptress Veronika Durová and 
painter Tadeáš Kotrba present a project 
that focuses on the possibilities of 
interconnections between the human 
figure and nature. Medium of their con-
nection is found in the clearly delimited 
bodyparts that bear imprints of their 
movements – both past and future ones.

akce / events
AGOSTO FOUNDATION 
Online Mediatéka 24/24 
agosto-foundation.org

Od 1. dubna prezentuje novou akvizici 
textové a fotodokumentace Univer-
sálního Psychiatrického Chrámu 316A 
(UPSYCH 316A), zahrnující všechna jeho 
oddělení včetně Jedinečného Svatopěs-
titelského Družstva (JSD) či Generální 
Štáb Ducha (GŠD). 
en From the first of April, the Agosto 
Foundation Online Mediathèque is hap-
py to present its new acquisition of text 
and photo documentation from all of the 
departments of the Universal Psychiat-
ric Church 316A, including The Peerless 
Brotherhood of the Holy Nurture and 
the General Staff of the Spirit.

MÁME OTEVŘENO  
V ART DISTRICTU 7
Praha 7

Ve čtvrtek 6. dubna vypukne na Let-
né a v Holešovicích další ročník akce 
Máme otevřeno. Během jednoho večera 
bude možné navštívit zdarma více jak 
35 kulturních institucí nabízejících zají-
mavý program. Chybět nebude Národní 
galerie, DOX, INI Project, Akademie 
výtvarných umění nebo Forbidden Spot.

na výletě / on a trip
GALERIE HRANIČÁŘ 
Prokopa Diviše 1812/7
400 01 Ústí nad Labem
www.hranicar-usti.cz/galerie-hranicar 
fb/GalerieHranicar

Jiří Žák, Markus Draper, Tomáš Svoboda: 
Jak si rozumět? / How to understand 
each other?
15. 3. – 15. 7. 
Výstava se zabývá aktuální komunikací ve 
společnosti, zejména v oblasti webových 
komunit, sociálních sítí a globální 
mediální platformy. Součástí výstavy je 
mediální laboratoř postupně obsazovaná 
osobnostmi z uměleckých oborů, 
mediální komunikace a sociologie, jejichž
nápady se vzájemně střetnouta propojí. 
Výstava vznikla ve spolupráci s Deutsches 
Hygiene-Museum Dresden.
en Exhibition on current forms of com-
munication. Collaborative project with 
Deutsches Hygiene-Museum Dresden.
k/c: Martina Johnová, Richard Loskot

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

D5
DRDOVA GALLERY 
Křižíkovského 10 (D5) 
út–pá/Tue–Fri 13.00–18.00, 
so/Sat 14.00–18.00 
drdovagallery.com

Hynek Alt: Deep Purple
17. 3. – 6. 5.
k/c: Michal Novotný

GALERIE 35M2  
Víta Nejedlého 23 (D5) 
po–ne / Mon–Sun 10.00–19.00, 
35m2.cz

Lea Petříková: Čím méně se dívám, tím 
více vidím / The less I look, the more I see
16. 2. – 19. 3.
k/c: František Fekete
Julius Reichel & David Krňanský
23. 3. – 23. 4.
k/c: František Fekete
Jan Krtička
27. 4.–28. 5.
k/c: Tereza Záchová

HUNT KASTNER 
Bořivojova 85 (D5) 
út–pá/Tue–Fri 13.00–18.00, 
so/Sat 14.00–18.00 
huntkastner.com

Basim Magdy: Only stone, bronze and the 
sky shall outlive all the rest
25. 2. – 15. 4.
S poetickým a tajemným názvem “Jen 
kámen, bronz a nebe přežije nás všechny” 
otevírá Basim Magdy již druhou výstavu, 
která se koná v hunt kastner. Basim Magdy 
zde prezentuje svůj krátký film a insta-
laci několika fotografických prací. Autor 
užívá textu, obrazu a zvuku k vytvoření 
fiktivního místa. Nastavuje tak jistý scénář, 
se skepticismem podává obraz našich 
utopií a kolektivní identity. Každý obraz je 
fragmentem skutečnosti procházejícím 
chemickými procesy, čímž je vytvořeno 
různých stupňů ztráty. Jako snění a naše 
paměť, která podléhá tíze času ve vrstvách 
našich zkušeností. 
en With the poetic and mysterious title 
"Only stones, bronze and the sky shall 
outlive all the rest” Basim Magdy opens 
his second solo exhibition at hunt kastner, 
presenting a film, an installation and 
several photographic works. Basim Magdy 
uses texts, images and sounds to construct 
fictional places, settings and scenarios, 
which interrogate, with scepticism, our 
impressions of utopia and collective iden-
tity. Each image, a fragment of reality, is 
subjected to different chemical processes 
creating different degrees of loss. The 
picture is immersed in an oneiric light as 
our memory fails us with the passing of 
time and layering of experience.

NAU GALLERY 
Kubelíkova 22 (D6) 
út–pá/Tue–Fri 13.00–18.00 
naugallery.cz

Vachek
3. 3.–5. 5.
Filmový režisér, básník a malíř Karel Vachek 
představí v Nau Gallery instalaci svých 
abstraktních obrazů, jejichž součástí je 
panoptikum 120 portrétů žáků, pedagogů 
a kolegů z prostředí kolem katedry doku-
mentární tvorby pražské FAMU. "V každém 
obličeji se nalézá světlá možnost – to jsem 
ukradl z akvarelů své sestry a bratrovi 
jsem vzal neapolskou žlutou k rozpouštění 
osudových osudů." (KV) 
en A film director, poet and painter, Karel 
Vachek, will present in the Nau Gallery an 
installation of his abstract paintings, part 
and parcel of which is a panopticum of 120 
portraits of students, tutors and other col-
leagues connected to Documentary Film 
Studies at Prague´s Film and TV School. ´In 
each face one can find a bright opportu-
nity – I stole that from watercolours of my 
sister, and from my brother I took a Naples 
yellow for the dissolution of fateful fates.´ 
(KV)

NEVAN CONTEMPO 
U Rajské zahrady 14 (D5) 
út–so/Tue–Sat 13.00–18.00 
nevan.gallery

Pavel Humhal: Nesouhlasím s vámi,  
ale snad máte pravdu… / I Don’t Agree 
With You, But Maybe You’re Right…
18. 3.–21. 4.
výstava: Morální konflikt mezi hledáním 
pravdy a prosazováním vlastního názoru 
můžeme opsat jako intuitivní vědomí, které 
je korigováno faktickými důkazy vědy, 
nebo jako naše logické chápání světa, 
které je v rozporu s kulturními memy, které 
v nás kódují náboženství, víra a historie. 
V podobné situaci se nachází vizuální 
umělec, který se nemůže vyhnout obec-
ným vizuálním znakům, které jsou snadno 
dešifrovatelné, a na straně druhé je 

vystaven silně individualizovaným afektům, 
kdy reagujeme na vznikající situace krajně 
iracionálně.
akce: Výstava tematizuje nejistá pole mezi 
znalostí a intuicí, mezi pravdou a lží, mezi 
skutečností a iluzí. Osou výstavy jsou akce-
-performance, které transmutují instalace 
do instantní reality a zpřítomňují situace 
mezi těmito krajními morálními body.
17. 3. 18:00 – vernisáž
18. 3. 15-18:00 – premiera
24. 3. 16-18:00 – akce 1, Lež a pravda
31. 3. 16-18:00 – akce 2, Iluze a skutečnost
7. 4. 16-18:00 – akce 3, Intuice a znalost
21. 4. 15-18:00 – derniera
en exhibition: We can regard the moral 
conflict between the quest for truth and 
the assertion of our own opinion as an 
intuitive awareness that is corrected by 
scientific proof or as our logical under-
standing of the world which is in conflict 
with the cultural memes encoded in us by 
religion, faith and history. The visual artist 
is in a similar position. They cannot avoid 
general visual signs that are easy to deci-
pher, while they are exposed to power-
fully individualised affects when reacting 
irrationally to situations arising.
event: The exhibition examines the un-
certain realm between knowledge and in-
tuition, truth and lies, reality and illusion. 
The exhibition centres around event-per-
formances that transform installations into 
instant reality and materialise situations 
between these extreme moral points.
17 March – private view
18 March 3–6pm – premiere
24 March 4–6pm – event 1, Lies and Truth
31 March 4–6pm – event 2, Illusion and 
Reality
7 April 4–6pm – event  3, Intuition and 
Knowledge
21 April 3–6pm: wrap party
Richard Wiesner: Gluon
28. 4.–3. 6.

D6
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ 
Čajkovského 12a/12 (D6) 
po–pá/Mon–Fri 13.00–18.00 
www.zatrojku.cz/atrium

Michal Pustějovský: Regulátor (kinetické 
objekty) / Regulator (kinetic objects)
10. 3. – 6. 4.
Instalace je souborem minimalistických ki-
netických rovnovážných objektů, vzájemně 
reagujících na sebe i na diváka a vytváře-
jících tak celkové interaktivní prostředí 
a vnější zvukové i vizuální projevy.
en Minimalistic kinetic objects.

E1
FUTURA  
Holečkova 49 (E1) 
st–ne/Wed–Sun 11.00–18.00 
futuraproject.cz

Brud: Thingamajig
4. 3. – 16. 4.
Scénář a režie/ Written & directed by: 
Aditya Mandayam 
Produkce/ Produced by: Emilia Zalewska 
Production design: Reaktor – Sculpture 
Lab: Anna Zielinska, Przemyslaw Pietrzak, 
Pawel Chmielewski & Ludwik Wielecki
Thingamajig se volně inspiruje perskou 
pohádkou z období renesance Tři princové 
ze Serendipu, jejíž hrdinové „dílem náhody 
a vlastní prozíravosti objevovali věci, po 
nichž nepátrali.” Thingamajic je anglický 
lidový výraz pro „něco, co lze jen těžko 
zařadit nebo jehož název je neznámý či 
zapomenutý.” „Umělecké dílo by mělo být 
tak lehké, jak to je jen možné. Snažíme se 
odstranit vše, co lze.” tvrdí Brud. „Ultra-
fialové, denní a infračervené světlo, barvy 
fašismu a anarchie.” 
en Thingamajig is loosely inspired by The 
Three Princes of Serendip, a Renaissance-
era Persian fairy tale whose heroes “were 
always making discoveries, by accidents & 
sagacity, of things they were not in quest 
of”. Thingamajig is vernacular English 
for “something that is hard to classify or 
whose name is unknown or forgotten”. 
"Elision is key. We cut as much as we can". 
"Ultraviolet, Streetlight, & Infrared", says 
Brud. "A Queer Machine-Eye. The colours 
of Fascism, & Anarchy."
András Cséfalvay, Selda Assal, Borsos 
Lőrincz, Martin Piaček, Michal Moravčík, 
Anca Benera-Arnold Estefan, Csaba 
Nemes, Yevgenij Fiks, Erdem Gündüz, 
Dante Buu, Gülsün Karamustafa, Tomáš 
Rafa, Pavel Sterec: Universal Hospitality 2
4. 3.–16. 4.
V rychle se měnícím světě se demontáž 
demokratických mechanismů a rostou-
cí populismus staly běžnou záležitostí 
dokonce i v bohatých zemích. Existence 
evropské unie je ohrožena brexitem, vý-
chodoevropským nacionalismem i korupcí. 
Autoritářství a státní kontrola se začíná 
objevovat v dalších a dalších zemích ještě 
povzbuzena změnou režimu ve Spoje-
ných státech. Sociálně angažovaní umělci 
nahlížejí za Potěmkinovu kulisu a snaží se 
najít vzájemné souvislosti a hnací impulsy 
za sestupnou sociální spirálou. 
en In the rapidly changing world disman-
tling of elements of democracy and rising 
populism became the mainstream even 
in the affluent countries. The European 
Union is endangered by Brexit and Eastern 
European nationalisms and corruption, 
while authoritarianism and state control 
is emerging in different countries encour-
aged by the regime change in the United 
States. Socially committed artists are look-

nem Josefa Jedličky Kde život náš je v půli 
se svou poutí – textovou koláží z prostředí 
litvínovského koldomu z 50tých let. 
en Black&white airbrush pictures by Eva 
Maceková are losely inspired by the lyric 
novel written by Josef Jedlička – Midway 
Upon the Journey of Our Life – the text 
collage from the Koldom (collective hous-
ing) in Litvínov in the 50's.
Tereza Říčanová: Obrazy světa /  
Images of this world
4. 3. 14.30-18.00
Odpoledne s ilustrátorkou Terezou Říča-
novou. Po dílně pro děti bude následovat 
autorčin výklad k její nové knize Obrazy 
světa z nakladatelství Baobab. 
en Afternoon with the illustrator Tereza 
Říčanová. After the workshop for children, 
she will talk about her new book Images of 
this world by the Baobab publishing house.

F3
GALERIE VYŠEHRAD 
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3) 
po–ne/Mon–Sun 9.30–17.00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

David Pešat: Konec nekonečna?
3. 3.–16. 4.
Vladimír Véla
21. 4. – 4. 6.

F4
ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
pá–ne/Fri–Sun 13.00–18.00 
nebo po telefonické domluvě / 
or by appointment: +420 732 572 413 
etcgalerie.cz

Aleš Čermák: 151 like surface  
of [lo] 555 111 light try
29. 3. – 23. 4.
Výstava Aleše Čermáka zahajuje novou 
sézonu galerie etc. v roce 2017. Pro prostor 
galerie vytváří site-specific instalaci, ve 
které rozvíjí svůj dlouhodobější zájem 
o témata, z nichž některá se objevila již 
v instalaci finalistů Ceny Jindřicha Chalu-
peckého ve Veletržním paláci. Na výstavě 
pak blíže tematizuje struktury na povrchu 
a v podzemí a vztah mezi nekonzistencí 
prvního a konzistencí druhého. 
en The exhibition of Aleš Čermák opens the 
upcoming season in 2017 in Etc. Gallery. The 
artist creates a site-specific installation for 
the gallery space, in which he further devel-
ops the interest in topics, which appeared 
already in the previous installation for the 
Jindřich Chalupecký Award in Veletržní pa-
lác. This exhibition is concentrated around 
the topic of structures: on the surface and 
beneath it, and the relationship between 
the inconsistency of the former and consis-
tency of the latter. 
k/c: Alžběta Bačíková a Anna Remešová

H2
MEETFACTORY GALLERY  
Ke Sklárně 15  
po–ne/Mon–Sun 13.00–20.00 
+ dle programu / + according 
to the evening programme 
meetfactory.cz

– GALERIE KOSTKA
Halil Altindere, Selda Asal, Anca 
Benera / Arnold Estefan, Lőrinc Borsos, 
Dante Buu, András Cséfalvay, Yevgeniy 
Fiks, G.R.A.M., Ferenc Gróf, Núria Güell, 
Gülsün Karamustafa, Szabolcs KissPál, 
Martin Krenn, Damian Le Bas, Victor 
López González, Michal Moravčík, Marina 
Naprushkina, Csaba Nemes, Martin 
Piaček, Tomáš Rafa, Oliver Ressler, 
Pavel Sterec, Rafani, Hito Steyerl, Artur 
Żmijewski: Universal Hospitality 2
3. 3. – 28. 5.

Výstava Universal Hospitality 2 je pokračo-
váním výstavy prezentované v rámci Vídeň-
ského festivalu 2016. Jedna část skupinové 
výstavy bude probíhat v Centru součas-
ného umění Futura. Sociálně angažovaní 
umělci hledají vzájemné souvislosti a hnací 
síly za sestupnou sociální spirálou. Výstavy 
mají za cíl stimulovat hlubší porozumění 
změn v současném světě. 
en Universal Hospitality 2 is the con-
tinuation of Universal Hospitality held in 
the frame of Vienna Festival 2016. The 
exhibition takes place on MeetFactory 
and Center for Contemporary Art Futura. 
Socially committed artists search for 
interconnections and drives behind the 
downward social spiral. The exhibitions 
aim to stimulate the deeper understanding 
of the elements behind the changes, and 
to galvanize progressives.
k/c: Edit András, Birgit Lurz, Ilona Németh, 
Wolfgang Schlag

mimo mapu / out of map
ALTÁN KLAMOVKA 
park Klamovka  
st a so/Wed & Sat 14.00–17.00 
aug.cz/altan-klamovka-praha

Jan C. Löbl
28. 2. – 26. 3.
Absolvent Ateliéru textilní tvorba na 
Fakultě umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
kde je v současné době na doktorand-
ském studiu. V Altánu Klamovka představí 
svůj doktorandský projekt Looking, který 
vychází z textilního a oděvního fenoménu 
Krušnohoří. 
en Doctoral project Looking inspired by 
textile and clothing from Kušné hory.
Kateřina D. Drahošová: Medicimbal
28. 3. – 23. 4.

Výstava představuje sérii kreseb, kde au-
torka zkoumá význam kresby. Medicibal 
studuje ve své podstatě a abstrahuje ho 
do různých tvarů i netvarů. Čára, plocha 
a struktura se v tomto případě stávají 
hlavním nástrojem zobrazení. 
en Exhibition presents the artist's new 
series of drawings. She explores this ob-
ject in all essences and it is abstracted 
into different shapes and non-shapes. 
In this case the line, the area and the 
structure becomes the main au-
thor's tool.
David Böhm & Jiří Franta
Jednodenní akce 25. 4.
En One day event 25. 4.
k/c: Lenka Sýkorová

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

Jirka Skála: Žánry každodennosti /  
Genres of Everydayness
8. 3. – 9. 4.
k/c: Tereza Velíková

GALERIE KUZEBAUCH 
Říčanova 19 mimo mapu / out of map 
po–pá / Mon–Fri 10.00–17.00 
Nebo po domluvě 
galeriekuzebauch.com

David Vávra: Běžet s materiály /  
Running with Materials
8. 3. – 12. 5.
David si materiály vybírá na první pohled 
náhodně. Nebo lépe řečeno – materi-
ály si spíše vybírají Davida. Beton, sklo, 
porcelán, textil, papír, kov, hlína a plast. 
Žádný materiál není preferovaný ani za-
tracovaný. A tvarosloví je bujaré, hravé, 
překvapivé. Na trendy nedbá, svoje vý-
tvarné vidění má propojené s humorem 
divadla Sklep. 

� Jaroslav Prokop: Portrét jednoho 
hudebního festivalu aneb Pezinok 
1976 / Portrait of one Music Festival – 
Pezinok 1976
6. 4.–18. 6.
Výstava mapující hudební festival, konaný 
ve slovenském Pezinku za hluboké totality. 
Výběr 32 velkoformátových fotografií je 
rozdělen do čtyř tematických okruhů, 
nazvaných Publikum, Muzikanti, Zákulisí 
a Noc, které vyprávějí o tamním dění "ve-
řejném" i "soukromém". 
en Visual map of a music festival in Pezi-
nok, Slovakia, during totalitarian regime. 
The selection of 32 large format photos 
is divided into four thematic circles – 
Audience, Musicians, Backstage and Night 
– which narrate “public” and “private” 
stories.

– LEICA GALLERY CAFÉ
Lukáš Mach: Jedna svatba, jeden 
pohřeb / One Wedding, One Funeral
18. 1. – 21. 3.

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

Monika Immrová
7. 2. – 10. 3.
Betonové sochy a reliéfy z poslední doby 
doplněné o grafický cyklus a práce s pa-
pírem. 
en Concrete statues and reliefs together 
with craphics and paper works. 
k/c: Iva Mladičová
Jindřich Růžička
4. 4. – 17. 5.
Laureát prestižní Ceny Vladimíra Boudníka 
z roku 2015 představí své kresby. 
en Laureate of prestigous Award Vladimír 
Boudník from year 2015 will present his 
drawings. 
k/c: Hana Larvová

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP 
Vojtěšská 196/18 (D3) 
po–pá/Mon–Fri 11.00–19.00, 
so/Sat 12.00–18.00 
knihkupectvi.artmap.cz

Knihkupectví pravidelně pořádá akce, 
sledujete FB a webové stránky.

D4
GALERIE FERDINADA BAUMANNA 
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D4) 
po–ne / Mon–Sun 7.00–22.00 
fbgallery.cz

Barbora Fastrová and Johana Pošová: Your 
Green Dot is So Hot
21. 3. – 23. 4.

KVALITÁŘ 
Senovážné náměstí 17 (D4) 
po–čt/Mon–Thu 10.00–18.00, 
pá/Fri 10.00–16.00 
kvalitar.cz

Tomáš Absolon, Cezary Poniatowski: 
Penmanship
16. 12. – 10. 3.
Výstava představuje tvorbu dvou malířů, 
Tomáše Absolona a polského autora 
Cezaryho Poniatowského. Oba autoři se 
pohybují na pomezí předmětné a abstrakt-
ní malby jako polohy vhodné pro zachycení 
svého vztahu k realitě a odpovídající jejich 
uchopení dvojdimenzionálního díla. 
Absolon představuje novou, pro výstavu 
připravenou sérii obrazů a kreseb. Tvorbu 
Poniatowského reprezentují různě staré 
práce, aktualizované instalací s prove-
dením nástěnných maleb. Spojujícím 
momentem je způsob zacházení s obrazem 
podobný komponování plakátu a jeho 
estetice. 
en The exhibition presents the work of two 
painters, Tomáš Absolon and the Polish 
artist Cezary Poniatowski. Both painters 
move on the border between abstract and 
subject-oriented painting as a position 
appropriate for capturing their relation-
ship to reality and corresponding to their 
conception of a two-dimensional work. 
Absolon presents a new series of draw-
ings and images prepared just for this 
exhibition. The creations of Poniatowski 
represent works of various ages, updated 
installations including murals. The con-
necting moment is the way the image is 
handled, similar to that of poster design 
and its aesthetics. 
k/c: Monika Čejková
A 440 / Gramofon jako objekt /  
Record Player as an Object
24. 2. – 30. 3.
Hermann & Coufal
5. 4. – 2. 6.
Galerie Kvalitář představuje mladou 
designérskou dvojici Hermann a Coufal. 
Autoři se věnují jak návrhům městského 
mobiliáře, tak i interiérovému a produk-
tovému designu. Touto kombinací vytvoří 
pro galerii Kvalitář site-specific instalaci 
přesahující výstavní prostory. 
en Kvalitář Gallery presents the young 
designer duo Hermann and Coufal, focus-
ing on design in the public space as well as 
interior and product design. They will cre-
ate a site-specific installation combining 
these two approaches which goes beyond 
borders of the gallery space. 
k/c: Jan Dotřel

NOVÁ GALERIE 
Balbínova 26 (D4) 
po–pá/Tue-Thu 11.00–21.00, 
so/Sat 11.00–18.00 
novagalerie.cz

Vojtěch Horálek, Mark Nader, Ivana 
Sláviková, Jana Šárová, Marika Volfová: All 
the Beauties of the World
9. 3. – 31. 3.

Martin Zet Lidé, od kterých mi přišel spam 03. 03. 2002 – 07. 01. 2010
03. 03. 2017 – ? tranzit office, Dittrichova 13, Praha 2 cz.tranzit.org
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Sau Devin   Willard Devine   Darcy Diamond   Debby Dianne   Jesse Dickson   Stefanie S. Dickson   Dwayne Dillard   Myrtice Dinehart   Helmut Udo 
Dinther   Exazin Disher   Agripina Djnju   Carolynn Dodie   Verna Dodson   Devona Dominga   Dominque   Kenna Dominque   Terrie G. Dominguez   
Lyndia Dona   Cassi Donella   Milly Donette   Una Donette   Michele Donnetta   Janis Donya   Mariella Dorene   Toshia Dorene   Valrie Dorinda   …

Světlo, zvuk, pohyb
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