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Břevnov
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1
čt–ne / Thu-Sun, 12.00–18.00
entrancegallery.com
Josef Duchan
8. 7.–28. 8.
k / c Jana Ševčíková
GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19
po–pá / Mon–Fri, 10.00–17.00
Nebo po domluvě
galeriekuzebauch.com
Ateliér textilní tvorby UMPRUM:
Experimentální textil
29. 6.–28. 8.
Zjišťujeme vlastnosti materiálů, které tvoří
svět okolo nás. Vnímáme jejich tvrdost
i ohebnost, poddajnost, křehkost i stálost.
Co příroda nabízí, nedobývejme, ale
s rozmyslem získávejme. Studenti Ateliéru
textilní tvorby UMPRUM zvou na výstavu
svých závěrečných prací.
en We study the character of materials
around us. We feel their hardness and
flexibility, pliability, fragility and stability.
Nature gives us many sources. Let´s not
exploit them but use them
GALERIE MAKRÁČ
Ústav makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského nám. 2
po–pá / Mon-Fri, 08.00–18.00
www.imc.cas.cz
Miloslav Hilský
28. 6.–31. 8.
LETOHRÁDEK HVĚZDA
obora Hvězda
út–ne, 10.00—18:00
pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Havel – Prigov a česká experimentální
tvorba / Havel – Prigov and Czech
experimental artworks
17. 6.–30. 10.
Dílo Václava Havla představujeme u příležitosti 80. výročí jeho narození neobvyklým
způsobem. Havel se v první významné fázi
své tvorby, v 60. letech, věnoval i experimentální poezii a jejím výrazovým možnostem, které ztvárnil v několika sériích
Antikódů. Tato jeho drobná díla uvádíme ve
dvou kontextech. Především v souvislosti
s tvorbou jeho ruského vrstevníka Dmitrije
Prigova, který v Stichogrammech v 70. letech užíval podobných postupů jako Havel,
ačkoliv jeho rozsáhlé dílo, z kterého přinášíme několik druhově různorodých ukázek,
se celkově ubíralo jiným směrem a mezi
oběma autory a uměleckými kontexty
nebyly přímé vazby. Druhá souvislost uvádí
Havlovy Antikódy i Prigovovo dílo do vztahu
se silnou českou tradicí vizuální poezie
a experimentálního umění. Havlův blízký
vztah k Jiřímu Kolářovi a Běle Kolářové,
stejně jako k Josefu Hiršalovi a Bohumile
Grögerové je všeobecně známý. Méně
se ví o díle autorů, kteří na hranici slova
a obrazu vytvořili a v samizdatu publikovali pozoruhodná díla, z nichž některá
se dosud nevystavovala ani nebyla nikdy
znovu zveřejněna. V novém světle se tak
ocitají práce Zdeňka Barborky, Vladimíra
Burdy, Dalibora Chatrného, Emila Juliše,
Miloše Korečka, Karla Miloty a Ladislava
Nebeského.

Dejvice / Bubeneč
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B3)
út–ne / Tue-Fri 13.00–18.00,
Sat–Sun 11.00–18.00
www.villapelle.cz
Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří
Šalamoun dětem / Maxipes Fík’s Wild
Birthday or Jiří Šalamoun for Kids
prodlouženo do 29. 7.
Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamnějším českým ilustrátorem druhé poloviny
dvacátého století. Proslavil ho zejména
Maxipes Fík, který se letos dožívá 40. let.
Výstava ale nezapomíná ani na další hrdiny
– nechybí Pan Tau, Poslední Mohykán,
Hobit, ani např. Tracyho tygr.
en Jiří Šalamoun is probably the most
notable Czech illustrator of the late
20th century. His expressive illustrations,
bordering on the grotesque, and his
unmistakable personal style have accompanied several generations. He has
become famous especially for Maxipes Fík
who will celebrate his 40th anniversary this
year. The exhibition does not forget other
heroes, such as Mr Tau, The Last Mohawk,
The Hobbit or Tracy’s Tiger, who will also
be taking part.
k / c Jan Rous
o víkendu otevřeno 11.00–18.00
Kamila Ženatá – Neviditelnost /
Invisibility
5. 8.–29. 9.
Po deseti letech multimediálních projektů
představuje Kamila Ženatá opět malířskou
tvorbu. Série velkoformátových abstraktních obrazů je inspirována filosofií taoismu,
přírodními procesy a kvantovou fyzikou.
Malby odhalují svět neviditelných vztahů
propojujících celý svět a vybízejí k pohledu
pod povrch jevů.
en After ten years of multimedia projects,
the artist Kamila Ženatá presents again her
paintings in Villa Pellé. This series of largeformat abstract paintings is inspired by
Taoist philosophy, natural processes and
quantum physics. The pictures uncover
a world of invisible relations interconnecting the whole world, inviting us to

have a look underneath the surface of
occurrences.
k / c Helena Gaudeková

Holešovice
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1 (A6)
so–po / Sat–Mon, 10.00–18.00,
st+pá / Wed+Fri, 11.00–19.00,
čt / Thu, 11.00–21.00
dox.cz, facebook.com/DOXPrague.cz
Richard Kočí: Víření prachu /
Eddies of Dust
3. 6.–31. 8.
Výstava představuje tvorbu sochaře Richarda Kočího, kterou v posledních letech
charakterizuje odklon od monumentálních
dřevěných plastik, v nichž převažovala
architektonická racionalita, směrem
k současné podobě tvarů vyznačujících
se hravostí barev a organickou mnohotvárností.
en The exhibition presents the work of
sculptor Richard Kočí, who in recent years
has moved away from monumental wooden sculptures dominated by architectural
rationality towards shapes characterized
by playful colours and organic polymorphism.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro
Karel Nepraš: Rodina připravená
k odjezdu / Family Ready for Departure
12. 5.–17. 10.
Ve spolupráci s rodinou uznávaného
sochaře Karla Nepraše představuje DOX
rekonstrukci jeho známého monumentálního sousoší s názvem Rodina připravená
k odjezdu . Dílo vytvořil autor po návratu
ze své krátké emigrace v roce 1969, brzy
poté ale padlo za oběť normalizační hysterii a bylo zničeno. Rekonstrukce sousoší,
realizovaná v letech 2011–2015, je zhotovena podle původních plánů a dřevěných
modelů v měřítku 1:1.
en In cooperation with the family of
Czech sculptor Karel Nepraš, DOX is
presenting a reconstruction of his noted
monumental sculpture group called Family
Ready for Departure. Nepraš created the
work upon returning from his brief emigration in 1969, but soon thereafter it fell
victim to the hysteria of the Normalization
era and was destroyed. The sculpture was
reconstructed at 1:1 scale during 2011 to
2015 using original drawings and wooden
models.
Sportu zdar! / All Hail Sport!
24. 6.–10. 10.
Výstava představí díla a projekty více než
šesti desítek současných českých umělců,
která odrážejí vztah umění a sportu od
roku 1945 do současnosti. Vedle maleb,
kreseb, grafik a fotografií výstava představuje i koláže, sochy či instalace známých
i méně známých tvůrců. Projekt probíhá
v době konání XXXI. Letních olympijských
her v Riu de Janeiru ve spolupráci s českým olympijským výborem.
en The exhibition presents the works
and projects of over forty contemporary
Czech artists reflecting the relationship
between art and sport from 1954 to today.
The exhibition features paintings, drawings, graphics, and photos, plus collages,
sculptures, or installations from famous as
well as lesser-known names. The project
takes place during the XXXI Summer Olympics in Rio de Janeiro in cooperation with
the Czech Olympic Committee.
k / c Petr Volf, Leoš Válka
PROJEKTPLUS
vitríny, nádraží Holešovice – hlavní
hala / former timetable boxes,
Holešovice Railway Station (A6)
nonstop
projektplus.name
Biomasha: Praděd Adolf /
Grandfather Adolf
16. 6.–31. 8.

Holyně
GALERIJNÍ LABORATOŘ
Kaple sv. Jana Křtitele, nám. Pod
Lípou, Praha 5 – Holyně
so-ne a svátky 15.00-17.00
Spojení: konečná busu č. 248
červen – září 2016
Projekt Galerijní Laboratoř lze charakterizovat jako určitý druh exkurzu do
problematiky kurátorství současného
umění. Aktuálně Laboratoř naleznete
v prostoru galerijní kaple v Holyni, pro
niž byl připraven soubor sedmi autorských výstav. Pro projekt je zásadní nízký
rozpočet a neziskovost, dále pak podpora
mezigeneračního dialogu. Přednost mají
autorské intervence do prostoru galerie
v duchu site-specific instalací.
en Project Gallery Laboratory located in
a chapel in Holyně.
k / c Matouš Karel Zavadil
Tomáš Bachura: Genesis
21. 6.–9. 7.
k / c Viktoria Pikovská
Jan Parkman: Krajina a zátiší /
Landscape and still life
10. 7.–30. 7.
Markéta Vlčková: Obrazy na žaluziích /
Paintings on louvres
1. 8.–20. 8.
Pražská fotografická škola /
The Prague School of Photography
22. 8.–3. 9.
Výběr studentských prací z Prague Photo
2016.
Anna Pašková: Aglomerace /
Agglomeration
3. 9.–12. 9.
k / c Michal Jalůvka
Galerijní laboratoř 4. /
Gallery Laboratory no. 4
4. 13. 9.–30. 9.
Studentské projekty Kreativního modulu
FHS.

Karlín
FUTURA: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 (C7)
st–ne / Wed–Sun 12.00–18.00
futuraproject.cz
Petr Pavlenskij
2. 7.–21. 8.
Petr Pavlenskij je ruský performer,
konceptuální umělec a politický aktivista.
Jeho nejznámější performancí je Fixace
(2013), kdy si na chodník moskevského
Rudého náměstí přibil genitálie, aby
tak demonstroval proti proměně Ruska
v policejní stát. V listopadu 2015 zapálil
vchodové dveře do sídla ruské Federální
bezpečnostní služby FSB. Za tento čin
byl v moskevském vězení do června 2016.
Karlín Studios projekt je jeho první výstava po osvobození.
en Petr Pavlenskij is a Russian performance artist and political activist. His
best known performance is Fixation
(2013), where he nailed his genitals on
the stone pavement on the Red Square
in order to demonstrate against the
transformation of Russia into a police
state. In November 2015, he set fire to
the entrance door of the headquarters
of Russia's Federal Security Service. For
this offense he was arrested and held
in prison until June 2016. Karlin Studios
project is his first solo show after his
liberation.
Karin Borer, Simon Fahrni, Ramon Feller,
Tereza Fišerová, Daniel Kurth, Kryštof
Hluže, Jakub Jansa, Matthias Liechti,
Dimitri Nikitin, Jonáš Strouhal: Better
Ideas for Life
2. 7.–21. 8.
Skupina českých a švýcarských umělců se
zabývá bizarními fobiemi dnešního technologického světa, propagací myšlenek,
jako je „moc“ v naší společnosti a vedlejšími účinky, jako jsou nebezpečí, strach
a manipulace. Prostřednictvím práce
s reklamními materiály (Daniel Kurth) nebo
marketingovými postupy (Jakub Jansa)
budou umělci s přesvědčivostí zakladatelů
startupů a pomocí performativních metod
motivovat diváky k zamyšlení se nad svým
vztahem k technologiím.
en A group of Czech and Swiss artists
deal with bizarre phobias of today's technological world, promotion of ideas
such as « power » in our society and
side effects of such as danger, fear and
manipulation. Working on advertisement
materials (Daniel Kurth) or marketing
practices (Jakub Jansa) the artists, with
the same conviction of startup founders
and through performative manners, will
motivate the viewers to reflect on their
relationship to technology.
Namor Ynrobyv: Výborný Roman
2. 7.–21. 8.
Roman Výborný dělá obrazy, štuky, sochy,
kresby, reliéfy, čepice a nepořádek. Autor
původně je pochází z právní líhně, ale
okolnosti tomu chtěly, že zdivočel a rozhodl se dělat skorodekorativní předměty,
které nikdo v dohledné době potřebovat
nebude. Protože ale historie má tendenci
věci relativizovat, lze předpokládat, že
kulturně vytuněná společnost si bude
správným způsobem vážit zdánlivě nepotřebná gesta.
en Roman Výborný makes paintings,
stucco, sculptures, drawings, reliefs,
hats and disorder. If the author originally
studied law, he somehow went wild and
decided to create almost-decorative
objects that no one in the foreseeable
future will need. But because history has
a tendency to relativize things, we can
assume that a culturally tuned society will
properly appreciate more unnecessary
gestures.
Viktoria Lomasko: Jiné Rusko /
Other Russia
2.7.–21. 8.
Viktoria Lomasko je známou ruskou
umělkyní a kurátorkou zabývající sociální
grafikou. Výstava představí několik sérii
grafických reportáži, mimo jiné zachycující
kroniku občanských protestů a které nastiňují probíhající změny v ruské společností
během posledních deseti let. Reportáže
jako kostky mozaiky vytvářejí portrét neoficiálního Ruska.
en Viktoria Lomasko is a well-known Russian artist and curator who works with socially conscious graphic art. The exhibition
presents a series of graphic reportages,
in particular chronicles of civil protests
which outline changes in Russian society in
the last ten years. These reportage works
play the role of mosaic stories building
Russia's unofficial portrait.
k / c Sofia Tocar
GALERIE VIPER
Vítkova 2 (C6)
st–pá 13–19, so 12–18
vipergallery.org
Černá Marie / Black Maria
25. 5.–16. 7.
Skupinová výstava je parafrází k (ne)realizovaným projektům rakousko-amerického
architekta a designéra Fredericka Kieslera
(1890–1965), vizionáře filmového prostoru
a projekcí pohyblivých obrazů. Výstava
představí Kieslerovy plány a vize spolu
s projekty současných architektů a umělců
řešících podobná témata.
en Projects of Austrian-American architect, designer and visionary Frederich
Kiesler (1890–1965) confronted with works
of contemporary artists.
k / c Martin Mazanec
Léto – zavřeno / Summer – closed

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

Kolektiv Jako doma: Superhrdinky
bez domova / Collective Homelike:
Superheroines without Home
2. 6.–10. 8.
Slava Mogutin
11. 8.–30. 9.
Výstava je realizována ve spolupráci s Prague Pride.
en Exhibition is organized in cooperation
with Prague Pride.
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 (B5)
berlinskejmodel.cz
Aktuální program na stránkách galerie
a na facebooku.
GALERIE AVU
U Akademie 4 (A4)
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
po–pá / Mon–Fri, 10.00–18.00
avu.cz
Vanity Fair. Diplomanti AVU 2016 /
AVU Graduates
24. 6.–7. 8.
Výstava představí tvorbu čerstvých 42
absolventů Akademie výtvarných umění
v Praze spolu s bohatým doprovodným
programem a křtem prvního vinylu AVU
s unikátními sítotiskovými obaly pedagogů
Akademie.
k / c Otto M. Urban ve spolupráci s Jiřím
Lauterkrancem, Milanem Mikuláštíkem
a Markem Škubalem
GALERIE JELENÍ – NADACE A CENTRUM
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
Dukelských hrdinů 25a (B5)
st–ne / Wen–Sun, 12–18 h
www.galeriejeleni.cz
Klára Hosnedlová: Červená karkulka
29. 6.–14. 7.
k / c Tereza Jindrová
Zabij v sobě Vasila
19. 7.–7. 8.
Skupinová výstava studentů FaVU
k / c Alexey Klyuykov
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 (B5)
út–pá, 12.00–18.00, so/Sat,
12.00-15.00
galeriepn.cz
V červenci a srpnu zavřeno.
INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 (B5)
otevřeno po domluvě
inigallery.cz
Rudolf Samohejl: Hra
16. 7. a 27. 8.
V rámci rezidence bude v INI Gallery rozvíjena koncepce nové společenské deskové
hry. První fází bude ohledávání fyzické
i mentální krajiny, na jejímž půdoryse
vznikne následně prototyp skutečné hry.
Pojdťe si hrát!
en There will be a desk game invented
during the - residency at INI Gallery. First
part of the project will recognize the real
landscape to be transformed into the
game rules. Let's play with us!
POLANSKY GALLERY
Veletržní 45 (B5)
st–so / Wed–Sat, 14.00–19.00
nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com
Luisa Kasalicky: Synonym for Group 5
28. 5.–16. 7.

k / c Zdenek Felix
STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47 (B5)
Veletržní palác, vstup E/entry E
Návštěva výstavy je možná vždy před
představením a po něm / The exhibition
is open always before and after
a performance
studiohrdinu.cz
THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 (B5)
út-so / Tue-Sat, 11.00–19.00
thechemistry.cz
Jan Vytiska: Tak špatný jsi, jak praví
klepy, tak ďábla zveš, až k tobě vejde
28. 5.–16. 7.
Výstava nových obrazů jednoho z nejzajímavějších vypravečů na současné mladé
české výtvarné scéně malíře Jana Vytisky,
absolventa ostravské Fakulty umění z roku
2010. V jeho obrazech zasazených do folklórních kulis je možné vidět zřetelný obdiv
k tradici českého kreslířství reprezentovaného díly Jiřího Trnky či Josefa Lady, ale
také k české nové filmové vlně 60. let s její
zálibou v absurdním humoru. Autor získal
v roce 2011 cenu Art Prague Young Award
pro nejlepšího mladého umělce do třiceti
pěti let.
en An exhibition of new paintings by
one of the most interesting narrator
on the contemporary young Czech fine
arts scene Jan Vytiska, who graduated
from the Ostrava Faculty of Art in 2010.
His paintings, set on folklore backdrops,
betrays an admiration of the tradition of
Czech draughtsmanship represented by
the works of Jiří Trnka or Josef Lada, as
well as of the new wave of Czech film from
the 1960s, with its penchant for absurd
humour. In 2011 the author won the Art
Prague Young Award for the best young
painter aged under 35 years.
k/c: Petr Hájek

Petr Motyčka, Dan Trantina
26. 7.–10. 9.
Výstava nových obrazů a objektů dvou
autorů, které v minulosti spojila práce na
uměleckém projektu Pode Bal.
en Exhibition of paintings and objects of
two authors that were part of renowned
art project Pode Bal.
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE –
VELETRŽNÍ PALÁC /
THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE –
TRADE FAIR PALACE
Sbírka moderního a současného umění /
Collection of Modern and
Contemporary Art,
Dukelských hrdinů 47 (B5)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00
ngprague.cz
Aj Wej-wej: Zvěrokruh / Ai Weiwei:
Zodiac Heads
6. 2.–31. 8.
Dvanáct bronzových hlav zvířat zvěrokruhu
vznikly jako kopie plastik, jež během opiových válek v roce 1860 zničila zahraniční
vojska v Zahradě dokonalého jasu poblíž
Pekingu. Instalace na piazzetě před Veletržním palácem je připomínkou spletitého
vztahu umění, historie a politiky. Jedná se
o vůbec první a dlouho očekávané uvedení
světoznámého čínského konceptualisty
v České republice.
en The space in front of the Trade Fair
Palace houses twelve bronze zodiac-animal heads, copies of sculptures designed
for the Garden of Perfect Brightness near
Beijing, which were destroyed by foreign
troops in 1860 during one of the Opium
Wars. A reminder of the complex relationship between art, history and politics. It
is the first and long-awaited work by this
acclaimed artist to be exhibited in the
Czech Republic.
k / c Adam Budak, Michaela Pejčochová
Zdenek Rykr a továrna na čokoládu /
Zdenek Rykr and the Chocolate Factory
27. 5.–28. 8.
Malíř Zdenek Rykr tvořil expresionisticky,
realisticky, kubisticky, ale též v duchu
novoklasicismu, smyslového realismu,
neofauvismu, abstrakce, surrealismu, vytvářel koláže i asambláže, ale také plastiky
a objekty. Rykr přitahuje i oscilací mezi
moderním uměním a reklamní činností, je
totiž známý i pro obaly, propagační letáky
a plakáty pro Maršner-Orion, později
Orion, jednoho z největších výrobců
čokolády a cukrovinek v meziválečném
Československu.
en Painter Zdenek Rykr produced
expressionist, realist and cubist works,
but also worked in the spirit of neoclassicism, sensual realism, neo-fauvism,
abstraction and surrealism and created
collages and assemblages, as well as
sculptures and objets d’art. Rykr is also
attractive in his oscillation between
modern art and advertising aktivity – he
is known for his designing packaging,
publicity flyers and posters for the firm
of Maršner-Orion, later just Orion, one of
the largest manufacturers of chocolate
and confectionary in Czechoslovakia
between the wars.
Autor / Author: Vojtěch Lahoda
k / c Lenka Pastyříková
Sen a skutečnost: 30 let Sbírky
architektury Národní galerie v Praze
/ Dreams and Reality: 30 Years of the
Architecture Collection at the National
Gallery in Prague
24. 6.–25. 9.
Výstava k příležitosti 30. výročí založení
Sbírky architektury Národní galerie v Praze
představuje návštěvníkům, jak byla sbírka
budována již od prvních nákupů, zachycuje
její dělení do jednotlivých podsbírek
a představuje nejvýznamnější osobnosti,
konkrétní exponáty i soutěžní návrhy.
en The exhibition on the occasion of
the 30th anniversary of the establishment
of the Architecture Collection of the
National Gallery in Prague introduces
visitors to how the collection was built up
from the very first purchases, captures
its division into individual sub-sections
and presents its most important figures,
concrete exhibits and also the competition designs.
k / c Radomíra Sedláková
Vanity Fair. Diplomanti AVU 2016 / AVU
Graduates 2016
24. 6.–7. 8.
Vanity Fair. Diplomanti AVU 2016 je
přehlídkou tvorby čerstvých absolventů
Akademie výtvarných umění v Praze.
Prezentuje díla umělců, kteří by se mohli
a měli v následujících letech výrazně projevit a prosadit nejen na domácí, ale i na
zahraniční výtvarné scéně.
en Exhibition AVU Graduates 2016 will
introduce works by the 2016 graduates
from the Academy of Fine Arts (AVU) in
Prague. It presents the work of artists who
deserve a prominent position on both the
local and the international art scene.
k / c Otto M. Urban
Introducing Nicole Morris &
Miroslava Večeřová: Girlfriend
24. 6.–18. 9.
Tvorba Nicole Morris i Miroslavy Večeřové
je charakteristická svou vrstevnatostí. Jejich společný projekt stojí na představení
individuálních prací, které ovšem vycházejí
z intenzivního vzájemného dialogu obou
umělkyň. Těžištěm multimediální prezentace jsou videa, která lze vnímat jako básně
v médiu pohyblivého obrazu.
en The work of the two artists Nicole
Morris and Miroslava Večeřová is characterized by its multi-layered nature and
shares a number of common aspects.
While their joint project for is based on
a presentation of individual works, it stems
from an intensive dialogue between the
two artists. The videos that form the core
of the multimedia presentation may be
perceived as poems in the medium of the
moving image.
k / c Tereza Jindrová

Moving Image Department – V. kapitola:
Rozvrácená ekonomika času /
5th Chapter: The Economies of Time,
Subverted
24. 6.–18. 9.
V centru páté kapitoly Moving Image
Department, prostoru pro pohyblivý
obraz Národní galerie v Praze, stojí téma
rozvrácení. Na dílech albánského umělce
Adriana Paciho (1969) a českého konceptualisty Adama Vačkáře (1979) mohou diváci sledovat tranformativní sílu, proměny
a alchymistické vlastnosti pohyblivého
obrazu i obraz jako cestu či mezistav.
en In the centre of the 5th Chapter
of the Moving Image Department in
the National Gallery in Prague stands
subversion. On the works of Albanian
artist Adrian Paci (1969) and the Czech
conceptualist Adam Vačkář (1979) the audience can watch transformative power,
the metamorphosis, the image’s alchemic
virtues and an image as a passage, a state
in-between.
k / c Adam Budak
Poetry Passage#3: Tichá věčnost / Silent
Eternity
24. 6.–18. 9.
Funkcionalistické schodiště Veletržního paláce se již potřetí stává místem,
kde poezie získává třetí rozměr, kde se
potkávají a mění formy a myšlenky. Poetry
Passage#3 přeformulovává definice a přístupy a současně zavádí diváka na výpravu
po rozličných významech poezie a její
schopnosti využít síly jazyka k oscilaci mezi
hloubkou a povrchem.
en Yet again the functionalist staircase
of the Trade Fair Palace provides a passage for forms and thoughts to mingle
and morphe. Poetry Passage#3 twists
definitions and approaches while offering a journey through the mani-folded
pathways of poetry’s meaning and giving
access to the language’s power to oscillate
between the depth and the surface.
k/c Adam Budak
Ozvěny Velkorysosti / Echoes of the
Generosity
24. 6.–31. 12.
Ve stálých expozicích jsou k vidění nová
„stará” díla od Josefa Čapka, Květy
Válové, Jindřicha Štýrského nebo Richarda
Avedona v rámci tzv. Ozvěn Velkorysosti –
výstavy k příležitosti letošního 220. výročí
založení Národní galerie. Díla předních
výtvarných osobností byla do galerie
zapůjčena ze soukromých kolekcí či sbírek
významných firem a organizací.
en In the permanent exhibitions can be
seen a new "old" works by Josef Čapek,
Květa Válová, Jindřich Štýrský or Richard
Avedon in the so-called Echoes of the
Generosity – exhibition on the occasion
of this year's 220th anniversary of the
National Gallery. Fine works of leading
personalities have been loaned from
private collections or collections of major
companies and organizations.

Malá Strana
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D3)
ut–ne / Tue-Sun, 12.00–18.00
atelierjosefasudka.cz
Josef Sudek – V šeru chrámu
29. 6.–30. 8.
Výročí Josefa Sudka připomene letní
výstava v Ateliéru Josefa Sudka dosud
nepublikovanými fotografiemi z pražské
svatovítské katedrály. Výstava fotografií ze
sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.
en Sudek's unpublished photographs
from the interior of St. Vitus Cathedral in
Prague.
GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, vchod
z průchodu do ul. Tržiště (C3)
út–ne / Tue-Sun 10.00–12.00,
13.00–18.00
g.amu.cz
Duong Viet Anh, Carley Culmo, Veronika
Dostálová, František Fekete, Vendula
Guhová, Haruna Honcoop, Hsu Khin
Khin, Jiří Matoušek, Franz Milec, Lea
Petříková, Tomáš Roček, Andrej Sýkora,
Matěj Šenkyřík, Klára Trsková, Pyin Nyar
Zeya, Vojtěch Žák
CASting Off
23. 6.–3. 7.
Klauzurní výstava Centra audiovizuálních
studií FAMU
en The thesis exhibition of the Center for
Audiovisual Studies at FAMU
k/c: Michal Kindernay
Jiné vize CZ (2007–2015)
13. 7.–4. 9.

GALERIE PAVILON
Mostecká 3
galeriepavilon.cz
Situace 66: Ian Mikyska
19. 7., 18:00
MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2 (D3)
po–ne / Mon-Sun, 10.00–18.00
museumkampa.cz
Munch, Kupka, Kokoschka
Tělesnost 1890–1921 / Corporeality
1890–1921
24. 5.–11. 9.
Výstava představí, jakým způsobem je
zkoumán a zobrazován člověk konce 19.
a prvních patnácti let 20. století.
en The exhibition presents the manner
in which the human body was depicted at
the end of the 19th century and the first
twenty years of the 20th century.
k / c Adam Hnojil, Helena Musilová
Mistři českého skla 7 + 1 /
Masters of Czech Glass 7 + 1
1. 6.–28. 9.
Výstava, která navazuje koncepcí na
projekt z roku 1983, představuje autory:
St. Libenského, J. Brychtovou, R. Roubíčka, V. Liškovou, J. Harcubu, V. Ciglera,
Vl. Kopeckého a M. Roubíčkovou.
en A follow-up of a successful project
by Meda Mládková from 1983, held at
the American Craft Museum in New York
(today it´s the Museum of Arts and Design).
Presented artists: St. Libenský, J. Brychtová, R. Roubíček, V. Lišková, J. Harcuba,
V. Cigler Vl. Kopecký and M. Roubíčková.
k / c Milan Hlaveš
Jiří Bielecki: Vznášení / Suspension
21. 5.–28. 9.
Výstava děl malíře, grafika, tvůrce objektů
a výrazného člena Klubu konkretistů.
en The exhibition of a painter, graphic
designer and a distinct member of the
Concretists´ Club.
k / c Ilona Víchová
Pavel Nešleha: Via Canis
7. 6.–19. 9.
Výstava nazvaná podle fotografického cyklu
z roku 1997, představuje výrazovou mnohostrannost a ideovou bohatost tvorby
malíře Pavla Nešlehy (1937–2003).
k / c Mahulena Nešlehová
Zdeněk Kirchner: Bez Názvu / Untitled
21. 6.–4. 9.
Výstava umělce, v jehož tvorbě se prolíná
kaligrafie, lettrismus, informel a neklidná
jazzová linka, představí jak práce vzniklé
v Praze, tak plátna pařížská, kdy pracoval
na dosah Jiřího Koláře a stal se členem
mezinárodního uskupení Signes Espaces.
en The exhibition of Z. Kirchner, one of
the most distinctive Czech artists of the
post-war abstraction.
k / c David Železný
MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 (C2)
út–pá / Tue–Fri, 14.00–18.00,
so–ne / Sat–Sun, 13.00–18.00
museummontanelli.com

Nové Město
EX POST
Příčná 1 (E4)
www.expost.space
FOTOGRAF GALLERY
Školská 28, ve dvoře / in the
courtyard – through passage (D4)
út-čt / Tue–Thu, 13.00–19.00,
pá / Fri, 13.00-18.00 so /
Sat, 11.00–18.00
fotografgallery.cz
Famugrafie II / výběr prací studentů
katedry fotografie FAMU / selection of
works of students of FAMU, Department
of Photography
24. 6.–23. 7.
Výstava navazuje na loňskou přehlídku
Famugrafie v Galerii NTK a představuje
tentokrát ve Školské ulici výběr z děl uplynulých dvou semestrů. Stále platí velmi
volná definice fotografického média, které
je definována strategií než čistým žánrem,
od paranoidního dokumentu až k pseudo-vědecké fabulaci. FAMU jako médium
per se.
en Works from last two semesters. FAMU
as a medium per se.
k / c Pavel Vančát
GALERIE 1
Štěpánská 47
út–pá / Tue–Fri, 10.00–12.00,
13.00–18.00 h, so / Sat 10.00–14.00
galerie1.cz
J. Ludvík (photos): Bedřich Kopecný Neprakta
8. 7.–30. 7.
Výstava na počest humoristy Bedřicha
Kopecného.
en An exhibition in honor of humorist
Bedřich Kopecný.
Jana Čelišová: Fotografická výstava /
Photo exhibiton
3. 8.–20. 8.
Galerie H v Galerii 1 / Gallery H in Gallery 1
26. 8.–10. 9.

Galerie AMU uvádí výstavu rekapitulující
vývoj a podoby současného českého
pohyblivého obrazu. Výstava se koná ve
spolupráci s olomouckou platformou
pro audiovizuální a současné umění PAF
a představí devadesát audiovizuálních děl
na pomezí filmu, animace a videa vytvořených za poslední desetiletí.
en The AMU Gallery presents an exhibition recapping the development and
forms of the contemporary Czech moving
image. The exhibition is taking place in cooperation with PAF, the Olomouc platform
for audiovisual and contemporary art, and
will present ninety audiovisual works on
the borders between film, animation and
video, created in the last decade.
k/c: Lenka Střeláková & PAF

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

který zaujal odbornou porotu ekologickým
obalem na pizzu, z kterého se snadno složí
koš. Přijďte se podívat na čtyřicítku nejlepších obalů na téma Package Unlimited.
en The best packaging from all of the
world will settle in the Czechdesign Gallery
for a month. The winner of the Young
Package international packaging design
competition is Matěj Peca which stunned
the jury with an ecological packaging for
a pizza that could be transformed into the
bin. Come and see the TOP 40 best packaging on the topic Package Unlmited.
GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D5)
po–ne / Mon–Sun, 07.00–22.00
fbgallery.cz
Julie Béna: Purple Unicorn
24. 6.–24. 8.
k / c Christina Gigliotti
Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič /
Ve stínu mauzolea
25. 8.–19. 9.
k / cDaniel Vlček
GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D4)
út–ne / Tue–Sun, 11.00–18.00
galeriekritiku.cz
Pavel Trnka: Figura mašina /
Figure Machine
22. 6.–10. 7.
Výstava monumentální kresby uhlem, kde
studie figury zahrnuje expresivní vyjádření
vztahu lidí ke strojům a zbraním, pojímaný
jako civilizační symbol. Základní vizuální
inspirací je ostravský industriál, pod jehož
vlivem vznikly iluzorní prostorové kresby
mašin.
en The exhibition of monumental charcoal drawings, where the study of figure
is based on a dynamic expression of the
man´s relationship to the machines and
weapons, conceived as the civilisation
symbol. The illusive spatial drawings of
machines were inspired by the Ostrava
Industrial City.
k/c: Vladimír Merta a Vlasta Čiháková
Noshiro
Figura v pohybu / Figure in Motion
12. 7.–24. 7.
Letní tematická výstava malby, kresby
a akvarelů, založená na akčním pojetí
figury, spojená s prodejní nabídkou pro
přátele vystavujících umělců a galerie.
en The summer exhibition of paintings,
drawings and aquarelles, based on the
theme of figure actions, joined by the sale
offer for the friends of exhibiting artists
and gallery.
City Utopia – Metebolika budoucnosti /
Metabolics of Future
23. 8.–18. 9.
Multimediální česko-americká výstava,
zaměřená na „site-specific“ konkrétních
lokalit a objektů New Yorku a Prahy, jež
si klade za cíl, zvláště v našem městském
prostředí, prověřit funkční možnosti historického centra a navrhnout alternativní
revitalizaci architektonického či urbánního
prostoru.
en The Czech-American multimedia
exhibition, focused on the „site-specific“
of concrete places and buildings of New
York and Prague, with a purpose to verify
especially in our living space the functions
of the historical city and propose the
alternative revitalization of the architectonical and urban space.
k / c Katherine Gressel, Petra Valentová
a Vlasta Čiháková Noshiro
GALERIE MIMOCHODEM
Palackého nám., vestibul st. metra (E4)
nonstop
facebook.com/galerievpodchodu
Monika Žáková: Renew the 60's
29. 6.–25. 8.
GALERIE SPZ
Pštrossova 8 (E4)
so / Sat, 14.00-18.00 (další dny je
výstava ke zhlédnutí přes výlohu)
galeriespz.com
Jana Bernartová: Poměr
9. 6.–8. 7.
k / c Tereza Jindrová
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D4)
po–ne/ Mon–Sun, 11.00–19.00
galerievaclavaspaly.cz
Karel Cudlín: Fotografie
1. 7.–28. 8.
Výstava fotografií z volné tvorby autora.
GALERIE VIA ART
Resslova 6
galerieviaart.com
KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D5)
po–čt / Mon–Thu, 10.00–18.00,
pá / Fri, 10.00–16.00
kvalitar.cz
Josef Achrer: Pro-jekce a ab-strakce
8. 6.–9. 9.
GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32 (D3)
po–pá/Mon–Fri, 09.00–18.00,
so/Sat, 11.00–17.00
goethe.de/praha
(Re)conceptualizing Roma Resistance
do 22. 7.

Výsledky
23. 6.–7. 8.
k / c Evžen Šimera a Ondřej Brody
GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 (E4)
út–pá / Tue–Fri, 10.00–18.00
czechdesign.cz
Young Package 2016: Package Unlimited
9. 8.–9. 9.
Nejlepší obaly z celého světa se na měsíc
usadí v Galerii Czechdesign. Vítězem 21.
ročníku mezinárodní soutěže obalového
designu Young Package se stal Matěj Peca,

Výstava prezentuje díla současných romských umělců, která pojímají dějiny Romů
jako dějiny vzdoru namísto historicky
daného diskursu obětí. Romské umění

chápou jako kreativní formu vzdoru a jako
projev etické a politické angažovanosti.
Výstava je příspěvkem Goethe-Institutu k
projektu „RomArchive. Digitální archiv Sinti
a Romů“ Spolkové kulturní nadace.
en The exhibition shows work of contemporary Roma artist which understand history of Roma as a history of resistance and
not as a history of victims. The exhibition
is a contribution of the Goethe-Institut to
the project „RomArchive. A digital archive
of Roma and Sinti“ which is run by the
German Federal Government.
LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D4)
červenec–srpen po–ne 14–20 h
(2. 7.–17. 7. zavřeno)
Dana Kyndrová: S nimi a bez nich… /
With them and without them…
24. 6.–4. 9.
Výstava fotografií Dany Kyndrové zahrnuje
fotografie z jejího nejznamnějšího projektu
z let 1990-1991, kdy se autorka několik
měsíců věnovala zachycení přelomové
etapy novodobých českých a slovenských
dějin – ukončení tzv. dočasného pobytu
sovětských vojsk na území Československa.
en The exhibition presents Dana Kyndrová’s best known series of photography
from the years 1990-1991, when the author
spent several months trying to catch the
revolutionary times in the contemporary
Czech and Slovak history – the end of so
called temporary stay of Soviet troops in
Czechoslovakia.
– LEICA GALLERY CAFÉ
Rishabh Kaul: Mokrý ráj / Wet Paradise
do/till 4. 9.
Komorní výstava v kavárně Leica Gallery
Prague představuje cyklus fotografií
z prostředí pražského plaveckého bazénu
v Podolí indického fotografa žijícího
v Praze, oceněného v rámci Czech Press
Photo. Výstava ukazuje Podolí jako sociální
ekosystém, kde se odehrávají denně příběhy nejrůznějších aktérů: atleti, opalující se,
milenci, samotáři, rodiny.
en Chamber exhibition in Leica Gallery
Café presents a collection of photographies of Indian photographer from Podolí
Public Swimming Pool, prize-awarded in
Czech Press Photo. The exhibition shows
Podoli as a social ecosystem where daily
stories play out on a wet stage: athletes,
sun bathers, lovers, loners, friends,
families.
ŠKOLSKÁ 28
Školská 28 (D4)
út / Thu, 13.00–19.00, st–pá /
Wed–Fri, 13.00–18.00
skolska28.cz
Laura Luna Castillo, Jakub Grosz, Pascal
Silondi: Studiová dílna s následnou
instalací / Studio workshop followed by
an exhibition
11. 7.–22. 7.
One week open workshop where different technologies such as vrtual reality,
electro-acustic soundscapes, sensors and
motors will converge with traditional techniques such as embroidery and sculpture
to reach a series of installations reflecting
and exploring on ideas of alienation, modern anxieties and the acts of forgetting
and remembering, through recreations of
places of memory, inhabited spaces, emotional states and the media. The resulting
installations will be exhibited the following
week in the gallery.
GALERIE DÍRA / HOLE GALLERY
Milan Guštar: Lorenzova mucholapka /
Lorenz flytrap
24. 6.–23. 8.
Algoritmická kompozice pro Lorenzův
podivný atraktor a roj syntetických much.
Milan Guštar je organolog, skladatel,
konstruktér elektronických a elektroakustických zařízení a programátor.
en Algorithmic composition for Lorenz
strange attractor and a swarm of synthetic
flies. Milan Guštar is composer, designer
of electronic and electro-acoustic devices
and programmer.
BÍLÝ NÁSTĚNKA
Milan Guštar: Možná elipsu /
An ellipse, possibly
23. 6.–22. 9.
Interaktivní generativní kinetická
intermediální site-specific instalace.
en Interactive generative kinetic
intermedia site-specific installation.
TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 (E4)
út–ne / Tue–Sun, 12.00–18.00
tranzitdisplay.cz
Feminist Takes on Yugoslav Black Film,
Take III
An unexpected encounter and an
exhibition of conversation remainders
17. 6.–28. 8.
A project by Antonia Majaca.

Smíchov
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka (E1)
st a so / Wed & Sat, 14.00–17.00
aug.cz/altan-klamovka-praha
prázdniny / holidays
FUTURA
Holečkova 49 (E2)
st–ne / Wed–Sun, 11.00–18.00
futuraproject.cz
Robert Šalanda: Pasivní pachatel /
Passive Perpetrator
22. 6.–11. 9.
Je to stopa pachatele, který se skrývá,
doufaje, že vyšetřovatelé nebudou schopni odhalit jeho případ? Byl vůbec spáchán
nějaký zločin? Je třeba po něčem pátrat?
Rozpoznatelné fragmenty nutně nemusejí
být klíčem k odpovědím.
en Is it a trace of a perpetrator, hiding
in the hope that the investigators won't

be able to reveal his case? Was there
even any crime? Do we need to hunt for
something? Recognizable fragments don't
necessarily lead to answers.
k/c: Karina Kottová
Maxime Boidy + Pierre Paulin + Tan Lin;
Kasper Bosmans + Marthe Ramm Fortun,
Jan Brož + Barbora Kleinhamplová, 
Elaine Cameron-Weir + Carlos Reyes +
Ben Schumacher, Andrew Dorsey, Sonja
Engelhardt + Thom Kubli, Jason Hendrik
Hansma + Vivian Sky Rehberg, Huang
Xiaoli + Li Jinghu + Li Yueyang + Yang Zi
+ Zhang Xiyuan, K.r.m. Mooney, Parallel
Practice; Augustas Serapinas; Allison
Somers, Nicholas Aung Sung:
Víc než milenci, víc než přátelé / More
Than Lovers, More Than Friends
22. 6.–11. 9.
Výstava si bere za počátek ideu konvoluce,
matematické operace, ve které vytvářejí
současné kombinace dvou souborů čísel
další rozměr. Konvoluce bývá často používána v počítačovém skládání hudby, stejně
jako ve numerickém zpracování signálu
a následně obrazu.
en Project takes as its starting point the
idea of convolution, a mathematical operation in which a combination of two sets
of numbers produce a third dimensionality. As an important concept also used
in music programming, signal and image
processing.
k/c: Jo-ey Tang
MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15
po–ne / Mon–Sun, 13.00–20.00
+ dle programu / + according
to the evening programme
meetfactory.cz

Rehan Ansari, Nicolás Dumit Estévez,
Brendan Fernandes, Yoko Inoue, Kirsten
Justesen, Claudia Joskowicz, Clifford
Owens, Jan Pfeiffer, Emily Roysdon,
Roman Štetina
Ztvárnění klidu. Výstava o devíti částech
/ Enacting Stillness. An Exhibition in Nine
Parts
11. 6.–28. 8.
Ztvárnění klidu představuje skupinu vizuálních a performativních umělců, kteří se
věnují nehybnosti, pozastavení a zpomalení v performativním kontextu. Výstava
naznačuje, že nečekané (pohybové) rozruchy mohou generovat politický a emoční
potenciál jak u umělce, tak i u diváka.
en Enacting Stillness includes a group of
visual and performance artists who are
engaged with stillness, stoppage, and slowing down in the context of performance.
The exhibiton considers the political and
emotional potential that unexpected
(motional) ruptures might mean to both
the artist and the viewer.
k / c Sara Reisman
– GALERIE KOSTKA
Iza Tarasewicz: Ultra High Turba
Turbo III (background noise)
11. 6.–20. 7.
Turba Turbo je modulární sochařský systém polské umělkyně Izy Tarasewicz. Pro
výstavu v Galerii Kostka se původně rigidní
tunelová struktura Turba Turbo mění
v organickou a intuitivní instalaci, která se
stává východiskem pro zvukové performance.
en Turba Turbo is a modular sculpture
system by Polish artist Iza Tarasewicz. For
the Kostka Gallery exhibition, the rigid
tunnel structure of Turba Turbochanges
into an organic and intuitive installation
that comes to life through sound performances.
k/c: Zuzana Jakalová
Anežka Hošková & Anders Grønlien:
Spirit World Rising
28. 7.–31. 8.
Projekt Spirit World Rising zahrnuje ve své
komplexnosti různá média – scénografii,
instalace, sochy, hudbu, performance, dokumentaci a také dvourozměrná umělecká
díla. Vystavené práce zkoumají přeměnu
a propojování religiózních a spirituálních
signifikátorů v experimentální synkretickou
expresi.
en The project called overlaps different
mediums such as installation, scenography, sculpture, music, performance,
documentation as well as two-dimensional
works. The displayed works explore the
reworking and merging of different
religious and spiritual signifactors into an
experimental syncretic expression.
k / c Jaro Varga

Staré Město
ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D4)
út, čt / Tue, Thu, 14.00–16.00
nebo na vyžádání / or by request
+420 777 748 433
artinbox.cz
Alchymie akce – Fotografie Václava
Zykmunda / Alchemy of Action –
the Photographs of Vaclav Zykmund
18. 8.–30. 10.
Vzácná možnost zhlédnout čistě fotografickou tvorbu Václava Zykmunda,
průkopníka české surrealistické fotografie,
člena skupiny Ra. Jeho experimentální
fotografická tvorba byla v České republice
samostatně představena jen jednou, v r.
1993 v Pražském domě fotografie. Teď, po
téměř čtvrt století bude jeho experimentální fotografická tvorba opět představena
českému publiku.
en A rare opportunity to see an
exclusively photographic work of Vaclav

Zykmund, a Czech surrealist photography
pioneer and a member of Ra group. In
the Czech republic has his experimental
photographic work been introduced only
once, in the year 1993 in Prague House of
Photography. Now, nearly a quarter century later, is his experimental photographic
work to be shown again to the Czech
audience.
k/c: Suzanne Pastor
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2 (D4)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00
ghmp.cz
Pražský Fantastický Realismus 1960–1967
Prague Fantastic Realism 1960–1967
22. 4.–4. 9.

Fantastický realismus je v Česku málo známý malířský směr fantaskně a groteskně
založené tvorby druhé poloviny 20. století,
odkazující se k celé řadě historických fází
dějin umění. Výstava v Colloredo-Mansfeldském paláci představí tento fenomén
v rané tvorbě trojice umělců, kteř se
na počátku 60. let potkali na pražské
Akademii výtvarných umění: Jana Jedličky,
Mikuláše Rachlíka a Vladivoje Kotyzy.
en Fantastic Realism is a style of painting now little known in this country. Its
exponents in the second half of the 20th
century concentrated on the treatment
of fantastic and grotesce subjects, relating
their output on the one hand to the legacy
of various historical epochs of art history.
The Colloredo-Mansfeld palace exhibition
presents this phenomenon as manifested
in the early stages of the careers of three
artists who met in the early 1960s at the
Prague Academy of Fine Arts: namely,
Jan Jedlička, Mikuláš Rachlík, and Vladivoj
Kotyza.
k/c: Jitka Hlaváčková, Jan Jedlička,
Vojtěch Lahoda
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5 C5
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun:
10.00–18.00, čt / Thu, 10.00–20.00
ghmp.cz
Čtvrtstoletí / Quarter of a Century
31. 5.–18. 9.
Současná výstava Institutu tvůrčí fotografie
Slezské univerzity v Opavě v je bilancí
toho nejlepšího, co přinesly klauzurní,
bakalářské a diplomové práce v prvních
pětadvaceti letech jeho působení. Instalace zahrnuje vedle fotografií studentů a nedávných absolventů i práce tvůrců, kteří
školu ukončili v minulosti a již se prosadili
v mezinárodním kontextu.
en The current exhibition of the Institute
of Creative Photography, Silesian University in Opava, presents the best endof-year and final-year projects handed
in during the first twenty-five years of its
existence. The installation includes not
only works by current students and recent
graduates, but also by earlier alumni of
the Institute who have already made their
mark internationally.
k/c: Vladimír Birgus a Josef Moucha
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D4)
út-ne / Tue–Sun, 13.00–18.00
fotografic.cz
Oto Skalický: Horníci / Miners
30. 6.–7. 8.
Pro svůj fotografický projekt se Oto Skalický rozhodl použít neošetřené zkorodované
železo. Dílo je a bude kvůli jeho nestabilitě
v neustálém procesu. Železo, jako samostatné medium, mu též dovolilo posunout
fotografii za její hranice, potlačit figurální
stránku a soustředit se tak na význam díla
nejen po formální ale i obsahové stránce.
en Ror his photographic project Oto
Skalický decided to use untreated corroded iron. The work is and will be in
a constant process of development due to
its instability. Iron, as a medium, allowed
him to move the photography beyond
its borders, suppress the figural side and
focus on the importance of work’s content
rather than the form.
Patrik Mikloš: Inkarnace / Incarnation
10. 8.–18. 9.
Inkarnace jsou vlastně oslavou každodenního života (ne)obyčejných lidí a jejich výpovědí o sobě oslavou “božského” v nich,
jsou sakralizací běžného, přirozeného
a zároveň desakralizací nadpřirozeného.
Vystaven bude soubor 10 stereoskopických digitálních koláží.
en Incarnation is actually a celebration of
everyday life of (not so) common people
and their testimony by celebrating the
"divine" in them, by sacralization of the
normal, natural and desacralization of the
supernatural at the same time. Ten stereoscopic digital collages will be exhibited.
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D4)
út–ne / Tue–Sun, 11.00–19.00
gjf.cz
Zdeněk Fránek: Míra a měřítko /
The Scale and Measure
do 24. 7.
Výstava představující interaktivní cestou
tři zásadní projekty Fránkova ateliéru
z poslední doby.
en The leading architectural studio in the
Czechia introduces its profile projects of
recent times.

Bohuslav Fuchs
do 24. 7.
Představení hlavních staveb architekta
a urbanisty tvořícího zejména v Brně, jehož
dílo významně formovalo nejen československý funkcionalismus.
en Exhibition created for the 120th
anniversary of birth one of the biggest
czechoslovak architect.
Prostory touhy: Je architektura sexy? /
Is Architecture Sexy?
5. 8.–25. 9.
Architektura, prostor i proces architektonické tvorby významně ovlivňují dobové
konstrukce sexualit a genderových identit.
Architektura zároveň tyto společenské
vztahy i spoluutváří. Otisky genderové
role a sexuálních vztahů a stereotypů do
historické i současné architektury.
en Architecture, architectural space and
the process of making impact significantly
on the contemporary construction of
sexuality and gender identities. Architecture also co-creates these social relations.
Fingerprints of a gender roles and sexual
relations and stereotypes in both historical and contemporary architecture.
GALERIE NoD
Dlouhá 33 C4
po–ne / Mon–Sun, 10.00–23.00
nod.roxy.cz
Samorosti 2016. Překroč svůj stín!
29. 7.–6. 9.
Tradiční přehlídka "samorostlých umělců"
v Experimentálním prostoru již počtvré
uvede výstavu děl široké tvůrčí veřejnosti.
Heslem letošních Samorostů je slogan
"Překroč svůj stín!" Iniciátoři akce tak sledují rozvinutí konceptu projektu, v rámci
kterého chtějí klást důraz na širší kontext
tvorby a vyšší zapojení samotných uchazečů z řad nezávislých umělců. Součástí
přehlídky Samorosti 2016 budou i tradiční
srpnové prezentace autorů Ke kořenům.
Zájemci z řad tvůrců se mohou přihlásit
k účasti do 15. července. Odměnou pro
vítěze bude společná výstava v Experimentálním prostoru NoD v Praze. Slavnostní
vyhlášení vítězů proběhne 6. 9. 2016.
en Traditional show of "self-made artists"
is oriented towards the wider context and
higher involvement of independent artists.
Deadline of open call is July 15th. Works of
selected artists will be afterwards exhibited in the Experimental space NoD.
k/c: Veronika Zajačiková
Zapojte se i vy! Výzva pro předkládání projektů a uměkeckých děl běží do 15. 7. 2016.
Přihlášky ke stažení na www.nod.roxy.cz.
GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12 (C4)
út–st, pá–ne 10.00–18.00, čt
10.00–20.00 / Tue–Wed, Fri–Sun,
10 am–6 pm, Thu, 10 am–8 pm
galerierudolfinum.cz
Taryn Simon
27. 4.–10. 7.
k/c: Michal Nanoru
GALERIE UM
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80 (C4)
po–so / Mon–Sat, 10.00–18.00
vsup.cz/galerie-um
5 nesnadných kusů + Otevřený případ //
5 Uneasy Pieces + An Open Investigation
9. 6.–30. 7.
Výstava 5 Nesnadných Kusů představuje práce Adama Chodzka, Stephana
Dillemutha, Constantinose Hadzinikolaou,
Anji Kirschner a kolektivu Nova Melancholia
s Dorou Economou. Část Otevřený případ
je věnována práci a vlivu inspirativní české
režisérky, dramatičky, spisovatelky, scenáristky, výtvarnice, scénografky a kostýmní
návrhářky Ester Krumbachové.
en 5 Uneasy Pieces features works
by Adam Chodzko, Stephan Dillemuth,
Constantinos Hadzinikolaou, Anja Kirschner, and Nova Melancholia with Dora
Economou. An Open Investigation will be
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NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské náměstí 12 (C4)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00
ngprague.cz
Pod povrchem prázdnota: Intervence
v expozici Umění Asie / Emptiness at
Heart: Interventions at the Art of Asia
exhibition
Národní galerie v Praze se ve spolupráci
s International Shakuhachi Festival Prague
(ISFP) představuje ve stálé expozici Umění
Asie artefakty spojené s tradiční japonskou
hudbou a hrou na flétnu šakuhači.
en The National Gallery in Prague,
in cooperation with the International
Shakuhachi Festival Prague (ISFP), presents
artefacts linked with traditional Japanese
music and the playing of the shakuhachi flute at its permanent exhibition.
k / c Jana Ryndová
TOPIČŮV SALON A KLUB
Národní 9, 1. patro (D4)
po, čt, pá / Mon, Thu, Fri 10.00–17.00,
út, st / Tue-Wed, 10.00–18.00
topicuvsalon.cz
Tomáš Polcar: Krajiny
12. 7.–12. 8.
Nejaktuálnější autorova tvorba, malba
a objekty.
en The actual author works, paintings and
objects.
k/c: Lucie Šiklová

Jan Rybníček, Judith Grassl, Josef
Köstlbacher, YoungJun Lee, Lina
Augustin, Andreas Lech, Sri Maryanto
Schwabinger
11. 8.–3. 9.
Mladá mnichovská malba
SVIT
Blanická 9 (E6)
út-so 14-18 nebo po domluvě /
Tue-Sat, 2-6 pm or by appointment
svitpraha.org
Wojciech Bąkowski: Holiday Power
Supply
9. 7.–20. 8.

Tvorba polského umělce Wojciecha
Bąkowského (1979) zahrnuje hned několik
různých médií, jako jsou performance,
hudba, poezie, kresba a animovaný film.
Přestože je značně individualistická a díky
specifickému autorskému rukopisu snadno
rozpoznatelná, právě pro onu širokou
paletu umělcem využívaných médií zůstává
pestrá a rozmanitá, jelikož každý její element se vyvíjí nezávisle na ostatních. Tato
charakteristická „jednota v rozmanitosti"
je patrná zejména na lehkosti, se kterou
umělec volí své prostředky a přizpůsobuje
je aktuálním potřebám.
en The oeuvre of Wojciech Bąkowski
(1979), although it is expressed through
multiple media: performance, music, poetry, drawing and animated movie, has one
common denominator. On the one hand,
it is extremely individualistic and bears
an identifiable hallmark, an unmistakeable
signature of the author. On the other hand,
it is significantly varied internally. While
a cursory glance at Bakowski’s art may show
it as a monolith, each and every element of
his creative arsenal develops independently. This characteristic “diversity in unity”
can be observed in the ease with which
the artist chooses his means of expression,
always adjusting them to the current needs.

ETC. GALERIE
Sarajevská 16 (F5)
pá–ne / Fri–Sun, 13.00–18.00
nebo po telefonické domluvě /
or by appointment: +420 602 682 788
etcgalerie.cz
Jiří Skála: Hřiště, dokumenty volného
času, nehonorované práce, rekreace
a lenosti. Host: Tomáš Uhnák
Jiří Skála: Playground, documents of
leisure, non-valued jobs, holiday and
sloth. Guest: Tomáš Uhnák
13. 7.–21. 8.
V práci Hřiště si bude Jiří Skála klást
otázku, co pro naši společnost znamená
volný čas. Tento časoprostor je dnes velmi
hrubě penetrován prací. Naše společnost
již nedokáže volný čas přesně uchopit,
natož definovat.
en In the exhibition Playground, Jiří Skála
will ask, what does mean the leisure time
for our society. This timespace is nowadays
very roughly penetrated by work. Our
society is not able to grasp the leisure precisely anymore and much less to define it.
k / c Markéta Vinglerová a Radim Langer
13. 7. Souběžně s vernisáží proběhne také
křest katalogu etc. galerie 2004–2015.
en During the opening there will be also
a launching of the Etc. gallery catalogue
2004-2015.
GALERIE GEMA
Máchova 27 (E6)
po–pá/Mon–Fri 13.00–18.00
gemagalerie.cz
Jiří Sopko – Kresby 1968-2002
17. 6.–9. 9.
Ze sbírek Galerie Gema.
NAU GALLERY
Korunní 76 (E7)
po telefonické domluvě / by
appointment: +420 777 910 290
naugallery.cz
O prázdnicnách zavřeno. Nau Gallery se
bude stěhovat a v září pro vás otevřeme
nové prostory na Žižkově.
en Closed for summer holidays. Nau
Gallery is moving and going to reopen in
September for you at a new location in
Zizkov.

DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10 (D6)
út–pá 13–18 h, so 14–18 h /
Tue–Fri 1–6 pm, Sat 2–6 pm
drdovagallery.com
Florian Slotawa, Dušan Zahoranský:
I Could Have Just Set It on Fire
prodlouženo do 16. 7.

Výstava současně probíhá v Nadaci
a Centru pro současného umění Praha,
Dukelských hrdinů 500 / 25a, Praha 7
k / c Jen Kratochvíl
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D6)
po–ne / Mon–Sun, 10.00–19.00,
35m2.cz
Matěj Hrbek
9. 6.–10. 7.
k / c Petra Steinerová, Michal Pěchouček
Kateřina Rálišová
16. 7.–7. 8.
k / c František Fekete
Veronika Přikrylová
12. 8.–11. 9.
k / c Tereza Záchová
HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D6)
út–pá 13.00–18.00, so 14.00–18.00 /
Tue-Fri, 1 pm–6pm, Sat 2pm–6pm
huntkastner.com
Něco něčím // Daliborem Chatrným /
By virtue of // Dalibor Chatrný
28. 5.–30. 7.

NEIGHBOURHOOD
BOOGIE – WOOGIE 2016
nbw2016.tumblr.com
15. 7.–15. 8. 2016
Pořadatelé / Organizers:
35 m2 – Víta Nejedlého 23
City Surfer Office – Bořivojova 67
hunt kastner – Bořivojova 85
Drdova Gallery – Křížkovského 10
Nevan Contempo – U Rajské zahrady 1

Let's Boogie – Woogie!
Léto je za dveřmi, jen otevřít a nechat se
vtáhnout do živoucího organismu města!
Je tedy ten pravý čas vydat se objevovat
umělecká díla na místech, kde by jste je
rozhodně nečekali. Druhý ročník projektu,
který pořádají spřátelené galerie z žižkovského „neighbourhoodu”, si klade za cíl
nabourat nejen běžné představy o prezentaci současného umění, ale i každodenní
stereotypy obyvatel Žižkova.
Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení Neighbourhood Boogie – Woogie 2016, které
proběhne v pátek 15. července v 16.00 na
Škroupově náměstí na pražském Žižkově.
Vernisáž je koncipovaná jako komentovaná
prohlídka všech intervencí s live performance Jiřího Skály v prostorách Pracovny.
Prohlídková trasa bude zakončena v galerii
35m2 na vernisáži Kateřiny Rálišové (od
19.00) a na koncertu kapel Hissing Fauna
a Dingo. O zbytek večera se postará
Step_by_Step.

curator Jan Vítek
Other guided tours will be held on July 29
and August 12 always starting at 4 p.m. at
Škroupovo náměstí.

Random. vygenerované podtituly:
1. Konec iluzí: Konstrukční řešení změny
2. Post rubbish: Podvádění samolibosti
3. Remix systému: Retrospektiva
kolektivního šarmu
17. 6.–14. 7.
První výstava v nově vzniklé galerii. Podtitul (vyber) se nesnaží postihnout výše
zmíněnou různorodost ani ji tematicky
následovat. Hlavní polohou je generovaná
nahodilost, která od počátku autonomně řídí a taktuje osazenstvo Pragovky,
které se následně noří do rituální koupele
v této postindustriálně krásné Ganze. Tato
iniciace prostředím vyvolává, přes všechnu
různorodost, kolektivního ducha, jenž spoluutváří tvůrčí principy a myšlenky, které
se na sebe vážou za zdmi ateliérů jako
kovalentní vazba mezi atomy vodíku a kyslíku ve vodě. Odehrává se tu jev, který lze
klasifikovat jako prosakování kolektivního,
či více pregnantně telepatické štětcové
přemostění, což lze uvažovat za tématické
poselství výstavy.
Kromě jiných vystavuje Anna Hulačová,
Adam Štech, Martina Chloupa, David
Pešat, Vladimír Merta, Lawrence Wells
a Zuzana Růžičková.
k / c Lucie Nováčková, Pavel Tichoň

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

GALERIE AVU

VELETRŽNÍ PALÁC
STUDIO HRDINŮ
POLANSKY GALLERY

VZÁJEMNOST

Vysočany
GALERIE PRAGOVKA
Pragovka, Kolbenova 34a
12.00–18.00 mimo pondělí a svátků
pragovka.com
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hunt kastner s potěšením uvádí výstavu
prací Dalibora Chatrného (1925–2012),
připravenou v kurátorském projektu
brněnských umělců Filipa Cenka a Barbory
Klímové. Dlouhodobým záměrem autorů
výstavní koncepce je mapovat sféru působení a vlivu Dalibora Chatrného (1925–
2012), a to jak prostřednictvím vlastních
děl, tak i prostřednictvím osobností, se
kterými se v průběhu života bezprostředně potkával.
en hunt kastner is very pleased to present
an exhibition of work by Dalibor Chatrný
(1925–2012), presented in a curated
project by the Brno-based artists Filip
Cenek and Barbora Klimová. The exhibition
project aims to present Chatrný’s work in
a broader context through the many people that knew and were influenced by him
throughout his life. The exhibition includes
a new video work by Cenek and Klimová, as
well as a series of Chatrný’s book projects
from the 1970s – Mappenwerk, small handmade books of drawings, prints, sketches
and photographs, in which he demonstrated his many artistic ideas and plans.
k / c Barbora Klímová & Filip Cenek
V srpnu bude prostor galerie otevřen
pouze po předchozí domluvě, děkujeme
za pochopení.
en During August, the gallery will be
opened by appointment only.
NEVAN CONTEMPO
U Rajské zahrady 14 (D6)
út–so / Tue-Sat, 13.00–18.00
nevan.gallery
David Možný: Blind Spot
25. 6.–13. 8.

Troja
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1
út–čt, so–ne: 10–18 h, pá: 13–18 h
Tue–Thu, Sat–Sun: 10 a.m. – 6 p.m.,
Fri: 1–6 p.m.
ghmp.cz
Jiří Příhoda: Sochy / Sculptures
1. 4.–30. 10.

TÁBOR
Transforma 2016
www.transforma.cz
15. 7.–24. 7.,
Multižánrový v festival v jihočeském Táboře.
Výstavy, koncerty, divadlo, dílny, performance, slam poetry, diskuse o architektuře
nebo o využívání veřejného prostoru. Více
informací a program na webu.
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ArtMap se těší podpoře:

Sean Scully: The Body and the Frame
22. 6.–12. 8.
Sean Scully je považován za nejdůležitějšího a nejrespektovanějšího žijícího
abstraktního malíře. Jeho dílo je v Česku
představeno vůbec poprvé.

Filip Cenek: Pohlednice
do 22. 7.
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01/07 – 31/08 2016
PRAHA

TRANZITDISPLAY

GALERIE MIMOCHODEM

DŮM UMĚNÍ / GALERIE SOUČASNÉHO
UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
náměstí Přemysla Otakara II. 38
http://dumumenicb.cz

MĚSÍC VE DNE
Nová 1870/3, České Budějovice
http://www.mesicvedne.cz

Roman Štětina
a Miroslav Buriánek
Návod k použití
Jiřího Koláře

FUTURA: KARLÍN STUDIOS

Lukáš Karbus: Frankenstein Jr.
25. 6.–21. 8.
Loňský finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Lukáš Karbus maluje krajinu. Její obraz
narušuje abstraktními kompozicemi, které
připomínají halucinogenní vidiny.

Jiří Surůvka: A je to
čevenec–srpen
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19 05 — 21 08 2016

Galerie města Ostravy

GALERIE JAMBORŮV DŮM
Brněnská 475, Tišnov
www.mekstisnov.cz/galerie

DESKA
venkovní galerie
Žukovova 17, Ústí nad Labem

(RU)
Pavel
Pepperštejn
Memory is over

23 06 — 18 09 2016

ARTWALL GALLERY

TATRAHUNDERT / TATRASZÁZ /
TATRASTO / 1916-2016
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica,
Vysoké Tatry, Slovensko
organizuje: BANSKÁ ST A NICA
www.banskastanica.sk
Jan Čumlivski, Tomáš Džadoň, Juraj
Gábor, Dominika Jackuliaková, Nico
Krebs, Peter Krupa, Svätopluk Mikyta,
Michal Moravčík, Štefan Papčo, Lucia
Papčová, Rastislav Podoba, Johana
Pošová, Peter Puklus, Luděk Rathouský
a Jakub Roček
3. 8.–8. 10.
Podnětem pro vznik projektu Tatrahundert je objev skicáku s 10 akvarely
a 13 perokresbami s krajinnými motivy
Vysokých Tater, datovaný válečným rokem
1916. V antikvariátu v Banské Štiavnici jej
nalezl slovenský umělec Svätopluk Mikyta
a rozhodl se využít jej jako „vizuální výzvu“
pro okruh 15 současných umělců z Česka,
Maďarska, Slovenska a Švýcarska. Vybraní
autoři různorodé výrazové identity tak přicházejí přesně po sto letech na konkrétní
místa Vysokých Tater, která odpovídají
vyobrazením ve skicáku.
k / c Svätopluk Mikyta, Zuzana Bodnárová
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Ostrava

2

na výletě

Další komentované prohlídky se budou
konat 29. července a 12. srpna vždy od
16.00. Startujeme ze Škroupova náměstí.

Neighbourhood Boogie – Woogie 2016
will open on Friday July 15 starting at
Škroupovo náměstí at 4 p.m.. The opening
takes the form of a guided tour of all the
art ‘interventions’ with a live performance
by Jiří Skála at Pracovna. The guided tour
will conclude at gallery 35m2 at Kateřina
Rášilová's exhibition opening (7 p.m.) and
a concert by Hissing Fauna land Dingo.
Step_by_step will take care of the rest of
the evening.

1

Dalibor David: Dnes zůstanu doma
22. 7.–4. 9.

Kurátor Jan Vítek

en Summer is just around the corner
waiting for you to get out and be drawn
in. It’s time to set off and explore artworks
in places where you would least expect
them to be. The second year of the boogie
woogie project, organized by the Žižkov
neighbourhood galleries, aims to question
the usual assumptions about contemporary
art, how it is presented and engaged with.

Jiří Příhoda je sochař pohybující se na
tenké hraně mezi objektem a architekturou. Jeho monumentální práce často
využívají nové technologie a materiály,
které autor přebírá z průmyslové výroby.
Výstava v interiéru a exteriéru Trojského
zámku přinese kombinaci starších i zcela
nových realizací.
en Jiří Příhoda is a sculptor moving on the
thin edge between object and architecture.
Beyond that, his monumental works are often made with the use of new technologies
and materials which the artist adopts from
the world of industrial production. The
exhibition will feature a combined display of
both earlier and new works.
k / c Magdalena Juříková

Adam Štech: Tragikomedie / Tragicomedy
3. 6.–17. 7.

Žižkov

Anežka Kovalová: Zastavení v čase
23. 8.–23. 9.
Obrazy a kresby plné harmonie, klidu
a smíření vytvořené v souladu s přírodou.
en Paintings and drawings created in
harmony with nature.
k / c Miroslava Hlaváčková

Vinohrady

Hynek Alt, Josef Bolf, Jan Boháč,
Jakub Červenka a Dominik Lang,
Ondřej Doskočil, Kateřina Dobroslava
Drahošová, Eliška Havlíková a Pamela
Kuťáková, Kacha Kastner, Viktor Kopasz,
Václav Kopecký, Alena Kotzmanová,
Martin Kubát, Štěpánka Sigmundová,
Jiří Skála, Veronika Slámová, Zdeněk
Svejkovský, Jan Šerých, Michaela
Thelenová, Jiří Thýn, Monika Žáková

Projekt se uskutečňuje díky dotaci statutárního města Ostravy

Neklidná figura – exprese v českém
sochařství 1880–1940 / The Restless
Figure – expression in czech sculpture
1880–1940
4. 5.–25. 9.
V období od 80. let 19. století až do
1. světové války dosáhlo české figurální sochařství vysoké umělecké úrovně,
zcela srovnatelné s moderní evropskou
tvorbou. Tvorba J. V. Myslbeka, Františka
Bílka, Stanislava Suchardy a mnoha dalších
bude konfrontována s charakteristickými
díly světových sochařů, kteří zasáhli do
českého vývoje svými pražskými výstavami
(Auguste Rodin, Antoine Bourdelle).
en Czech figural sculpture in the period
between the 1890s to the First World War
achieved high artistic quality, entirely comparable with modern European works. The
dynamic artistic development was launched
by Josef Václav Myslbek, and it further
progressed with the younger generations,
in artists such as František Bílek, Stanislav
Sucharda and many others. Their achievements are confronted with the distinctive
examples from the oeuvres of foreign
sculptors who had largely influenced the
Czech progress in art by their Prague exhibitions (Auguste Rodin, Antoine Bourdelle).
k/c: Petr Wittlich, Sandra Baborovská

Martin Mainer: Přicházíme v míru
do 5. 8.

Umělci / Artists:

platforma (pro současné umění)

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

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

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Neklidná figura – exprese v českém sochařství 1880 – 1940 /
The Restless Figure – expression in czech sculpture 1880 – 1940
4. 5. – 25. 9. 2016
ghmp.cz

dedicated to the work and influence of
the seminal Czech screenwriter, costume
designer, production designer, dramaturge,
artist and director Ester Krumbachová.
k/c: Anja Kirchner, Zuzana Blochová, Edith
Jeřábková

Mapa © Map Design
www.mapdesign.eu
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