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

A1
GALERIE NTK 
Národní technická knihovna 
Technická 6 (A1) 
po–pá / Mon–Fri 8.00–20.00, 
so / Sat 10.00–16.00 
techlib.cz

A4
HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA 
Bubenská 14 (A4) 
st–ne 15.00-19.00

D ominik Adamec , Dana Bartoníčková,  
Ondřej Filípek ,  Marisa Grilo ,  Eva Hérová,  
Lukáš Hoffman , L enka Chánová , Hana 
Chmelíková, Kateřina Konvalinová, 
Batmanlai Narankhuu,  Josef Šmíd, Edita 
Štrajtová: Hlavy vzhůru / Heads Up
28. 6. – 23. 7.
Instituci tvoří nejen zdi, ale především 
sociální vazby, interakce a mikroklima. Umě-
lecké školy nezřídka fungují jako nepřetržitý 
zdroj stimulů, dříve či později ale přichází 
moment, kdy je nutné z institucionální 
dominance alespoň částečně vystoupit, 
vystrčit hlavu ven a postavit se novým 
možnostem konfrontace. 
Letošní výběr z klauzur je pokusem tvorbu 
několika studentů AVU uvést v jiném 
kontextu a učinit ji dostupnější pro širší 
veřejnost. Výstava realizovaná v prostoru, 
v němž bude nově zřízena Galerie AVU, 
se snaží reprezentovat výrazné tendence 
napříč ateliéry bez ambice koherentního 
tématického celku či upřednostňování spe-
cifických přístupů a médií. Je postavena na 
kontrastech, které se při průchodu ateliéry 
Akademie vyjevují a vstupují do vzájemného 
dialogu. Ten je možné úspěšně realizovat 
jen s hlavou dostatečně otevřenou a v při-
měřené výši usazenou. Heads up!
en Selection of  studio works of students 
Academy of Fine Arts from this year. 
k / c: Jana Baierová

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

Tabule času
do 11. 9.
Francouzský nakladatel Gérard Berréby 
(nakladatelství Allia) je také výtvarným 
umělecem, jehož Tabule času se pokoušejí 
odhalit nesdělitelnou část lidského bytí. 
Když spolu hovoří dvě zrcadla, co si říkají? 
Když se na sebe dívají dvě vanitas nebo 
když se Vitruviánský muž od Leonarda da 
Vinciho zjednoduší na pouhou kostru, 
co se stane? Tyto neotřelé konfrontace, 
vytvořené mezi lety 2012 a 2015, vytváří 
složitou, mnohoznačnou a znepokojující 
uměleckou instalaci...
en The French publisher Gérard Berréby 
(Allia editions) is also a plastic artist, whose 
Tables of time attempt to show the part 
unsayable of the human condition.
Big Bang Data
7. 4. – 14. 8.
Rozsáhlá multimediální výstava představu-
je, jak naši dobu a společnost radikálním 
způsobem mění vytváření, zpracovávání 
a interpretace tzv. Velkých dat. Výstava 
zkoumá dopady datafikace světa, procesu 
stejně významného pro 21. století, jako 
byla elektrifikace pro 19. století. Předsta-
vena jsou díla bezmála tří desítek umělců 
a projektů z celého světa, nechybí ani 
české projekty. 
en The extensive multimedia exhibition 
shows how the creation, processing, and 
interpretation of “Big Data” is changing 
our time and society in a radical manner. 
The exhibition explores the effects of the 
“datafication” of the world, a process as 
significant for the twenty-first century as 
electrification was for the nineteenth cen-
tury. It includes works by over thirty artists 
and projects from around the world, 
including the Czech Republic.
Kamila Ženatá: Horizont událostí 
(finále) / Event Horizon (Finale)
2. 6. – 11. 9.
Výstava je vyvrcholením experimentu, kte-
rý autorka iniciovala s cílem vydat zprávu 
o vnitřních dějích, jež vytvářejí psychickou 
realitu člověka v podmínkách tekutého 
času globalizovaného konzumerismu. 
Základní kameny třídílného projektu, 
jehož poslední část je nyní prezentována 
v Centru DOX, tvoří inspirace z příběhů, 
snů a zkušeností sedmi žen, které v rámci 
projektu podstoupily skupinové sebepo-
znávací setkání. 
en The exhibition is the culmination of an 
experiment that the artist began in order 
to report on the internal events that cre-
ate one’s mental reality under conditions 
of the liquid time of globalized consumer-
ism. The cornerstones of this three-part 
project, the last of which is now being 
featured at the DOX Centre, are the 
narratives, dreams, and experiences of 
seven women who within the scope of the 
project underwent a group encounter of 
self-exploration.

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

Veronika Holcová: Wild Game / Divočina
19. 7.–22. 9.
Obrazy divoké kanadské krajiny vytvořila 
Veronika Holcová ještě dříve, než se do 

Kanady přestěhovala. Výstava nabízí nejen 
srovnání doby „pre-kanadské“ a kanad-
ské, ale i nové velkoformátové kresby 
s figurálními motivy. Vliv kanadského 
prostředí proniká do malířčiny tvorby přes 
nekonečný prostor, jiskřivě čisté světlo 
a ostré barvy, inspiraci nachází i v inuit-
ských duších. 
en Veronika Holcová had created her 
paintings of wild Canadian nature before 
she moved to Canada. The exhibition will 
present not only the comparison of her 
“pre-Canadian” and Canadian creative pe-
riods but also new large-format drawings 
with figural motifs. The Canadian environ-
ment has influenced the painter’s work 
with its infinite space, brightly clean light 
and sharp colours, and she finds her inspi-
ration in the souls of the Inuits. 
k / c: Petr Vaňous

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

Informace o aktuálních výstavách sledujte 
na našem webu. 
en For exhibitions see the website of the 
gallery.

B4
ARCHIP / ARCHITECTURAL  
INSTITUTE IN PRAGUE
Františka Křížka 1 (B4) 
út-ne / Sat – Sun 14.00 – 19.00

Cultural Hijack – poetika rezistence, 
politika prostoru / Cultural Hijack – 
Poetics of Resistance, Politics of Space
24. 6. – 9. 9.
Umění intervence a artivismus (umělecký 
aktivismus) v kulisách velkoměstského 
sdíleného prostoru. Umělci z celého světa 
se setkávají v Praze v rámci výstavy Cultu-
ral Hijack, aby představili svůj netradiční 
pohled na nejen západní současnost. Svět, 
do kterého zasahují někdy nenápadně, jin-
dy silově, ale vždy tak, aby narušili obvyklý 
běh veřejného života. 
en The art of intervention and artiv-
ism (artistic activism) in the backdrop of 
a large-scale shared city space. Artists 
from around the world meet in Prague in 
the frame of the Cultural Hijack exhibition 
to present their unconventional view 
of not only western contemporaneity. 
A world in which they interfere sometimes 
inconspicuously, at other times forcefully, 
but always to disrupt the usual course of 
public life. 
k / c: Ben Parry, Epos 257

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

Oto Hudec: Praha. Den po 
náletu / Prague. Day After Bombing
27. 4. – 7. 8.
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
Michelle Adlerová: Výchova 
k přirozenosti / Through Upbringing to 
Nature
8. 8. – 11. 10.
Autorka se v projektu zamýšlí nad tím, jak 
se naučené genderové vzorce chování 
odrážejí v řeči těla žen a mužů. Výstava se 
koná ve spolupráci s Prague Pride. 
en In this project the artist ponders 
how the acquired gendered patterns of 
behavior translate into the body language 
of women and men. The exhibition is orga-
nized in cooperation with Prague Pride. 
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

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

Mothers Artlovers
červenec – srpen
Bouráme společenské stereotypy ohledně 
rodičovství. Hledáme nové formy, jak 
propojit rodinu a tvorbu. Rády bychom do 
světa umění vnesly naději a inspiraci pro 
matky umělkyně, které mnohdy prožívají 
výše zmíněná témata jako životní rozpor. 
Kromě pravidelných schůzek a otevřeného 
archivu Vás zveme festival performance 
(30.7.) a kulatý stůl (19.8.). Více na mother-
sartlovers.tumblr.com a fb INI Project. 
en We aim to break social stereotypes 
linked to parenthood. We seek for new 
forms of connecting artistic practice and 
family life. We would like to bring hope and 
inspiration for mothers-artists, who often 
understand the above-mentioned topics 
as a life dilemma. Besides regular meetings 
and an open archive, we cordially invite 
you to a performance festival (July 30) and 
a round table (August 19). More on moth-
ersartlovers.tumblr.com and fb INI Project.

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

– GALERIE JELENÍ
Valentýna Janů: Expectations-Reality 
Gap
28. 6. – 30. 7.
Přichází čas platforem, rozhraní a sítí. 
Informační, ekonomické a afektivní plochy 
se mísí s těmi geografickými, společenský-
mi i osobními. Mezi mě a můj horizont se 
vměstnává množství dalších rovin a vrstev. 
Vytvářet umění vlastně neznamená nic 
jiného než hledat nové horizonty; nové, 
i když provizorní, spojnice a perspekti-
vy. Vytvářet znamená balancovat mezi 
smyslem a nesmyslem, rýsovat hrany 
a oddělení, které spojují.
en Time of platforms, boundaries and 
networks is approaching. Informational, 
economical and affectional planes inter-
fere with the geographical, social, as well 
as  personal ones. A mass of other levels 
and layers is forcing itself between me 
and my horizon. 
k / c: Václav Janoščík
Devět věcí / Nine things
16. 8. – 10. 9.
výběr devíti prací ateliéru Intermedií III na 
AVU v Praze.
en Selection of nine pieces from Interme-
dia III Studio at AVU 
Organizují / Organized by: Tomáš Vaněk, 
Jiří Skála, Jiří Kovanda

– GALERIE KURZOR
Ztráta času
23. 8. – 24. 9.
Vernisáž skupinové výstavy Ztráta času 
kurátorované Václavem Magidem otevře 
nový výstavní projekt NCSU Galerii Kurzor. 
Výstava bude zároveň první částí cyklu 
Podmínky nemožnosti. 
Co to znamená nemít čas? Skupinová vý-
stava zachycuje různé aspekty zkušenosti 
ztráty času jako jedné z podmínek lidské 
subjektivity. Už nevzhlížíme k budoucnosti 
s nadějí, ale obáváme se jí. Kolabujeme 
při snaze držet krok s překotným tempem 
změn a zároveň zůstáváme vězet v per-
manentní přítomnosti. Není jasné, zda 
čas utíká příliš rychle, nebo naopak stojí, 
v každém případě nám ale už nepatří. 
en The preview of the group exhibition 
Waste of Time curated by Václav Magid 
marks the start of a new exhibition 
project by the FCCA Cursor Gallery. 
The exhibition is the first in the cycle 
Conditions of Impossibility. What does not 
having time mean? The group exhibition 
examines various aspects of the experi-
ence of time as one of the conditions of 
human subjectivity. We no longer look to 
the future with hope, but with fear. We 
are collapsing under the strain of trying 
to keep up with the rapid pace of change, 
and yet we remain trapped in a perma-
nent present. It is not clear whether time 
is passing too fast or, on the contrary, 
standing still. Whatever the case, it no 
longer belongs to us. 
k / c: Václav Magid

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 politickou 
a ekonomickou krizí i inflací hodnot a mo-
rálním úpadkem a současně zohledňuje 
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 also acts in a respon-
sive 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. – 3. 9.
Instalace Magdaleny Jetelové, připravená 
speciálně pro Národní Galerii v Praze, 
proměňuje Malou dvoranu Veletržního pa-
láce v rozšířené pole, které návštěvníkovi 
galerie umožňuje 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 
in Prague, 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 Kalinovská
Otisky vědění. Řeč keramiky / Kneaded 
Knowledge. The Language of Ceramics
17. 3. – 27. 8.
Výstava připravená společně s umělci Aj 
Wej-wejem a Edmundem de Waalem se 
zaměřuje na materiál dlouho považovaný 
pouze za jedno z odvětví uměleckořeme-
slné tvorby. Dělo se tak neprávem, neboť 
i keramika pracuje s poznáním shromaž-
ďovaným 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 

attributed 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 recon-
textualised 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 fyzikál-
ního světla a lidského těla je výsledkem 
fotografických 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 
series 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 
události 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 performerem francouzsko-anglického 
původu Henrim Chopinem a českým 
vizuálním umělcem a básníkem Ladislavem 
Novákem. 
en Poetry Passage#5 draws parallel lines 
between French-English concrete and 
sound poet and performer, Henri Chopin 
and Czech visual artist and poet, Ladislav 
Novák. 
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.
Sedmá kapitola Prostoru pro pohyblivý 
obraz představuje provokativní a výjimeč-
né vybočení z nastoupeného kurzu. Ve 
středu pozornosti tentokrát není pohyb-
livý obraz, jeho nepřítomnost, vizuální 
prázdnota či očekávání pohybu (obrazu). 
Generátorem pohyblivého obrazu, nabí-
zejícím imaginární obraz neboli přelud ve 
formě propojení zvuku a světla, tu totiž je 
samotná sedmá kapitola. 
en The 7th chapter of the Moving Image 
Department goes astray. Provocatively 
and exclusively, its centerpiece is oc-
cupied by no moving image, its absence, 
a visual void and a suspense of motion 
(picture). Instead, the 7th chapter of 
the Moving Image Department acts as 
a moving image generator itself, proposing 
an imaginary picture – a phantom – as 
a construction of sound and light. 
k / c: Adam Budak
New Wave. Diplomanti AVU 2017 /  
AVU Graduates
23. 6. – 30. 7.
Přehlídka prací diplomantů AVU se 
zaměřuje na spojení klasických médií se 
současnými tématy i roli obrazu dnes; 
jeho důležitost pro orientaci ve světě 
a schopnost reflektovat nejen naši sou-
časnost, ale také formulovat budoucnost. 
en The Academy of Fine Arts graduates' 
exhibition focuses on combining classical 
media with contemporary themes and the 
role of the image today; Its importance 
for orientation in the world and the ability 
to reflect not only our present but also to 
formulate the future. 
k / c: Václav Janoščík

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

Mirak Jamal, Anna Ročnová, Sung Tieu
Nehybnost začátku / The Stillness of 
a Departure
24. 5. – 15. 7.
Skupinová výstava zkoumá hmotné 
i nehmotné stopy příchodů a odchodů. 
Nejasné vzpomínky, mezitím ticho.
en A group exhibition focused on the 
material and immaterial traces of arriving 
and departing, blurred memories, and the 
silence in between. 
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

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

Mariusz Waras (M-City), Nawer, Bezt (Etam 
Cru), Sainer (Team Cruz), Sepe, Czarnobyl, 
Tone, Chazme, Kamil Kuzko, Zbiok, Finer, 
Monstfur
Polish Urban Art
14. 7. – 13. 8.
Přehlídka současného polského graffiti 
a streetartu. 
en Exhibition of contemporary Polish graffiti 
and street art culture. 
k / c: Czezary Hunkiewicz

C1
GALERIE AMU 
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, vchod 
z průchodu do ul. Tržiště (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–12.00, 
13.00–18.00 
gamu.cz

„v tuto chvíli, právě dnes, teď / this very 
minute, right now, today“ – klauzury CAS 
2017
22. 6 – 9. 7.
Výstava ročníkových a závěrečných stu-
dentských prací z Centra audiovizuálních 
studií FAMU. 
en Exhibition of BcA. / MgA. student works 
from the Center for Audiovisual Studies, 
FAMU. 
k / c: Eric Rosenzveig & studenti CAS FAMU
Lea Petříková: Vyvážení / Balanced
19. 7. – 3. 9.

Autorka přetváří galerijní prostor v arénu, 
kde lze objevit život, ale také smrt. Výstavní 
projekt je inspirován minojskou ceremonií 
taurokathapsia, smrtícím tancem s býkem. 
Kdo je akrobatem – umělec nebo divák? Kdy 
vstupují do mystické hry? Je to právě teď 
anebo každým okamžikem. Rituální opako-
vání hry, která možná nemá konce, udává 
vymezení abstraktnímu času, jejž autorka ve 
svých uměleckých projektech často využívá. 
en The artist transforms the gallery space 
into an arena where one can discover life, 
as well as death. The exhibition is inspired 
by the Minoan taurokathapsia ceremony 
– the deadly dances with bulls. Who is the 
acrobat? Is it the artist or the viewer? When 
do they enter the mystical game? It is right 
now or soon. The ritual repetition of the 
game, one which may never finish, shores 
up the abstract frame of time which the 
artist often uses in her projects. 
k / c: Tea Záchová

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

MUSEUM MONTANELLI (MUMO) 
Nerudova 13 (C1) 
museummontanelli.com

Vladimír Novák: Kontinuita / Continuity
28. 4. – 26. 7.
Koncept výstavy je dialogem mezi Nováko-
vou nejnovější a jeho nejstarší tvorbou. Díla 
jsou zapůjčena z několika sbírek. 
en The exhibition aims to be a dialogue 
between Novák’s most recent and his oldest 
work. The exhibited works are on loan from 
several collections. 
k / c: Ivan Neumann

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, kritizující ne-
dodržování lidských a občanských práv. Na 
příběhu Ivana Jirouse – básníka, výtvarného 
kritika, představitele českého under-
groundu – dokumentovaném fotografiemi, 
písemnostmi i osobními věcmi, autoři výsta-
vy 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 
belongings, 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 – 
ŠTERNBERSKÝ PALÁC / THE NATIONAL 
GALLERY IN PRAGUE – STERNBERG 
PALACE 
Hradčanské nám. 15 (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

After Rembrandt: Jan Uldrych
9. 5. – 10. 9.
Rembrandtův obraz Učenec ve studov-
ně doprovází projekt After Rembrandt, 

v němž se postupně představují díla sou-
časných autorů vytvořená jako umělecké 
reflexe Rembrandtovy malby. Obrazy jsou 
vystavovány v expozici ve Šternberském 
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 
contemporary artists in turn created as an 
artistic reflection on Rembrandt’s painting. 
The paintings are displayed in an exhibition 
in the Sternberg Palace opposite Rem-
brandt’s work. 
k / c: Andrea Steckerová

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

František Skála Jízdárna / Riding School
10. 3. – 3. 9.
Výstava představuje převážně práce vznik-
lé od roku 2004 do současnosti. V autor-
ské architektonické a výstavní koncepci, 
vycházející z prostoru Valdštejnské jízdár-
ny, umělec připravil divákovi komplexní 
zážitek. Instalace pracuje s výstavním 
prostorem jako celkem, jeho světelnou at-
mosférou, a obsahuje jak rozličné výstavní 
pavilony, tak solitérní monumentální díla, 
světelné instalace i práce vytvořené přímo 
pro prostor Jízdárny. 
en The exhibition focuses on the art-
ist’s work since 2004. Skála seeks to 
provide a complex experience for the 
visitor within the author’s architectural 
and exhibition concept in the Wallenstein 
Riding School. The installation is fully inte-
grated with the venue’s architecture and 
lighting and will includes various exhibition 
pavilions or solitary monumental works, 
light installations and works done specifi-
cally 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 (Janák, Gočár, Chochol, 
Hofman, Novotný či František Kysela, Filla, 
Kubišta, Čapek, Gutfreund).
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 (Janák, Gočár, 
Chochol, Hofman, Novotný, František 
Kysela, Filla, Kubišta, Čapek, Gutfreund).

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

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

Médium figura / Medium: Figure
14. 7. – 8. 10.
Výstava volně navazuje na úspěšný projekt 
Galerie hlavního města Prahy Neklid-
ná figura. Exprese v českém sochařství 
1880–1914, který získal ocenění „skupinová 
výstava roku 2016“. Médium figura je ku-
rátorským výběrem českých a slovenských 
umělců, kteří se zabývají tématem figury 
v současnosti. 
en The exhibition loosely continues with 
the Prague City Gallery’s successful 
project Unsettled Figure. Expression in 
Czech Sculpture 1880–1914, which was 
acknowledged as “The Group Exhibition 
of the Year 2016”. Medium: Figure is the 
curator’s selection of Czech and Slovak 
artists pursuing the subject of figure at 
present. 
k / c: Sandra Baborovská
Anamnéza pozorovatele /  
Observer’s Anamnesis
15. 6. – 10. 9.
Ateliér Intermediální tvorby II Akademie 
výtvarných umění v Praze (Pavla Sceranko-
vá, Dušan Zahoranský) + hosté 
Výstava vybraných projektů studentů dvou 
uměleckých ateliérů se spřízněným umě-
leckým programem a zájmem o současné 
možnosti prostorových forem ve vztahu 
k proměňujícím se sociálním, kulturním 
a technologickým paradigmatům. 
en Studio of Intermedia Art II, Academy 
of Fine Arts in Prague (Pavla Sceranková, 
Dušan Zahoranský) & Guests 
An exhibition of selected projects created 
by students of two art studios pursuing 
similar creative programmes and sharing 
concern with the current potential of 
threedimensional art forms in relation to 
changing social, cultural and technological 
paradigms.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU 
Staroměstské nám. 13 (C3) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–20.00 
ghmp.cz

Jaroslav Róna 1997 – 2017
23. 6. – 29. 10. 

GHMP uspořádá výstavu Jaroslava Róny 
v Domě U Kamenného zvonu. Nová 
výstava, jež časově navazuje na díla z roku 
1997, zahrnuje sochařské a malířské práce 
z posledních dvaceti let. Prostřednictvím 
videoinstalací divákům přiblíží také au-
torovy realizace do veřejného prostoru, 
z nichž některé poutají mimořádný zájem 
veřejnosti a dokážou vzbuzovat i vyhroce-
né názorové polemiky a reakce. 
en The Prague City Gallery is getting back 
to Jaroslav Róna´s oeuvre after twenty 
years. This new exhibition, linking up 
chronologically with his work dating from 
1997, brings together his sculpture and 
painting produced over the last two de-
cades. In a special section, it will likewise 
feature video installations acquainting 
visitors with the artist´s outdoor reali-
zations, some of which have attracted 
exceptional public attention, occasionally 
sparking off exacerbated polemics and 
controversial response. 
k / c: Olga Malá

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

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 gen-
eration of British artists including Antony 
Gormley, Anish Kapoor, Tony Cragg and 
others. 
k / c: Julian Haynen

GALERIE NOD 
Dlouhá 33 (C3) 
po–ne / Mon–Sun 10.00–22.00 
nod.roxy.cz

Jan Pfeiffer: Dvojí pravidlo pro jednu věc
21. 7. – 11. 8.
Jan Pfeiffer se etabloval jako umělec 
pracující s rozlišnými formáty vytváření 
komplexních symbolických situací, které 
tematizují různé symbolické kontexty. 
Jeho práce jsou naplněny historickými, 
mytologickými, náboženskými či kulturní-
mi konotacemi jak konkrétních míst, tak 
ryze abstraktních, až antropologických 
motivů. Projekt Dvojí pravidlo pro jednu 
věc je rozsáhlým inscenačním a situačním 
celkem, který se rozprostírá mezi medii 
performance, krátkého filmu, scénografie 
a architektury.
en Jan Pfeiffer has established as an 
artist working in different formats of 
complex symbolic situations. Project The 
Second Rule for Single Thing lies between 
performance, short film, scenography and 
architecture. 
k / c: Pavel Kubesa.
Juliana Höschlová & Marta Antoniak: 
Bulimia Cocktail Party
16. 8. – 8. 9.
Výstava Bulimia Cocktail Party poprvé 
představí uměleckou spolupráci dvou 
umělkyň z nastupující generace polské 
a české umělecké scény, které sbližuje 
podobné kulturně-společenského zázemí: 
Julianu Höschlovou a Martu Antoniak.
en Two young artists – one from Czech 
and the other from Polish background.

– VIDEO NOD 
Olga Krykun: 720/027
21. 7.–13. 8. 
Nenáročná vizuální hra v době informač-
ního smogu. Projekt uchopuje každoden-
nost, ve které člověk čím dál víc pochy-
buje o informacích a vjemech. Zvykli jsme 
si pochybovat, tento pocit by se mohl 
rozšířit i na běžné vnímání reality.
en An easy visual game at the time of 
information smog. 
k / c: Veronika Zajačiková

GALERIE RUDOLFINUM 
Alšovo nábřeží 12 (C3) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun 
10.00–18.00, čt / Thu 10.00–20.00 
galerierudolfinum.cz

Free Summer Events
1. 7. – 3. 9.
65 dní trvající letní program Galerie 
Rudolfinum. Vizuální, hudební či divadelní 
představení, performance, diskuze nebo 
večerní DJ sety se budou odehrávat ve 
Dvoraně Rudolfina, na schodišti do galerie 
nebo v přilehlém parčíku. K dispozici 
jsou také prostory Artparku, Kavárny 
Rudolfinum nebo Kina Rudolfinum. 
Nabízíme workshopy a dílny pro nejmenší 
děti či speciální program pro zahraniční 
návštěvníky Prahy. 
en 65 days long summer programme in 
the Galerie Rudolfinum. Visual, music 
and theatre events, art performances, 
debates and evening DJ sets will take 

place in the Great court of Rudolfinum, 
on the gallery staircase and in the park 
nearby. Artpark, Café Rudolfinum and 
Kino Rudolfinum will be at your disposal. 
On offer there are also workshops not 
only for children and special programme 
for international visitors to Prague.

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

Jaroslav Benda
7. 6. – 15. 7.
Výstava, uspořádána k doplnění mono-
grafické publikace o Jaroslavu Bendovi 
(1882–1970), je koncentrovaným průře-
zem Bendovy celoživotní práce a zároveň 
poctou autorovi. 
en This exhibition completes a mono-
graph dedicated to Jaroslav Benda 
(1882–1970). Offering a comprehensive 
appraisal of Benda’s life and work. 
k / c: Petra Dočekalová, Lucie Urbánková

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

Gerhard Richter
26. 4. – 3. 9.
Výstava je první retrospektivní výsta-
vou slavného německého umělce ve 
středovýchodní Evropě čítající více jak 
sedmdesát jeho děl. Jejím cílem je před-
stavit Richterovu nebývale širokou paletu 
uměleckých vyjadřovacích prostředků 
a návštěvníkům ukázat pestrý soubor jeho 
zásadních děl, která byla vybírána a insta-
lována v úzké spolupráci s umělcem. 
en The exhibition is a first retrospective 
of a famous German artist in Central and 
Eastern Europe, bringing together more 
than seventy of his works. The purpose of 
the exhibition is to present Richter’s ex-
traordinarily broad palette of artistic 
means of expression and to show visitors 
a manifold collection of his crucial works 
of art that were selected and installed in 
close collaboration with the artist. 
k / c: Jiří Fajt, Milena Kalinovská

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

Orit Ishay: Deer Country
6. 6. – 10. 9.
Výstava izraelské vznikla v různých mé-
diích a byla vybrána z nejvýznamnějších 
a nejvýraznějších sérií, jež Ishay v Izraeli 
vytvořila během uplynulého desetiletí 
a jež vycházejí z izraelského i mezinárod-
ního kontextu. Ishay se zabývá interakce-
mi mezi člověkem a místem a způsobem, 
jakým tyto interakce ovlivňují formování 
identity a vlastenectví. Události a okamži-
ky z každodenního života plného napětí, 
které zachycuje, přímo souvisejí s problé-
my v její rodné zemi. 
en A first solo exhibition by Israeli artist 
Orit Ishay in the Czech Republic. These 
works are of different mediums, and 
taken from central and significant previ-
ous series of both local and interna-
tional context, created by Ishay in Israel 
throughout the last decade. Ishay deals 
in the interactions between man and 
place, and the impact of such interac-
tions on the establishment of identity and 
nationalism. 
k / c: Dalia Levin

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

2. 7. – 31. 8. zavřeno/clossed

KARLIN STUDIOS 
areál Kasárna Karlín, Prvního pluku 2 
(C5) 
st–ne / Wen–Sun 12.00-18:00 
karlinstudios.cz

Václav Litvan: Na povrhu / On The 
Surface
1. 7. – 30. 7.
Sólová prezentace Václava Litvana 
pro Karlin studios rozšiřuje autorovo 
zkoumání univerzality sochařských forem 
a struktur prostřednictvím vztahování se 
k nalezenému materiálu a jeho nahodilým 
i precizně manipulovaným prostorovým 
mutacím. Výsledná podoba vsazená do 
vstupní podoby věcí, vynořování se význa-
mu z formování ideálu. 
en Václav Litvan’s solo exhibition for Karlin 
studios extends the author's research on 
universality of sculptural forms and struc-
tures through the use of found materials 
and their random but precisely shaped 
spatial mutations. Resulting form embed-
ded into primary form of things, the 
sense emerging from shaping the ideal. 
k / c: Michal Novotný
Martina Smutná: Prohra / Loss
1. 7. – 30. 7.
Lze několikrát záměrně vyprázdněný 
patern „současné malby“ číst sociálně? 
A kde se vyjevuje gendrová asymetrie 
v práci s abstrakcí? Martina Smutná 
začíná reflexí podmínek práce druhého 
i své. V instalaci konfrontuje paterny 
předmětů spojovaných s reproduktivní 
prací s abstrací současné malby, která 
se naopak k reproduktivností hlásí jako 
k autorskému postoji. 
en May the intentionally empty pattern of 
"contemporary painting" be understood 
socially? And where does the gender 
asymmetry reflects on work with abstrac-
tion? Martina Smutna starts a reflec-

tion upon work conditions for others 
and herself. Her installation confronts 
patterns of objects associated with 
reproductive work together with abstrac-
tion of contemporary painting, which, on 
the contrary of reproduction, establishes 
itself as work of author. 
text: Matěj Pavlík, Lucie Rosenfeldová
Adam Ulbert: Thalassa I. /  
subliminal intruder
11. 8. – 10. 9.
Adam Ulbert vystudoval filmovou teorii, 
kulturní antropologii a umění v Budapešti 
a Amsterdamu. Je součastným reziden-
tem na Rijksakademii v Amsterdamu. 
Jeho pokračující sérii Thalassa sleduje 
psycho-evoluční logiku. Sestavené díla 
vytvoří platformu pro vzájemně plodný 
dialog mezi zdánlivě odlišnými oblastmi. 
Po specifické linii myšlenek se umělec 
snaží poukázat na formální a existenci-
ální podobnosti mezi objekty, entitami 
a myšlenkami. 
en Adam Ulbert studied Film Theory, Cul-
tural Anthropology and Art in Budapest 
and Amsterdam. He is currently resident 
at Rijksakademie in Amsterdam. His 
ongoing series Thalassa follows a certain 
psycho-evolutionary logic. Assembled 
pieces will create a platform for cross-
fertilized dialog between seemingly dif-
ferent realms. Following a specific line of 
thoughts the artists intents to point out 
formal and existential similarities between 
objects, entities and thoughts.
Marek Delong & Anna Slama: Femme 
Fatale Brewery
11. 8. – 10. 9.
V kotlíku bublá slad, který dívka obezřetně 
míchá. Pára prostupuje jejími vlasy 
a pohrává si se stíny v šeru, které v zápalu 
tance vyzařují porozumění. Cítí že zraje, 
pomalu se do ní vlévá život a vitalita. 
Nikam ale nespěchá, ví, že mezi stíny 
je i jeden zlověstný, neznámá negace, 
kterou však respektuje, protože ví, že ona 
sama má velkou moc. 
en In the kettle bubbles malt, which the 
girl carefully mixes. Steam penetrates 
her hair and plays with the shadows in 
the dim light, from which, in the fervor 
of dance emanates comprehension. 
She feels mature, life and vitality slowly 
flowing inside her. But she doesn’t rush, 
she knows between shadows there is also 
one foreboding, an unknown negation she 
respects, because she knows its power. 
k / c: Lumír Nykl

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

Petr Helbich (host Josef Sudek)
23. 6. – 27. 8.
MUDr. Petr Helbich (*1929) se vedle plic-
ních chorob zaobírá celý život fotografií. 
Iniciací pro něj bylo setkání s Rudolfem 
Jandou, autorem legendární knihy Prales 
v Beskydách. Po seznámení s Josefem 
Sudkem v roce 1948 jej právě Helbich za-
vedl do beskydského pralesa Mionší a stal 
se pravidelným hostem v Sudkově bytě 
i ateliéru.   Po více než čtyřech dekádách 
se tak znovu alespoň symbolicky setkávají 
nejen učitel a žák, ale především dva 
duchem pevně spjatí přátelé, celoživotně 
zaujatí půvabem fotografického vidění.
en Petr Helbich M.D. (*1929) has his whole 
life besides pulmonary diseases deled 
with the photography and was a good 
friend of Josef Sudek. 
k / c: Pavel Vančát a Tomáš Rasl

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

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

Radek Kratina: Konstanty a proměnné
13. 5. – 30. 7.
Radek Kratina, jeden ze zakladatelů Klubu 
Konkrétistů (1928–1999), se prosadil 
zejména jako průkopník variabilního pří-
stupu k tvorbě, kdy divák může ovlivňovat 
výslednou podobu díla a dokonce ji i dle 
svého uvážení neustále měnit.
Tomas Rajlich: Zcela abstraktní 
retrospektiva
5. 5. – 30. 7.
Tomas Rajlich patří k podstatným osob-
nostem evropského konceptuálního umě-
ní konce 60. a 70. let, pokud tento pojem 
vnímáme také v kontextu minimalistických, 
geometrických či výsostně abstraktních 
dobových tendencí. Pochází z Čech, ale 
koncem 60. let přesídlil do Holandska, 
když v současné době střídá své pobyty 
v Praze, v severní Itálii a v Paříži.
Adolf Born Jedinečný svět
29. 4. – 30. 7.

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

Do konce srpna zavřeno. 
en Closed until the end of August.

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

Tomáš Hrůza: Nejistý vývoj
9. 6. – 8. 7.

Pro fotografa Tomáše Hrůzu (1979) je 
příznačné sebereflexivní hledání vlastní 
pozice v přírodě a civilizaci a obnovování 
rovnováhy mezi profánním a duchovním 
i smyslovým a mimosmyslovým. Kvůli 
výstavě „Nejistý vývoj“ dohledával v kra-
jině projevy živlů vody a větru, u kterých 
lze prostřednictvím fotografie či videa 
vyzdvihnout hypnotickou a meditativní 
dimenzi jejího vnímání.
en Tomáš Hrůza (*1979) ranks among so-
called “photographer-collectors“; they’re 
a sort of counterpart to the mythical 
“photographer-hunters“. He collects 
the material for his exhibitions at leisure; 
from the “discoveries“ that he happens 
upon during his travels undertaken as 
a minority-oriented tourist, an aimless 
pilgrim, a voluntary nomad or a profes-
sional driver. His romanticism has always 
included a fondness for all things magical 
and out-of-the-senses.
Milan Mikuláštík: Makapansgat Project 
Excerpt: from the History of Photogra-
phy
9. 6. – 8. 7.
Druhý ze série velkoformátových pla-
kátů pro chodbu Školské 28 pojal Milan 
Mikuláštík (1975) jako výstup z projektu 
Makaspangat, v němž fotografii nejstar-
šího vyobrazení lidské tváře užívá jako 
základní kámen průběžných komentářů 
k lidským dějinám, dějinám obrazů a ze-
jména dějinám zpodobování člověka.
en The caves in the Makapan Valley in 
the northeast part of South Africa are a 
discovery site rich in fossils of many types 
of animals; including the extinct hominid 
tribe, Australopitechus. It differs from the 
others, however, due to the discovery of 
a small piece of jasper. When the archae-
ologists found it, it reminded them of a 
human face. Because it seems that it ap-
peared the same way to our ancient an-
cestors, it is considered to be the oldest 
material evidence of symbolic thinking. 
Roughly 3 million years later, a member of 
the only living species of the Homo tribe/
family, visual artist Milan Mikuláštík (*1975), 
began to place pictures of these rocks 
into other photographs.
Martin Zet: Performance na výstavě 
Tomáše Hrůzy
Čtvrtek 13. 7. od 18 hodin
Výstava Tomáše Hrůzy „Nejistý vývoj“ 
skončí a za týden se ještě na jeden večer 
otevře kvůli performanci Martina Zet re-
agující na Hrůzovu pozornost k přírodním 
živlům.
en Performance of Martin Zet commu-
nicating with Tomáš Hrůza´s sensitivity to 
forces of nature.
Déjà vu?! Šálek s víčkem.
Čtvrtek 20. 7. od 18 h
Jednodenní výstavou „Déjà vu?! Šálek 
s víčkem.“ se Fotograf Gallery loučí s do-
savadním výstavním prostorem. Reprízou 
vůbec první výstavy ze zimy 2009 uzavírá 
pomyslný kruh mezi první a poslední udá-
lostí na původní adrese. Coby gesto „re-
konstrukce“ zároveň upozorňuje na téma 
životnosti výstav současného umění, na 
neopakovatelnost prožitku a jeho sepětí 
s konkrétním časem a prostorem.
en One day long exhibition as a farewell 
to current space of Fotograf Gallery.
Křest zinu UNIGEO Festival 2017
čtvrtek 20. 7. od 18 hodin
Křest zinu z posledního ročníků UNIGEO 
Festivalu každoročně probíhajícího 
v Horní Bečvě v rámci výukových pobytů 
Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.
en Launch of Zine from UNIGEO Festival 
from Horní Bečva.

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

Martin Horák: Hřiště života /  
Playground of life
11. 7. – 28. 7.
Martin Horák svými obrazy nechává 
nahlédnout do svého vnitřního světa 
a ukazuje nám, jak vidí svět vnější.
en Martin Horak let us to have an insight 
into his inner world and shows us how he 
sees the outer world.

GALERIE FOTOGRAFIC 
Stříbrná 2 (D3) 
út-ne 13.00-18.00 
fotografic.cz

Robert Houzar: Tlak / Pressure
22. 6. – 23. 7.
Ústředním tématem Robertovy práce je 
lidská existence a její projevy, na které 
se snaží dívat s maximálním odstupem. 
Hraje si s představou masy vytěženého 
materiálu, transformovaného do architek-
tury, s představou totálně přetvořené 
krajiny. Snímá hmotu velkoměst, jejich 
center i předměstí, dopravních uzlů, 
inženýrských sítí, aby všechno následně 
rozkládal, deformoval, vrstvil a vystavoval 
vlastním digitálním seismickým tlakům. 
Robert Houzar (1975) je český umělec, 
zabývá se převážně metodou manipulo-
vané fotografie, počítačovou koláží a také 
zvukovými instalacemi. 
en Manifestation of human existence 
is the main subject of Robert Hou-
zar’s work. He strives to perceive this 
from the furthest possible vantage point. 
By reshaping of ‘mass materials’ he cre-
ates entirely new architectural landscapes 
redefined in both form and substance. He 
bombards the urban conglomerations, its 
centres, traffic junctions and engineering 
networks in order to deconstruct, de-
form, layer and expose them into his own 
digital seismic pressures. Robert Houzar 
(1975) is a Czech artist using the media 
of manipulated photography, computer 
collage and sound installation. 
Weronika Gesicka: Stopy / Traces
28. 7. – 3. 9.
Tento projekt je založen na amerických 
archivních fotografiích z let 1950-60. 

Rodinné scény, dovolená, každodenní 
život. Fotografie, různými způsoby modifi-
kované, dostávají nový kontext. Weronika 
se ve svém umění zaměřuje zejména na 
fotografie, objekty ale i různé artefakty. 
Její projekty se dotýkají témat souvisejí-
cích s pamětí a jejími mechanismy. Často 
pracuje s archivními materiály, obrázky 
z internetu, fotobankami nebo policejními 
archivy. Weronika Gęsická (1984) studova-
la Akademii výtvarných umění a studium 
ukončila na Akademii Fotografie ve Var-
šavě. Mimo jiné je vítězkou LensCulture 
Emerging Talent Awards (2016).  
en The project is based on vintage 
American archival photography from 
the 1950-60s. Family scenes, holiday 
souvenirs, everyday life. The images, 
modified in various ways, are wrapped 
in new context. Photography as well as 
objects and artefacts are the central 
focus of Weronika’s art. Her projects 
address topics related to memory and its 
mechanisms. She often works with archi-
val materials, images found on internet, 
stock photos or police archives. Weronika 
Gęsicka (1984) graduated from the Acad-
emy of Fine Arts and completed her 
studies at Akademia Fotografii in Warsaw. 
Among others she is a winner of LensCul-
ture Emerging Talent Awards (2016).

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

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

Bearth & Deplazes / Amurs
do 31.8.
Výstava renomovaného švýcarského 
ateliéru.
en Exhibition of renowned Swiss archi-
tects.
Open Air Arena Betlémské náměstí
instalace, koncert (29. 8.), divadlo  
(25. 7., 29. 8.)
Landscape Festival Plzeň 2017
Výstavy, instalace, akce. Do 30. 9. Více na 
http://landscape-festival.cz

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

František Kyncl: Nekonečné universum 
zachycené v plastikách přední osobnosti 
československého konstruktivismu.
22. 6.–6. 8.

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

Martin Velíšek: Mlčení
30. 6. – 3. 9.

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

Výstup / Outcome
3. 7. – 23. 7.
Výstava zahrnuje projekty absolventů 
mimořádného kurzu Akademie součas-
né fotografie z let 2015 – 2017. Poukazují 
v rámci zadání „osobního tématu“ na 
rozdílnost pojetí a přístupů k fotografii. 
Kurz pořádá Studio Matela pro zájemce 
o získání hlubších znalostí a zkušeností ve 
vztahu fotografie a současného vizuálního 
umění. 
en The exhibition includes projects of 
graduates of an extraordinary course of 
the Academy of contemporary photogra-
phy during 2015 – 2017. They point in the 
assignment of "personal theme" to the 
diversity of approaches and concepts of 
photography. The course is organised by 
the Studio Matela for those interested in 
gaining of deeper knowledge and experi-
ence in the relationship of photography 
and contemporary visual art.
Pavel Matela: fotografie…
24. 7.–6. 8.
Japanese Visions of Mt. Fuji
22. 8. – 10. 9.
Galerie navázala roku 2014 spolupráci 
s tokijskou nadací Historical Relics and 
Culture International Service (president 
Shinkichi Okada), jež se věnuje uvádění 
japonského umění v zahraničí. Po jarní vý-
stavě kaligrafie „HATAI“ následuje výstava 
umělců, kteří v akvarelu a tušové malbě 
ztvárnili jeden z hlavních symbolů Japon-
ska, horu Fudži. Budou vyhodnoceny tři 
nejlepší práce porotou: Markéta Hánová, 
Richard Drury, Vlasta Čiháková Noshiro. 
en In 2014 the gallery established 
cooperation with a Tokyo foundation 
Historical Relics and Culture International 
Service (president Shinkichi Okada), 
which is dedicated to the introduction of 
Japanese art abroad. The spring exhibi-
tion „HATAI“ is followed by an exhibition 
of artists, who portrey in watercolor and 
ink painting one of the main symbols of 
Japan, the mountain Fuji. There will be 
awarded three best art works by jury: 
Markéta Hánová, Richard Drury, Vlasta 
Čiháková Noshiro.

LEICA GALLERY PRAGUE 
Školská 28 (D3) 
po–pá / Mon–Fri 10.00–21.00, 
so–ne / Sat–Sun 14.00–20.00 h

Jaroslav Prokop: Portrét jednoho 
festivalu aneb Pezinok 1976 / Portrait of 
one Music Festival – Pezinok 1976
6. 4. – 18. 6.
Výstava je vizuální mapou hudební 
slavnosti, která se konala v létě roku 1976 
v západoslovenském Pezinku. Výběr dva-
atřiceti velkoformátových fotografií je de-
rivátem ze souboru, jímž Jaroslav Prokop 
diplomoval na pražské FAMU. Je rozdělen 
do čtyř tematických okruhů, nazvaných 

Publikum, Muzikanti, Zákulisí a Noc. 
en Portrait of a Music Festival is a visual 
map of an event that took place in the 
summer of 1976 at Pezinok in western Slo-
vakia. The exhibition consists of thirty-two 
large-format photographs taken from Ja-
roslav Prokop’s graduation portfolio from 
Prague Film Academy (FAMU). It is divided 
into four thematic cycles entitled Audien-
ce, Musicians, Backstage, and Night.

– LEICA GALLERY CAFÉ
Marek Musil: Backstage at Prague  
Fashion Week
30. 3. – 11. 5.
Vendula Mlejnská: Cities
12. 5. – 18. 6.

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

CRASHTEST 7
13. 6. – 4. 7.
Zátěžová zkouška studentů dějin umění. 
en Crashtest students of art history. 
k / c: studentský tým / student team
Roman Trabura
12. 7. – 17. 8.
Velkoformátové epické malby. 
en Epic paintings in large formats. 
k / c: Lucie Šiklová
Ellen Jilemnická
24. 8. – 21. 9.
Sochy z hořického pískovce doplněné 
o kresby. 
en Statues from sandstone complete with 
author´s drawings. 
k / c: Petr Wittlich, Jana Cermanová

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

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

NaFilM 
Palác Chicago, 2. p., Národní třída 32, 
(vchod z ulice Charvátova 11) (D3) 
út–ne 13.00–19.00

Na film! 2: V pohybu / The Film 
Exhibition: Locomotion
1. 12. 2016  – 31. 12. 2017

Netradiční hravá výstava se prodlužuje! 
Přijďte zažít film jinak a objevit nové expo-
zice filmového muzea NaFilM. Na výstavě 
si můžete vyzkoušet virtuální realitu, stát 
se promítačem laterny magiky nebo si na-
animovat vlastní film. Vezměte kamarády, 
děti i celou rodinu – bavit se u nás budete 
všichni. 
en This unique playful exhibition has been 
extended due to its great success. Come 
and see film differently! Experience virtual 
reality, projection through a magic lantern 
or make your own animated film. Bring 
your friends, children or family – everyone 
will have a great time!

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

Mara Novak, Janine Schranz
15. 6. – 30. 8.
Mara Novak a Janine Schranz pracu-
jí s fotografií bez přechodného kroku 
fotokamery, s použitím fotografického 
papíru a světla pro vytváření prostoro-
vých iluzí. Zkoumají tímto trojrozměrnost 
v dané podstatě dvourozměrného média 
fotografie. 
en Mara Novak and Janine Schranz work 
with photography without the intermedi-
ate step of a camera, using photo paper 
and light to create spatial illusions and 
explore three-dimensionality in their 
inherently two-dimensional medium. 
k / c: Nika Kupyrova

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

Igor Eškinja
19. 5. – 14. 7.
Výstava Igora Eškinji v galerii Kvalitář se 
zabývá vztahy mezi výstavou, výstavním 
prostorem a samotnými diváky. Eškinja 
v galerii vytvoří instalace z nástěnné malby 
a použije například i výstavní sokly, které 
vzájemně z určitého pohledu vytvářejí 
optický dojem levitujícího trojdimenzionál-
ního objektu. Igor Eškinja (*1975) pochází 
z Rijeky, je držitelem ocenění Radoslav 
Putar Award (2004). Tato výstava je vůbec 
první samostatnou výstavou Eškinji na 
území ČR. �

Výzva nadace Agosto Foundation 
k nominacím na podporu činnosti 
individuálních umělců, uměleckých 
a kulturních subjektů v novém 
grantovém programu Perpedes.

více na agosto-foundation.org

Orit Ishay
Země jelena  
6/6 — 10/9/2017 
Galerie hlavního města Prahy,  
Dům fotografie
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Časopis pro děti ! Nové číslo 
na prázdniny o cestování.
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www.czechdesign.cz presents the best 
contemporary works by Czech design-
ers. 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

Vladimíra Večeřová, Petra Lelláková:  
No More Genital Nudity in the Visual Arts
30. 6. – 20. 8.

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

Magdaléna Kvasničková & Alžběta 
Prouzová: Kožený
13. 7. – 6. 8.
Srst, tráva, chlupy, vlákno a možné cesty 
propojení těchto zdánlivě nesouvisejících 
elementů skrze papír, textil a audiovizuální 
média. V hlavní roli: Příroda. 
en Fur, grass, hair, fibre and possible 
ways how to connect these seemingly 
unrelated elements thru paper, textile and 
audiovisual media. Starring: Nature. 
k / c: Lenore Jurkyová
Jakub Tajovský: Black Mirror
10. 8. – 3. 9.
Jakub Tajovský se ve své práci dlouhodobě 
zabývá vztahy mezi analogovou a digitální, 
virtuální a fyzickou formou obrazu. Černá 
zrcadla v kontextu své aktuální práce pojí-
má jako parafrázi malířského obrazu, který 
pohledu diváka vyjevuje zkreslený odraz 
reality a v jehož reflexi můžeme spatřovat 
i jevy nereálné. 
en In his work, Jakub Tajovský has long 
been dealing with relations between 
analog and digital, visual and physical 
form of images. The black mirrors, in the 
context of his current work, he concieve 
as a paraphrase of a painting image that 
reveals a distorted reflection of the 
viewer's view and that also reflects unreal 
phenomena. 
k / c: Lenore Jurkyová

GALERIE SPZ 
Pštrossova 8 (E3) 
so / Sat 14.00-18.00 (další dny je 
výstava ke zhlédnutí přes výlohu /  
other days nonstop through peephole) 
galeriespz.com

– VLAJKA / FLAG
Kristof Van Gestel: Idiosynkratický 
stroj / Vlajka
25. 5. – 5. 9.
k / c: Frederik Vergaert

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 (E3) 
galerieviaart.com

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

Multilogues on the Now: Health Care / 
Self-care / Multilogues on the Now: 
Health Care / Self-care
15.6. – 30. 9.
Multilogues on the Now je série worksho-
pů, rozhovorů, přednášek a generativního 
designu. Vychází z kritických, feminis-
tických a levicových pozic, a tematizují 
a problematizují různé formy péče, 
jejich podoby, provázanost a globální 
souvislosti. 
en Series of workshops, interviews, lec-
tures and generative design. Based upon 
critical, feminist a leftist stands focused 
on various forms of care, its appearance, 
interconnection and global context. 
k / c: Zuzana Jakalová, Zbyněk Baladrán

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
průběžně / continuously

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

Habima Fuchs, Thomas Helbig, Renaud 
Jerez, Kris Lemsalu, Mary-Audrey 
Ramirez: Metamorphosis
5. 6. – 9. 7.
k / c: Zdenek Felix
Bárta, Budny, Gajarský, Gravlejs, 
Haubelt, Hanzlík, Hábl, Hladilová, Kintera, 
Krňanský, Krůček, Korbička, Nálevka, 
Nikitinová, Othová, Pelikán, Peterková, 
Pěchouček, Šerých, Thýn, Tichá, Turner:
Absolute Beginners
18. 7.–26. 8.

"Sáhli po svých vizích, nabitých emocemi, 
a zkusili se jich dotknout, připevnit je 
na určité místo, snad prsty na měkký 
povrch. Nevynalézali obrazy. Pouze se 
dotýkali toho, co už existovalo." (David 
Lewis-Williams, Mysl v jeskyni) 
en "They reached out for their visions, 
laden with emotions, and they tried to 
touch them, fix them to a certain place 
– perhaps with fingers to a soft surface. 
They did not invent images. They just 
touched what had already been there." 
(David Lewis-Williams, The Mind in the 
Cave) 
k / c: Jaromír Novotný, Pavel Švec
Markus Selg, Yves Scherer
2. 9.–14. 10.

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

Michal Ranný – Krajiny / Lanscapes
16. 6. – 8. 9.
Komorní výstava kreseb Michala Ranného, 
tohoto velmi nadaného autora, jehož 
vyhraněný talent a názorová ujasněnost 
nám zanechaly silné dílo, jakkoliv tento 
svět opustil velice mlád, v pětatřiceti 
letech. Josef Velčovský v dopise otci 
M. Ranného v roce 1986 o něm výstižně 
napsal: „Tichý, skromný (v malbě), bez gest 
a bez patosu. Definitivní, jako otisk fosilní 
mušle v kameni. Stejně prostý a křehký.“ 
Výstava představuje výběr osmnácti prací 
na papíře z let 1968 – 77, ze sbírek Galerie 
Gema.

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

AI+G: Výborná sklizeň / AI+G:  
The Excellent Harvest
29. 6. – 2. 9.
Výstava představí Výborný časopis, 
nový projekt studentů ateliéru Ilustrace 
a grafiky z UMPRUM. Je to sbírka textů 
vypovídající něco o mileniálech studujících 
většinou umělecké obory a zajímajících se 
jak o své okolí, tak i vnitřní světy, rozhovo-
ry s (ne)známými (ne)ilustrátory, cestopisy 
ze světových letovisek, obrazové repor-
táže z nedalekých zákoutí a také recenze 
aktuálních knižních titulů. K prohlédnutí 
i koupi bude krom Výborného časopisu 
i současná produkce ateliéru. 
en The exhibition presents Výborný 
časopis (Excellent Mag), a brand new 
project of the Studio of Illustration and 
Graphics of UMPRUM school of art. This 
magazine offers a brief insight into the 
world of millennials through short essays, 
interviews with (un)known (un)professional 
illustrators, travel reports from all over the 
world, illustrated coverages from around 
the corner, up-to-date book reviews and 
much more. Besides Výborný časopis 
other outlets of the recent production of 
the Studio of Illustration and Graphics will 
be on display and on sale.

F3
GALERIE VYŠEHRAD 
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3) 
po–ne / Mon–Sun 9.30–18.00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Robert Šalanda
9. 6. – 13. 7.
Dana Sahánková: Stopy v popelu
28. 7. – 3. 9.

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

Lucie Rosenfeldová: Nepokoje 
vlastního / Restlessness of Property
14. 6. – 9. 7.
Vojtěch Novák: Familiar? Yes! 
Stereotyped? Of course! Amusing – Why?
18. 7. – 13. 8.
Exaltované symboly archaické kultury 
zprofanované popkulturou odkazují se 
značnou dávkou ironie a komičnosti k uni-
verzálnějším mechanismům iracionální 
fascinace. U autora, který pracuje obvykle 
s komplexními procesuálními formá-
ty živých akcí, je tato materializovaná 
instalace skutečnou senzací - transpozicí 
turistické atrakce do galerijního kontextu 
otevírá prostor pro další významové vrstvy 
– aktivuje diváka bezprostřední fyzickou 
prézentností a překvapuje banalitou 
tvůrčího aktu. 
en Exalted symbols of archaic culture, 
profaned by pop culture, point to the 
universal mechanisms of irrational fascina-
tion, all with a proper dose of irony and 
comedy. In the case of this artist who 
usually works with the complex processual 
formats of live actions, this materialized 
installation is a real sensation – by trans-
posing a touristic attraction to a gallery 
context, it opens the floor for additional 
semantic layers. It activates the viewer by 
means of unmediated physical present-
ness and surprises with the banality of 
creative activity. 
k / c: Mariana Serranová

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

Jan Brož, Leon Eisermann, Zsófia 
Keresztes, Estrid Lutz – Emile Mold,  

Tomáš Beňadik: Back to school
28. 8.  –  10. 9. The White room, út+čt /  
Tue+Thu: 16:00 – 20:00.

STUDIO PRÁM 
Čerpadlová 4, Praha 9 
po a čt / Mon and Thu 14.00 – 19.00 
nebo po telefonické domluvě 
+420 736 167 878 
pramstudio.cz

akce / events
Neighbourhood Boogie–Woogie 2017
29. 7. žižkovské galerie a jejich okolí.
35m2, City Surfer Office (Bořivojova 
1577/67), hunt kastner, Drdova Gallery,  
Nau Gallery a Nevan Contempo

Uvádějí / Present:
Ateliér Performance FUD UJEP, Duna, 
Pavel Humhal, Jakub Jansa, Eva 
Koťátková, Kateřina Konvalinková, 
Kristina Láníková, Markéta Othová a Adéla 
Svobodová, Rudolf Samohejl, Veronika 
Schmidtová, Julie Slauka, Jonáš Strouhal, 
Johana Střížková, Tereza Štětinová a Hana 
Polanská, Jakub Ra Svoboda, Vicena, 
Ladislav Vondrák a další / and others
Neighborhood Boogie – Woogie letos 
již potřetí oživí žižkovské ulice a galerie 

v rámci jednodenní přehlídky plné perfor-
mancí, happeningů a site specific instalací. 
Více na nbw2017.tumblr.com! 
en At third time at all, Neighborhood Boo-
gie – Woogie is going to light up streets and 
galleries of Zizkov, as a part of one-day 
exhibition full of performance, happening 
and site specific instalations. You can find 
more info at nbw2017.tumblr.com!

DYZAJN MARKET PRÁZDNINY /   
DYZAJN MARKET HOLIDAYS
5. – 6. 8., 10.00-20.00
Náměstí Václava Havla

První srpnový víkend, přímo vprostřed 
léta, se můžete těšit na prázdninový 
Dyzajn market. K vidění bude tvorba více 
než 200 českých i zahraničních designérů, 
k jídlu a pití si vyberete z bohaté nabídky 
a nebudou chybět ani workshopy pro 
děti. I tentokrát se akce rozšíří do přilehlé 
provozní budovy Národního divadla, kde 
naleznete, kromě stánku s kávou a dalšími 
dobrotami, také „top dyzajnéry“. Prázd-
ninovou atmosféru dotvoří doprovodný 
program, který bude plný živé hudby. 
Vstup na akci je zdarma.
en The first weekend in August there will 
be the event Dyzajn market Holidays. It 
will host more than 200 czech and foreign 
designers, who will show their work also 
in the adjacent operations building of the 
National Theatre. There will be rich offer 
of various drink and food. Won´t be absent 
an interesting accompanying programme, 
which will focus on live music and will 
create summer atmosphere. The event 
is free of admission, open and fun for all 
age groups.

Pro více informací navštivte / For more 
details visit fb page: fb.com/dyzajnmarket

na výletě / on a trip
SOCHY V ULICÍCH – BRNO ART OPEN 
2017 / SCULPTURES IN THE STREETS
Veřejná prostranství města Brna –  
mapa na brnoartopen.cz 
6. 6.–27. 8.

Šestý ročník přehlídky Sochy v ulicích 
– BAO 2017 vymezený mottem „Báseň 
a pravda / Dichtung und Wahrheit“ navazu-
je na záměr předchozích ročníků rozvíjet 
téma „výtvarné umění a jeho funkce ve 
veřejném prostoru“. Prostřednictvím tři-
nácti realizací se letošní ročník zamýšlí nad 
otázkou tzv. umělecké pravdy a poukazuje 
na její možnou vnější souvislost s aktuálním 
fenoménem post-pravdy. 
en The sixth edition of the festival 
Sculptures in the Streets (BAO 2017), with 
the motto “Poetry and Truth / Dichtung 
und Wahrheit”, logically follows up on the 
intention of the previous years to develop 
on the theme of “visual art and its function 
in public space”.

Alexey Klyuykov & Vasil Artamonov,  
Ján Gašparovič, Julia Gryboś & Barbora, 
Zentková, Tomáš Hlavina, Pavel Karous, 
Krištof Kintera, Martin Kochan, Josef 
Mladějovský, Oldřich Morys, Helmut 
Smits, Pavel Sterec, Philip Topolovac, 
Christof Zwiener

GALERIE NA SHLEDANOU
hřbitov Malsička, Volyně 
www.galerienashledanou.blogspot.cz

Vendula Chalánková: To víš, oni tam 
nalítajó
červenec – srpen
Spolu s výstavou Venduly Chalánkové se 
v galerii nachází prostorová instalace  
Jiřího Příhody.

PERLA
Areál bývalé papírny, Nádražní 101, 
Vrané nad Vltavou
divus.cc/praha 
fb.com/cityperla

Martin Kuriš: Nejistá Idyla
23. 6. – 16. 9.
Ibra Ibrahimovič: Obrazová příloha ke 
ztracené mapě Velké práce na Severu
29. 7. – 23. 9.
Dial H-I-S-T-O-R-Y / the Adam Curtis 
phenomena rave
25. 8. – 7. 8.

SIGNIFICANT OTHER
Burggasse 24, Vienna
significantother.art

Josef Dabering, Alexandra Vajd +  
Jimena Mendoza
14. 7. – 31. 8.
k / c: Laura Amann, Jen Kratochvíl

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

Viktor Pivovarov: Český Pivovarov /  
Czech Pivovarov
19. 5. – 15. 7.

Viktor Pivovarov (*1937) je považován za 
jednu z předních osobností moskevské 
konceptuální školy. hunt kastner poprvé 
představí řadu jeho raných prací (práce 
na papíře a objekty), které umělec vytvořil, 
když se poprvé přestěhoval do Prahy 
v roce 1982. Umělec nazývá toto období 
své tvorby Český Pivovarov. Je to období, 
které odráží jeho pokus poznat a lépe 
porozumět novému kulturnímu prostředí, 
v němž se ocitl. Prostředí, jež pro něj bylo 
zcela exotické. 
en Viktor Pivovarov (*1937) is considered 
one of the leading figures of the Moscow 
conceptual school. hunt kastner will be 
presenting, for the first time, a series of 
the artist’s work on paper, paintings and 
objects from the early 1980’s, when he 
moved to Prague and was attempting to 
acclimate to the new and, for him, com-
pletely exotic cultural environment.

– PROJECT ROOM
Anna Ročňová: Vějíř / Fan
26. 5. – 15. 7.

Výstava, představující diplomovou práci 
Anny Ročňové (*1989), navazuje na pro-
jekt, vystavený v subtropickém skleníku 
Botanické zahrady na Albertově. V něm 
se umělkyně vyjadřuje k našemu vztahu 
k přírodě, její povaze a procesům, které 
v ní probíhají. Koncepce navazující výstavy 
je zčásti založená na parafrázi tohoto 
projektu. Vějíř pak jednoduše implikuje 
exotiku a ztrátu svěžího vánku v horkém 
rovníkovém podnebí. 
en For the artist’s Academy graduation 
project, the starting point is the subtropi-
cal greenhouse at the Prague Botanical 
Gardens, following her interest in nature 
and its processes, and our relation-
ship with civilization and its products. 
Ročnová’s (*1989) practice finds forms 
for connecting various found materials 
and objects, while enabling the physical 
properties of the materials – artificial 
and natural – to become involved in the 
formation of new sculptural forms.

NAU GALLERY 
Kubelíkova 22 (D6) 
čt–so / Thu–Sat 13.00–18.00 
naugallery.cz

Jonáš Strouhal: Dr. Mozek / Dr. Brain
23. 6. – 1. 9.
Dr. Mozek je interdisciplinární platforma 
pro vývoj a aplikaci terapeutické metody 
neurofeedback. Platforma vznikla v rámci 
diplomové práce (UMPRUM) a klade si za 
cíl terapeutickou metodu neurofeedback 
zefektivnit a zpřístupnit širší veřejnosti. 
en Dr. Brain is an interdisciplinary platform 
for the development and application of 
the therapeutic method "neurofeedback." 
The platform was founded as a part of 
a master´s thesis (UMPRUM) and it aims to 
make the therapeutic method "neuro-
feedback" more efficient and available to 
the wider public.

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

Rudolf Samohejl: Federace vztahů /  
Federation o relations
16. 6. – 29. 7. a dále po předchozí domluvě 
možné navštívit do 19. 8.

Federace vztahů je výstava – sochařská 
situace – Rudolfa Samohejla pro galerii 
Nevan Contempo. Prostor podlahy, který 
kompletně pokrývají betonové dlaždice, 
navádí diváka do určité míry k pohybu. 
Nastavení pravidel je ale současně otázkou 
jednotlivce. Samohejl se sochařským 
situacím opakovaně věnoval v minulosti. 
Zatímco předchozí práce složité významo-
vé vrstvy spíše skrývaly, současná výstava 
je až bolestně exponuje na povrch. 
en Federation o relations is an exhibi-
tion, a sculptural situation, by Rudolf 
Samohejl for Nevan Contempo. The floor 
space, which is completely covered with 
concrete tiles, to some extent leads the 
viewer into movement. It is the individual, 
however, that sets the rules. Samohejl has 
dealt with sculptural situations many times 
in the past. But while his previous work hid 
the complex semantic layers, the current 
exhibition is almost painfully exposed on 
the surface.

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

Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, 
Přemysl Fialka a další
4. 8.–24. 8.
Výstava fotografií Olgy Havlové a Výboru 
dobré vůle. Vernisáž + koncert Plastic 
People of The Universe 3. 8. 19.00.

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

Hanne Lippard: *ahem*
do 10. 9.
Výstava začíná odkašláním, škytavkou 
a čištěním hrdla. Série zvukových děl 
rozmístěných napříč prostorem zkoumá 
moment, během něhož se zvuk stává 
jazykem a znovu padá do abstrakce. 
Prostřednictvím hry se slovy, protahováním 
a komolením rozeznatelných tónů a tvarů 
tak sdělení vyjmuté ze slov umělkyně neu-
stále pozměňují svůj význam. 
en The exhibition begins with a cough, 
a hiccup, and a clearing of the throat. 
A series of audio pieces set throughout 
the space explore moments when sounds 
become language, and fade back into 
abstraction once more. Through wordplay 
and the stretching and contorting of 
recognizable tones and patterns, the 
messages extracted from Lippard’s words 
constantly shift their meaning. 
k / c: Christina Gigliotti
Auto Italia: Loss Leader
do 10. 9.
Výstava Loss Leader připravená kolektivem 
Auto Italia je zkoumáním možností způsobů 
podrývání mocenských struktur určených 
neviditelnými, přitom všudypřítomnými 
vodítky v dystopické a až příliš známé 
realitě. Site specific video, které je pokra-
čováním předešlého performativního díla 
Rogue Agents (Firstdraft, Sydney, 2017) se 
představuje divákovi z hráčského pohledu 
první osoby - programově chybná videohra 
s trhanou ale neuniknutelnou narativní linií. 
en The exhibition Loss Leader by Auto 
Italia is an exploration on agency and ways 
of subverting power structures set by in-
visible yet ubiquitous leaders in a dystopian 
and all too familiar reality. The site specific 
video work, which is a continuation of the 
previous performative piece Rogue Agents 
(Firstdraft, Sydney, 2017) presents itself to 
the viewer in first-player mode – a de-
fective video game with a ruptured and 
inescapable narrative. 
k / c: Christina Gigliotti
Lenka Klodová: First respect, then love, 
Nejdřív úcta, potom láska
do 10. 9.
Výstava Lenky Klodové je retrospektivní 
procházkou intimním interiérem prolínají-
cích se a splývajících děl (a těl). Klodová se 
ve své práci snaží nahmatávat teritoriální 
pohyby, hranice, a šarvátky společenského 
a přirozeného těla. Ukazuje jejich prováza-
nost, promíchanost a až určité překvapení 
pokud jedno z nich v připravené situaci 
náhle vyvstává samo o sobě. 
en The exhibition of Lenka Klodová is 
a retrospective walk through an intimate 
interior of merging and blending works 
(and bodies). Klodová is touching the 
territorial moves, borders and skirmishes 
between "social" and "natural" body. She 
shows their cohesion and promiscuity and 
even a certain surprise if in a prepared 
situation one of them is suddenly emerging 
alone as itself. 
k / c: Michal Novotný
Romana Drdová: Písmo bez kostí /  
Writing without bones
do 10. 9.
Výstava pracuje s propojením stavů ne-
-schopnosti a kondice tématicky, takticky 
i terapeuticky. V určitých náznacích, ma-
teriálech a rozmístění připomíná instalace 
korporátní interiér dystopického wellness 
centra. Jednotlivé části však celkové nála-
dě vždy unikají a rozpadají se do fragmentů 
ze kterých povstávají a opět mizí jednotlivé 
identity a identifikace. 
en The Exhibition works with the intercon-
nectedness dis-ability and well-being in 
a thematic, tactic and therapeutic manner. 
In certain hints, materials and disposi-
tions, the installation somehow resembles 
a corporate interior of dystopian wellness 
agency. The individual parts are however 
always escaping the overall mood and 
shatter into fragments from which the par-
ticular identities and identifications arise 
and disappear again and again. 
k / c: Michal Novotný

E3
GALERIE 1. PATRO 
Myslíkova 9 (E3) 
čt–so / Thu–Sat 15.00–19.00 
galerie1patro.cz

Letní klauzury Scholastiky
5. 7.–4. 8.
k / c: Evžen Šimera, Ondřej Brody

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 

Carl Palm, Anna Slama – Marek Delong, 
Pavel Sterec: Afterbirth of a Dream
10. 6. – 5. 9.

Skupinová výstava volně navazuje na dvojici 
kurátorských projektů J. Zálešáka, Apoca-
lypse Me (2016) a Letting Go (2017). S po-
sunem k dialogickému způsobu utváření 
kurátorského narativu vystoupila do po-
předí nová témata, společným leitmotivem 
celé neformální trilogie nicméně zůstává 
zaměření na oblasti, kde se rozpouští 
hranice lidského a nelidského. 
en The exhibition is a stand-alone sequel 
to two projects curated by J. Zálešák; 
Apocalypse Me (2016) and Letting Go 
(2017). With a shift to a dialogic way of 
forming a curatorial narrative, new themes 
have come to the fore, yet the common 
leitmotif of the informal trilogy remains 
focused on the areas where borders be-
tween realms of the human and inhuman 
are dissolved. 
k / c: Christina Gigliotti, Jan Zálešák

– GALERIE KOSTKA
Lukáš Machalický: Těleso ponořené  
do tekutiny / Body Immersed in a Fluid
10. 6. – 14. 7.
Projekt navazuje na několik předchozích 
výstav Lukáše Machalického, v jehož tvorbě je 
převažujícím tématem architektura. Umělec 
se zajímá o to, co stojí za určitým tvarem a na 
jeho pozadí. Většinou se jedná o abstraho-
vaný vztah informace (textu a konkrétního 
tvaru), který na jeho základě vznikl. 
en Project is connected with previous 
exhibitions by Lukáš Machalický who´s main 
topic is the architecture. The artist wants 
to find out what is behind the shape and 
on its background. It is usually abstract 
relation of information (text and specific 
shape), that was caused on its basis. 
k / c: Jaro Varga, Eva Riebová
Jana Babincová, Pavla Nešverová:  
Zákon / The Law
27. 7. – 5. 9.
Kovové zvuky varhanních píšťal z kostela 
Sv. Salvátora v Praze rozezní zdi Galerie 
Kostka. Projekt propojí text, hudbu a obraz 
v monumentální audiovizuální instalaci. 
Biblické pasáže jsou hudebně interpretová-
ny a zvuk je následně převeden do vizuální 
podoby. Rytmus a melodie odpovídá počtu 
písmen, barvy odpovídají tónům. Výsledný 
souzvuk barev, tónů a tvarů stimuluje smys-
lové vnímání hraničící se synestezií. 
en The walls of Kostka Gallery will be filled 
by the metallic sound of Prague's St.Sala-
vator's pipe organ. . The project will con-
nect the text, the music and the picture 
into the impressive audio-visual installa-
tion. The biblical parts will be interpreted 
by the music and the sound will be con-
verted into the visual form. The rhytm and 
the melody correspond with the number 
of the letters, the colours respond to the 
tones. The final result of the colours, tones 
and shapes stimulate sensual perception 
that verge on synesthesia. 
k / c: Eva Riebová, Jaro Varga

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

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

Alžběta Bačíková: Průběžná zpráva /  
Running Report
20. 7. – 27. 8.
k / c: Tereza Jindrová

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

Atelier Sklo FUD UJEP / Glass Studio FUD 
UJEP: Distinctive Surface
12. 7. – 31. 8.
Výstava ateliéru Sklo Fakulty umění 
a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem pod vedením Ilji Bílka. Výchozí 
ideou sklářského ateliéru je prosazování 
volné tvorby plošného nebo prostorového 
charakteru. 
en An exhibition of the Glass Studio of the 
Faculty of Art and Design at Jan Evangelista 
Purkyně University in Ústí nad Labem under 
command of Ilja Bílek. The initial idea of 
the Glass Studio is the promotion of free 
artistic work of planar or spatial nature.

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

Jan Mladovský: Uroboros Polystyren
3. 7. – 31. 8.

GALERIJNÍ LABORATOŘ
Kaple svatého Jana Křtitele, náměstí 
Pod Lípou 11/22, Praha-Slivenec 
so–neděle + svátky / Sat–Sun + holidays 
15.00–17.00

Tématem aktuálního výstavního cyklu je 
vnitřní a vnější exil, překračování hranic 
a motiv uprchlictví. Proto mezi oslove-
nými autory najdeme i vizuální umělce, 
kteří mají zkušenost s životem v emigraci 
či s hledáním svobody v nesvobodných 
podmínkách. Jejich umělecká výpověď je 

proto mnohdy aktivistická, kdy se vyjadřují 
k aktuálnímu společenskému dění. Většina 
autorů připravila pro prostor galerijní 
kaple uměleckou intervenci v podobě site 
specific instalace.
k / c: Matouš Karel Zavadil

Barbara Benish: Voda je život /  
Water is Life 
3. 7. – 16. 7. 

Kurt Gebauer: Kde domov můj?
16. 7. – 31. 7.

Kaoru Ishida: Otisky modliteb
31. 7. – 12. 8. 
k / c: Vivian Šeferna

Martin Jošt Pouzar & Josef Straka: 
Překrývání
12. 8. – 27. 8.

Otýlie Diatková: Dlouho chodila pro vodu
27. 8. – 10. 9.

PRAGOVKA ARTDISTRICT 
Kolbenova 923/34a 
otevírací doba se liší podle  
jednotlivých galerií v areálu /  
see the galleries settled in area
www.pragovka.com

Ladislav Vlna: Mlýn 2 / Mill 2
11. 7. – 26. 7. The White room, út+čt /  
Tue+Thu 16:00-20:00.
Ladislav Vlna své expresivně pojaté por-
tréty žíhá horkem do kovových nerezových 
plátů... 

Pavel Trnka a Karolína Rossí:  
New theory of vision
1. 8. – 24. 8. The White room, út+čt /  
Tue+Thu: 16:00-20:00.

David Pešat
1. 8. – 27. 8. Depo Gallery. Út / Thu 
17:00 – 21:00, pá / Fri 14:00 – 18:00.

� en The exhibition by Igor Eškinja in Kvalitář 
Gallery deals with the relationship between 
the exhibition, the exhibition space and the 
viewers. Eškinja will create installations con-
sisting of wall paintings in the gallery, includ-
ing, for example, exhibition plinths, which 
from a certain viewpoint form an optical 
impression of a levitating three-dimensional 
object. Igor Eškinja (born 1975) hails from Ri-
jeka and is a recipient of the Radoslav Putar 
Award (2004). This exhibition is the first solo 
show of Eškinja in the Czech Republic. 
k / c: Monika Čejková
Acheron
9. 6. – 2. 8.
V Českých zemích byla procesu kremace 
připisována zvláštní estetická pozornost, 
která se odrážela ve vysoké kvalitě fune-
rální architektury a designu. Tento stav byl 
přerušen obdobím pozdního socialismu 
a následnými 90. léty. Výstava mapuje sou-
časnou snahu umělců úroveň funerálního 
designu pozdvihnout. 
en In the Czech Lands, the cremation 
process was attributed to a special aes-
thetic focus, reflected in the high quality 
of funerary architecture and design. This 
state was interrupted by a period of late 
socialism and subsequent 90s. The exhibi-
tion maps contemporary artists' efforts to 
raise the level of funeral design. 
k / c: Jan Dotřel

NOVÁ GALERIE 
Balbínova 26 (D4) 
po–so / Tue-Sat 11.00–19.00, 
novagalerie.cz

Julius Reichel: White trash / Trash Pop
FCK YR CSH
29. 6. – 4. 8.
Julius Reichel (1981) je programovým 
vyznavačem uvolněného malování, ale 
jeho nová výstava přináší i něco jiného. 
Po tom, co zpochybnil médium závěsného 
obrazu a posunul ho směrem k objektu 
a instalační situaci, se vrátil k analýze obra-
zového prostoru a intenzivnímu zkoumání 
proměnlivého vizuálního kódu s vazbou na 
aktuální životní pocit. Tentokrát pracuje 
především prostřednictvím fragmentace 
a principů koláže.
k / c: Radek Wohlmuth

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

Markéta Othová, Adéla Svobodová
26. 5–22. 7.

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

Johana Novotná: When she arrived, she 
was an hour late and already crystallized.
1. 6. – 9. 7.
k / c: František Fekete
Ludmila Hrachovinová
13. 7. – 3. 9.
k / c: Tereza Záchová

HUNT KASTNER 
Bořivojova 85 (D5) 
út–pá / Tue–Fri 13.00–18.00, 
so / Sat 14.00–18.00 
Během srpna bude galerie otevřena 
po předchozí domluvě / open by 
appointment in August 
huntkastner.com

Diplomanti AVU 17  24 / 6 – 30 / 7 2017 
AVU Graduates 17  www.avu.cz

Národní galerie v Praze
Veletržní palác vstup zdarma

THE BĔHAL FEJÉR INSTITUTE

99

12 / Jan Merta v Městské knihovně
28 / Rozhovor s Janem Tichým
40 / Le Corbusier a Československo

99 Kč / 4,70 ¤02únor 2017

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře,  
designu a starožitnostech

artcasopis.cz


