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k / c: kurátor / curator

 mimo mapu / off the map
Informace o termínech vernisáží najdete 
na stránkách artmap.cz a v našem 
newsletteru / For exhibition openings,  
see artmap.cz or our newsletter.

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

Global Control and Censorship
do/until 26. 7.
www.goethe.de/cesko/globalcontrol

Vědění je moc. Ještě větší moc má však 
ten, kdo ovládá tok informací. Výsta-
va představuje čtyři desítky exponátů 
věnovaných digitální špionáži, dronům, 
právu na informace, svobodě projevu, ale 
také například „waterboardingu,” mořským 
pevnostem nebo aktivitám Edwarda Snow-
dena. Pořádá Goethe-Institut a Galerie 
NKT ve spolupráci s ZMK Karlsruhe.
en Knowledge is power. And power is 
above all possessed by whoever controls 
the flow of information. The exhibition 
offers about 40 exhibits focusing on top-
ics like digital surveillance, drones, right 
to information, and freedom of speech 
as well as waterboarding, sea forts, and 
the activities of Edward Snowden. Global 
Control and Censorship is realized by 
the Goethe-Institut and Galerie NTK in 
cooperation with ZKM / Center for Art and 
Media Karlsruhe

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

A4
GALERIE HŠ
Holešovická Šachta
Bubenská 14 (A4)
út-pá / Tue-Fri 16:00-22:00, 
so / Sat 14:00-22:00
holesovickasachta.cz

Kateřina Konarovská, Katerina Sidorova, 
Debbie Young: Císař je nahý / The 
Emperor Is Naked
19. 6. – 14. 7.
Tři umělkyně, které si vybraly práci 
s textilem, ať už jsou to tkané látky, či 
tapiserie, výroba oblečení či návrh designu. 
Poskytnou vám jeviště, dají vám oblečení 
a festival, kde se můžete obléct. Bavte se, 
radujte se, ale také dávejte pozor, když bu-
dou lidé ukazovat na tu nejlépe oblečenou 
osobu – nemusí na sobě mít vůbec nic.
en Three female artists that have chosen 
to work with textiles, including weaving, 
tapestry, making clothes, and set design. 
They provide you with the stage, they 
give you clothes and a festival to wear 
them at. Enjoy, be merry, but be alert too 
when people point at the most beautifully 
dressed person – he might be wearing 
nothing at all.
Tomáš Roubal: Layers
28. 6. – 28. 7.
Výstava představuje výběr z Roubalovy 
aktuální tvorby. Ta se dlouhodobě ubírá 
cestou nekompromisní kritiky současné 
společnosti, zpravidla lehce zjemně-
né cynickým smyslem pro humor. Díky 
autorově citu pro materiál jsou náměty 
vždy ztvárněny ve vytříbené vizuální formě 
vysokých estetických kvalit, která nabízí 
divákovi atraktivní smyslový zážitek.
en The exhibition presents a selection of 
Roubal’s latest work. His long-term focus 
is on uncompromising criticism of con-
temporary society, lightly softened with a 
cynical sense of homor. Thanks to his feel 
for material, his subjects are always highly 
refined, offering viewers a pleasurable 
sensory experience.
host / guest: Juraj Rattaj
k / c: Veronika Čechová
Gabriela Prochazka, Jakub Petr,  
Michal Pustějovský: If it’s an illusion,  
why does it feel so real?
12. 7. – 25. 7. 
Lightdesignérka Gabriela Prochazka si 
k sobě přizvala dva hosty, Jakuba Petra 
a Michala Pustějovského, se kterými se dělí 
o prostor, téma, média a pohled. Společ-
ným motivem je, jak název napovídá, první 
dojem, iluze, které jsou často jen začátkem 
příběhu.
en Light designer Gabriela Prochazka 
invited two guests: Jakub Petr and Michal 
Pustějovský, with whom she shares space, 
a theme, medium, and viewpoint. The 
common theme is, as the title suggests, 
the first impression – the illusions that are 
often just the beginning of the story.
k / c: Klára Hudáková
Kevin Bray, Martin Gabriel, Tomáš 
Pavlacký, Max de Ward: IDDQD
19. 7. – 15. 8.
IDDQD je kód na nesmrtelnost ve známé 
série her DOOM. Nesmrtelnost, ve světě 
nedosažitelná, kdežto ve virtuální realitě 
velmi běžná. Je to metaforické spojení 
s mnoha dalšími dialogy digitálního světa 
a reality čtyř autorů. Jejich tvorba vychází 
nebo přímo pracuje s takzvaným počíta-
čem generovaným světem, jeho virtuální 
realitou, 3D modely, estetikou videoher 
a internetovými platformami. Umělci ve své 

tvorbě užívají média virtuálního prostředí 
buď jako výrazový prostředek, nebo zdroj 
inspirace. Každý z autorů se vyznačuje 
vlastním osobitým přístupem k tomuto 
fenoménu, a to ve formě sochy, instalace 
a videa.
en IDDQD is the “God mode” code in the 
popular DOOM series of games. It gives the 
player invulnerability – unattainable in the 
real world, yet very common in the virtual 
world. It’s a metaphorical connection 
with many other dialogues in the digital 
world and reality by four artists. Their 
work is based on or takes place directly 
in the computer-generated world, its 
virtual reality, 3D models, the aesthetics 
of videogames and internet platforms. The 
artists use virtual media either as a means 
of expression or as inspiration in their 
work. Each is characterized by their own 
personal approach to the phenomenon in 
the form of sculptures, installations, and 
videos.
Ester Paras, Anna Wyrwa: Le(m)on Incest
2. 8. – 31. 8.
Výstava je příběhem čističe a mladé 
dívky. Mathilda a Leon. Svět bystré dívky 
a geniálního analfabeta. Tenká hranice mezi 
citem brutality a lolití naivitou. Citron je 
závratný svou jednoznačnou barvou, ale 
pod kůrou se skrývá trpký i šťavnatý elixír. 
Tímhle prizmatem můžeme číst dialog dvou 
umělkyň Anny a Ester.
en The story of a cleaner and a young 
girl. Mathilda and Leon. The world of a 
clever girl and an illiterate genius. The fine 
line between brutality and Lolita naiveté. 
Lemons are breathtaking for their striking 
color, but beneath the rind, they conceal a 
bitter, juicy elixir. We can read the dialogue 
between the two artists Anna and Ester 
through this prism.
k / c: Patrik Šimon
Jana Horálková: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
2. 8. – 31. 8.
Tvorba sochařky Jany Horálkové vychází 
z abstraktních biomorfních forem, které 
v matematické logice přírody tvoří krysta-
licky čisté schránky. Promyšlené modely 
z artificiálních hmot postupně zvětšuje do 
monumentálních rozměrů a poskytuje tak 
příležitost pro aktivní fyzický a smyslový 
kontakt s divákem.
en Horálková’s work is based on abstract 
biomorphical forms, which create crystal-
clear boxes using the mathematical logic 
of nature. Sophisticated models made 
of artificial materials gradually enlarge to 
monumental proportions and offer an 
opportunity to engage in physical and 
sensory contact with the viewer.
k / c: Patrik Šimon
Andrea Mikysková, Ivana Pavlíčková, 
Patrik Kriššák: Choker
21. 8. – 15. 9.
Výstava Choker je projekt spolupráce tří 
umělců, kteří vyrostli s internetem a pro 
které je digitální svět stejně přirozený 
jako ten fyzický. Prostřednictvím různých 
uměleckých přístupů zkoumají dopady 
všudypřítomných technologií na lidské bytí.
en Choker is a collaborative project by 
three artists who’ve grown up with the 
internet and for whom the digital world 
is as natural as the physical one. Using 
various artistic techniques, they explore 
the implications of ubiquitous technology 
on human beings.

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

Chihuly-Libenský-Brychtová
1. 6. – 24. 9.
Chihuly-Libenský-Brychtová – Výsta-
va, která představuje tři největší ikony 
současného sklářského umění, je nejen 
poctou jejich dílu, ale zaměřuje se i na 
neobyčejný příběh vzájemného respektu, 
podpory a osobního přátelství, které se 
zrodilo v počátcích normalizace a přetrvalo 
neuvěřitelných padesát let.
en This exhibition presenting three icons 
of contemporary glass art is not only an 
homage to their work, but also tells an 
extraordinary story of mutual respect, 
support and personal friendship, that was 
born in the post-1968 era and has endured 
for an unbelievable fifty years.
I Welcome
29. 3. – 20. 8.
V projektu, který vznikl ve spolupráci s Art 
for Amnesty, se přední spisovatelé a ilust-
rátoři z dvanácti zemí světa vyjadřují pro-
střednictvím povídek a illustrací k aktuální 
světové uprchlické krizi.
en Leading writers and illustrators from 
12 countries respond in their stories and 
illustrations to the theme of the global 
refugee crisis. In collaboration with Art for 
Amnesty.
Oh, to je lehké / Oh, it is easy to be clever...
21. 6. – 10. 9.
Díla nastupující umělecké generace z Prahy 
a Manchesteru, která si klade nové otázky 
novým způsobem a která hledá po svém 
v tradičních i nových postupech a formách 
umělecké tvorby výrazové prostředky pro 
nové souvislosti a interpretace. 
en Works by the emerging generation of 
artists from Prague and Manchester that 
seek new ways to ask new questions and 
explores both traditional and new artistic 
processes and forms to find new means 
of expression for new contexts and inter-
pretations.
k / c: Pavel Büchler, Mariana Serranová

A6
LÍTOST 
Přívozní 1054/2 (A6)
st–ne / Wed–Sun 12.00 - 18.00
web: litost.gallery

Rainer Kohlberger
do/until 8. 7.

lítost @ SVIT 
Happy End
14. 7. – 17. 8.
viz. SVIT v sekci E4/see SVIT in section E4 �
Odhodlaně spát a snít při tom o životě 
/ Sleeping with a Vengeance. Dreaming 
of Life
31. 8. – 30. 9.
k / c: Ruth Noack

B2
GALERIE VILLA PELLÉ 
Pelléova 10 (B2) 
út-pá / Tue–Fri 13.00–19.00 
so-ne / Sat–Sun 11.00–19.00 
www.villapelle.cz

prodlouženo do / extended until 19. 8.
Sempé – Malý Mikuláš a jiné… 
zůstávají v Praze až do srpna! Nenechte si 
ujít první výstavu světoznámého francouz-
ského kreslíře a ilustrátora v Česku!
Sempé – Little Nicholas and Other … 
Stay in Prague for the summer! Do not 
miss the opportunity to visit the first Czech 
exhibition of the world famous French 
author – open till 19. 8. 
k / c: Klára Voskovcová

B3
ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) (B3)
út – čt / Tue – Thu 13:00 – 18:00
nebo po dohodě / or by appointment
www.zahoriangallery.com
V červenci a srpnu zavřeno / 
July–August is closed

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

Lidija Mirković: Dialog s Carmen / 
Dialogue with Carmen
1. 6. – 9. 8.
Prostřednictvím série fotografií se autorka 
vymezuje vůči stereotypizaci romských žen 
ve snaze získat kontrolu nad interpretací 
vlastní kultury.
en In her series, the artist debunks stereo-
types regarding Roma women in order to 
regain the sovereignty of interpreting her 
own culture.
Toy_Box: Nevšímejte si nás! Kala Azar 
a spol. / Don´t look! Kala Azar et al.
10. 8. – 30. 9.
Nemoci, které se mohly stát minulostí, 
stále ohrožují milióny životů. Výstava je re-
alizována ve spolupráci s Lékaři bez hranic.
en Diseases that may have been eradi-
cated still threaten millions of lives. The 
exhibition is realized with Doctors Without 
Borders.
k / c: Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

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

Alžběta Bačíková, Lucie Rosenfeldová: 
Hlediště
Červenec / July
Způsob natáčení videí Alžběty Bačíková 
a Lucie Rosenfeldové zahrnuje improvi-
zaci herců a sběr záběrů na významově 
zatížených místech. Tyto reálie, stěžejní 
pro vznik a strukturu díla, obvykle zůstá-
vají divákovi skryty. Záměrem výstavy je 
zviditelnění těchto metod před publikem 
a diskuze nad jejich kritickým potenciálem.
en Bačíková and Rosenfeldová’s filmmak-
ing methods include improvisation and 
capturing images at significant moments. 
These realia, essential for the creation and 
structure of the work, generally remain 
hidden from the viewers. The aim of the 
exhibition is to made these methods visible 
to the public and to provoke discussion 
about its critical potential.
NBW 2018 viz/see: akce/events �
Lenka Glisníková a Tania Nikulina: 
Popy Story
Srpen / August
Uprostřed horkých prázdnin vám v Popy 
Story nabídneme osvěžující voňavou oázu. 
Společně zkusíme poznávat umělecké dílo 
čichem. Míchání vůně, keramické objekty, 
emoce… nechte se vlákat skrze průhledné 
sklo výlohy a zarelaxujte si s námi v našem 
showroomu.
en In the midst of hot holidays Lenka 
Glisníková and Tania Nikulina offer you 
a refreshing fragrant oasis at Popy Story. 
Together we'll discover the artworks with 
our noses. Mixing fragrances, ceramic 
objects, emotions ... let yourself be drawn 
through the transparent glass of the INI 
window and relax in our showroom.

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

GALERIE JELENÍ
In Saček Veritas: Flashback
20. 6. – 22. 7.
Výstava představuje nejnovější společné 
i samostatné práce skupiny In Saček 
Veritas, vzniklé na společném soustře-

dění v květnu/červnu 2018. Stejně jako 
u předchozích prací, i zde skupina 
pracuje s odpadovým či nevyužitelným 
materiálem.
en The exhibition presents the latest 
collective and individual work of the In 
Saček Veritas group, created during a 
group retreat during May and June of 
2018. As in their previous works, the 
group plays with garbage – an unusable 
material. 
k / c: Adam Vrbka
Record: Sukces je náš, neúspěch 
je její tajemství cesty světla /  
Record: Success is Ours, Failure is  
Their Secret of the Journey of Light
7. 8. – 26. 8.
host/guest Petra Čiklová

GALERIE KURZOR
Podmínky nemožnosti V/VII: Nelidské 
zdroje / Conditions of Impossibility  
V/VII: Inhuman Resources
13. 6. – 2. 9. 
Je možné ztvárnit vizi světa bez člověka 
a nenarazit přitom na limity lidské před-
stavivosti? A jestliže se člověku v este-
tické zkušenosti ukazuje cosi nelidského, 
může se člověk sám stát estetickým 
objektem pro nelidské oči?
en Is it possible to envisage a world 
devoid of human beings without being 
brought face-to-face with the limits of 
human imagination? And if something in-
human reveals itself to humankind in the 
aesthetic experience, could humankind 
itself become an aesthetic object for 
inhuman eyes?
k / c: Václav Magid

KNIHOVNA NCSU
Apparatus 2.0: Nespolehlivá knihovna /
Apparatus 2.0: The Unreliable Library
umělci: Matěj Al-Ali, Keren 
Benbenisty, Tyler Coburn, David Court, 
Sean Fader, Kara Hearn, Zebadiah 
Keneally, Alena Kotzmannová, Tomáš 
Moravec, Freya Powell, Markéta Othová, 
Elisabeth Smolarz, Magda Stanová, Tomáš 
Svoboda, Dannielle Tegeder, Jiří Thýn
30. 5. – 29. 7. 
k / c: Tereza Jindrová, Meghana Karnik, 
Michelle Levy

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
VELETRŽNÍ PALÁC 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00 
ngprague.cz

Katharina Grosse: Zázračný obraz / 
Wunderbild
16. 2. 2018 – 6. 1. 2019
Katharina Grosse připravila velkorozměr-
nou malířskou instalaci, která radikálně 
předefinovává malbu jakožto performa-
tivní a strukturální médium a reaguje 
přímo na industriální prostor galerie 
postavené ve funkcionalistickém stylu 
pozdních dvacátých let.
en Katharina Grosse elaborates a large-
scale, site specific painterly installation 
which radically redefines painting as 
a performative and architectural medium 
and responds to the Gallery's industrial 
space of the late 20s functionalist style.
Moving Image Department #8: 
Maria Lassnig, Lukáš Karbus
16. 2. – 9. 9.
Animované filmy Marii Lassnig úzce 
souvisejí s obrazností, k níž umělkyně 
dospěla při práci na svých obrazech 
a kresbách. Filmy zařazené do výstavy 
doprovázejí kresby – portréty, na nichž je 
umělkyně zachycená jako filmařka.
en Maria Lassnig’s animation films are 
closely connected with the imagery that 
artist developed within the medium of 
painting and drawing. In the exhibition 
the films are accompanied by draw-
ings – portrayals of the artist herself as 
a filmmaker
Poetry Passage #6: Radek Brousil, 
Johan Grimonprez
16. 2. – 9. 9.
Poetry Passage#6 se zamýšlí nad úspor-
ností slov a nedostatečností sémantiky 
a současně zkoumá politiku reprezentace 
a gramatiku afektu. Český umělec Radek 
Brousil se zabývá obrazovou poezií nere-
prezentovatelného a neviditelného.
en Poetry Passage#6 considers the 
economies of words and the insuf-
ficiency of semantics while investigating 
the politics of representation and the 
grammar of affect. Czech artist Radek 
Brousil practices pictorial poetry of the 
unrepresentable and the invisible.
Introducing Patricia Dauder: 
Povrch / Surface
16. 2. – 9. 9.
Povrch Patricie Dauder je poetickým po-
jednáním obrazu jakožto složité struktury 
vzniklé in situ a sestavené z vrstev paměti 
a významu.
en Conceived in situ, Surface is Patricia 
Dauder’s poetic elaboration of an image 
as a complex architecture, composed of 
layers of memory and meaning.
Koudelka: De-creazione
22. 3. – 23. 9.
Soubor fotografií De-creazione vytvořil 
fotograf Josef Koudelka pro první 
prezentaci Svaté stolice na 55. Bienále 
v Benátkách v roce 2013. Tento soubor 
tvoří sekvence osmnácti fotografií – 
devět velkých horizontálních panoramat 
a tři vertikální triptychy.
en The series of photographs De-creazi-
one was made by Josef Koudelka for 
the Holy See Pavilion, the Vatican’s first 
presentation at the Venice Biennale, in 
2013. De-creazione is a series of eigh-
teen photographs – nine large horizontal 
panoramas and three vertical triptychs.

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

STONE PROJECTS
Veletržní 32 (B4) 
út, čt 10-14, st 13-19 a po domluvě / 
Tue, Thu 10-14, Wed 13-19 and by 
appointment
www.stoneprojects.cz

David Krňanský: Against All Logic
do/until: 16. 7.
Pavla Malinová
22. 8. – 14. 9.

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

Marek Škubal: Nelidské / Inhuman
do/until  17. 7. 
k / c: Eva Bendová, Otto M. Urban
Csaba Kis Róka, László Gyõrffy, Géza 
Szöllősi, Zsófi Pollmann: Pista Horror
Gloomy Sunday (Hungarian Madness)
28. 6. – 12. 8.
Odvrácená strana současného světa 
spojuje vybrané maďarské autory, kteří se 
zabývají smrtí, sexualitou či identitou, pre-
zentovanou v často vyhrocených situacích. 
en The flip side of the contemporary world 
connects selected Hungarian artists who 
deal with death, sexuality or identity, pre-
sented often in extreme situations. 
k / c: Otto M. Urban

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

František Fekete, Nina Grúňová, Barbora 
Hlaváčová, Anežka Horová, Franz Milec, 
Tomáš Roček, Hannah Saleh, Lucie 
Ščurková, Veronika Švecová, Klára Trsková:
Mists of dreams drip along the nascent 
echo and love no more
21. 6. – 8. 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: Lea Petříková, Martin Blažíček
Julien Maire, Robert Vlasák: 
Inverse Mindset
19. 7. – 2. 9.

Jsme schopni a ochotni porozumět naší 
pozici ve světě, který se stále rychleji 
mění? Do jaké míry jsme si vědomi mění-
cích se sociálních procesů a naší rostoucí 
závislosti na strojích? Schopnost rozumět 
těmto změnám nejspíš napoví, kam nás 
technologie vedou.
en Are we able and willing to understand our 
place in this rapidly changing world? How 
do we relate to one another and how do we 
relate to machines? Understanding these 
relations will ultimately determine where 
technologies will lead us in the near future.
k / c: Miloš Vojtěchovský

GALERIE ARCIMBOLDO 
Lázeňská 4 (C2) 
út–so / Tue-Sat 11:00–18:00, 
arcimboldo.cz

Reality Show
do/until 31. 7.
Reálné obrazy ve virtuálním světě. 
en Realistic images in the virtual world.

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

Muzejní prázdniny / Closed for the 
summer.

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
ŠTERNBERSKÝ PALÁC 
Hradčanské nám. 15 (C1)
ngprague.cz

Hynek Martinec: Cesta na Island / 
Voyage to Iceland
27. 4. – 26. 8.
Soubor obrazů Hynka Martince je ilustrací 
konceptuálně formulované hříčky, založené 
na fiktivní historce o pokusu postavit v prv-
ní polovině 18. století na Islandu barokní 
katedrálu a vyzdobit ji obrazy.
en This series of paintings by Hynek 
Martinec illustrates the conceptually for-
mulated puzzle based on a fictional story 
of an attempt in the first half of the 18th 
century to build a Baroque cathedral in 
Iceland and decorate it with paintings.

C3
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

Markéta Hlinovská: Srst ve městě / 
Fur in the City
29. 6. – 7. 10.

Markéta Hlinovská měla svou první větší 
samostatnou výstavu v GHMP již v roce 2010 
jako čerstvá absolventka AVU. Autorka tehdy 
vytvořila instalaci Přihořívá vztahující se 
k tématu úkrytů a skrýší prezentovanému 
prostřednictvím autorčiných průzkumů 
zvířecí sféry. Letošní výstava Hlinovské v Co-
lloredo-Mansfeldském paláci na ni zčásti 
navazuje, jde však o mnohem rozsáhlejší 
a tematicky více vrstevnatý prostorový 
projekt zralé autorky.
en Markéta Hlinovská had her first major 
solo exhibition at GHMP in 2010 as a fresh 
graduate of AVU. At that time she created 
the installation Getting Warmer dealing with 
the theme of shelters and hiding places 
presented through her animal surveys. 
Hlinovska's newest exhibition at the Col-
loredo-Mansfeld Palace partially follows up 
on it, but it is a much more extensive and 
thematically multi-layered spatial project of 
a mature artist.
k / c: Olga Malá

START UP
Valentýna Janů
18. 7. – 16. 9.
Dívka, která vám z plátna dělá společnost 
v jinak téměř prázdném prostoru, svou 
přítomností zároveň doprovází zmatečné 
vyprávění o rozhodnutích, samotě i lásce. 
Nespolehlivý vypravěč nabízí možnost zto-
tožnění se stejně proměnlivě, jako ona dívka 
mění svou roli v příběhu. Valentýna Janů 
(*1994) studuje na Akademii výtvarných 
umění v Praze v ateliéru D. Zahoranského 
a P. Scerankové.
en A girl keeps you company from the 
screen in an otherwise almost empty 
space; at the same time, her presence 
is accompanied by a tale of decisions, 
solitude, and love. The unreliable narrator 
offers a chance to identify with the story 
that is just as confusing and variable as the 
girl’s changing role in the story. Valentýna 
Janů (*1994) is a student at the Academy of 
Fine Arts in Prague, where she is studying 
under D. Zahoranský and P. Sceranková.
k / c: Jitka Hlaváčková
Shadi Harouni
18. 7. – 30. 9.
Shadi Harouni je íránsko-americká uměl-
kyně. Výchozím bodem její práce je osobní 
zkušenost s poválečnou a porevoluční 
situací v Iránu a s antagonistickým vztahem 
Íránské islámské republiky k obrazům, hud-
bě, módě a lidskému tělu.
en Shadi Harouni is an Iranian-American 
artist. The starting point for Harouni’s work 
is her personal experience of a post-war 
and post-revolutionary Iran, as well as 
a close study of the Islamic regime’s waver-
ing relationship towards form, image, music, 
fashion, and the human body.
k / c: Jitka Hlaváčková, Zuzana Štefková

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

Santiago Calatrava: Art and Architecture
7. 6. – 16. 9.
Mezinárodně respektovaný architekt, 
sochař a malíř Santiago Calatrava se v Praze 
představuje jak svou volnou tvorbou, tak 
také prostřednictvím architektonických 
modelů, které nám přiblíží jeho nejvýznam-
nější realizace roztroušené po celém světě. 
Jedním z jeho enigmatických děl je v roce 
2016 dokončený terminál World Trade 
Center v New Yorku ve tvaru vzpínajících 
se křídel.
en The internationally renowned architect, 
sculptor and painter introduces himself in 
Prague by both his free art and his archi-
tectural models, familiarising viewers with 
his most significant realizations scattered 
throughout the globe. One of his enigmatic 
works is the New York World Trade Center 
terminal in the form of massive looming 
wings, completed in 2016.
k / c: Cristina Carrillo de Albornoz

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

Tomáš Ruller: Perform-Made
27. 6. – 14. 10.
Výstava je součástí společného výstavního 
projektu s Domem umění města Brna, kde 
se na podzim 2017 uskutečnila jeho první 
část. Cílem této spolupráce je co nejkom-
plexněji představit tvorbu akčního umělce 
a tvůrce videoartu Tomáše Rullera.
en This Prague City Gallery exhibition is part 
of a joint project co-organized with the 
Brno House of Arts, the first part of which 
was held in autumn 2017. The aim of the 
given cooperation is to provide a compre-
hensive overview of Tomáš Ruller's action 
art and video art work.
k / c: Jitka Hlaváčková

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

Petr Dub: Projektivní test
12. 6. – 5. 8. 2018
Výstava Projektivní test prezentuje Dubovu 
nejnovější malířskou sérii instalačních ob-
jektů orientovaných duplicitně na středovou 
osu. Host výstavy – fotograf Zdeněk Porcal.
en Projective Test presents Dub’s newest 
series of painting-based installation objects 
which are duplicated and center-aligned. 
Exhibition guest – photographer Zdeněk 
Porcal.
Julius Reichel: All Time High
13. 8. – 16. 9.
Výstava Julia Reichela se věnuje tématu 
„srpna 68,“ které bude zpracovávat derivací 
vizuálních symbolů a znaků významné histo-
rické události v dějinách České a Slovenské 
republiky.
en Reichel’s exhibition focuses on the 
theme “August 1968”, in which he pro-

a německý komiks a spolu s ním třeba 
Lucii Lomovou, Reinharda Kleista nebo… 
Nicka Cava! 
en Not long ago, the comic was only con-
sidered to be for children. In fact, more 
and more people enjoy graphic novels, 
a very popular genre on the field of litera-
ture. Comic is art, it is pointed, it makes 
fun and can be very serious. Discover the 
highlights of the Czech and German comic 
scene and names like Lucie Lomová, Rein-
hard Kleist or even… Nick Cave!

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

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
V červenci a srpnu zavřeno / 
Closed for July–August

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

Pavel Topáš Jasanský
28. 6. – 28. 7.
Pavel Jasanský během dlouhé kariéry 
fotografa spolupracoval s mnoha výtvarníky 
i hudebníky a jako nezařaditelný solitér 
obsáhl žánry dokumentu, portrétu i radi-
kální a osobité intermediální fúze. Těžištěm 
komorní jubilejní retrospektivy je cyklus 
Nová krajina, noví obyvatelé (1985-90), 
zachycující přeludnou skutečnost skomí-
rající totality, doplněný o průkopnickou 
instalaci Divák (1989) a dlouhodobý projekt 
Podepsaných portrétů, který shrnuje Ja-
sanského celoživotní vazby do úctyhodně 
rozsáhlého alba souputníků a přátel.
en Pavel Jasanský as an unclassifiable soli-
taire embraced the genres of document, 
portrait and radical intermedial fusions, 
which all culminate in his series New 
Landscape, New Inhabitants (1985–90), 
capturing the elusive reality of languishing 
totalitarianism. 
k / c: Pavel Vančát

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

Alan Pajer: Václav Havel
4. – 28. 7.
Fotografie zachycující život Václava Havla 
jeho dvorním fotografem.
en Photos portraying the life of Václav 
Havel made by his personal photographer.
Léto s Kamilem Lhotákem / 
Summer with Kamil Lhoták
1. 8. – 25. 8.
Průřez tvorbou malíře Kamila Lhotáka. 
en Cross section of the paintings by Kamil 
Lhoták.

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

Stanislav Bříza: Hitchhike US
22. 6. – 22. 7.
Intimní vztah mezi dvěma blízkými přáteli 
– Stanislavem a H. On si chtěl prožít svůj 
malý americký sen. Ona chtěla uniknout ze 
zaběhlých rituálů podřízených dvě dekády 
trvající válce s PPP. On nakonec obrátil 
objektiv hlavně směrem k ní. Obsáhlý 
fotografický soubor Hitchhike US vyšel pů-
vodně v knižní podobě, v Galerii Fotografic 
je k vidění ve formě unikátní site-specific 
instalace.
en An intimate relationship between 
two close friends – Stanislav and H. He 
wanted to live his American dream. She 
wanted to escape from the routine of a 
two decades-long battle with an eating 
disorder. He eventually primarily focused 
his camera on her. The extensive Hitchhike 
US photographic series originally appeared 
as a book, Fotografic Gallery presents it as 
a unique site-specific installation.
Silke Koch: After Gravity's Rainbow
25. 7. – 2. 9.
Ovlivněna dětstvím v 70. letech ve východ-
ním Německu, vytváří Silke Koch fantas-
tické vize vesmírných těles sestávajících 
z těch nejobyčejnějších pozemských před-
mětů. Dobové slánky, hrnečky, termosky 
a další ordinérní domácí artefakty získávají 
v podobě absurdních falických objektů 
nový význam i formu.
en Influenced by her childhood in the 
1970s in East Germany, Silke Koch creates 
her own fantastic visions of space objects, 
using the most common items. Salt shak-
ers, egg cups, thermos, various vases and 
other ordinary kitchen utensils are thus 
given a new form and meaning in the form 
of absurd phallic objects.

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
út–čt / Tue–Thur 11:00–18:00 
galeriehavelka.cz

Během měsíce července a srpna je Galerie 
Havelka otevřena po telefonické dohodě.
Vystavující autoři: Vladimír Kopecký, 
Vladimír Kokolia, Jan Hísek, Jan Vičar, Petr 
Vlček, Jana Šárová a další.
en During July and August Galerie Havelka 
is open for telephone agreement.
The authors: Vladimír Kopecký, Vladimir 
Kokolia, Jan Hísek, Jan Vičar, Petr Vlček, 
Jana Šárová and others.

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

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

Lubomír Typlt: Neutopíš se dvakrát 
v téže řece
29. 6. – 2. 9.
k / c: Petr Vaňous

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

Michal Tomek: Hrdinské bitky o zítřek / 
Heroic Fights for Tomorrow
3. 7. – 29. 7.
Výstava je letmým shrnutím malířské 
tvorby umělce za období posledních 
deseti let, kdy zanechal restaurování, aby 
se mohl věnovat volné tvorbě. V pojetí 
malířské grotesky bitevních obrazů se mu 
nejedná o téma boje za ušlechtilé cíle, 
jimiž se kdysi honosila totalitní historiogra-
fie, ale o otevřenou informativní situaci, 
jako je např. nabídka počítačových her na 
internetovém portálu, tedy o tematickou 
komunikologii s divákem.
en The exhibition presents a brief sum-
mary of the artist’s work over the course 
of the past ten years when he left his 
restoration career to pursue his own 
individual work. In his interpretation of 
the grotesque in battle scenes he was 
not interested in the theme of fighting 
for noble goals, as totalitarian historiog-
raphy used to pride in, but in an open 
informative situation such as would be 
seen in a computer games website offer, 
that is, in thematic communication with 
the viewer.
Ladislav Vlna: Zakladatelům / 
For Founders – František Běhounek, 
Karel Čapek, Eduard Ingriš, Eliška 
Junková, František Kupka, Otto Wichterle
22. 8. – 16. 9.
Výstava se koná u příležitosti 100. výročí 
založení Československé republiky v roce 
1918 a je věnována šesti významným před-
stavitelům českého státu a zakladatelům 
duchovní samostatnosti národa v oblasti 
vědy, umění a sportu. Tvářnost těchto 
osobností bude ve výstavě představena 
originálními portréty metalurgické malby, 
tj. malbou portrétů ohněm na ocelových 
deskách a multimediálními odkazy na 
stěžejní události v jejich životě a díle.
en The exhibition is held on the occasion 
of the 100th anniversary of the Czecho-
slovak Republic founding in 1918 and is 
devoted to six important representatives 
of the Czech founders of the spiritual 
independence of the nation in the field of 
science, art and sport. The faces of these 
figures will be presented in the exhibition 
with original portraits of the metallurgical 
paintings, i.e paintings of portraits by fire 
on steel plates and multimedia links to the 
key events in their lives and works.
k / c: 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 
www.lgp.cz

Alex Webb
22. 6. – 26. 8.
V rámci své spolupráce se značkou Leica 
sestavil americký fotograf Alex Webb 
osobní výběr fotografií ze svého rozmani-
tého a rozsáhlého životního díla. Kolekce 
nabízí jeho tvorbu za téměř 30 let, kdy 
fotografuje barevně.
en In a special collaboration with Leica, 
this exhibition of pictures by an American 
photographer Alex Webb presents his 
personal selection from his varied and 
expansive life’s work. The collection offers 
an overview of nearly three decades of his 
colour photography.

LEICA GALLERY CAFÉ
Jan Šibík a Daniela Matulová - 10 dní 
s Huawei P20 Pro / Ten days with Huawei 
P20 Pro
Do / until: 27. 8.

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

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

GALERIE TAPETA
Alice Nikitinová: Největší jednička / 
The Greatest Number One
27. 6. – 30. 10.

TOPIČŮV SALON 
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

Aleš Růžička: Hortus
12. 6. – 13. 7.
Velkoformátové květiny reprezentující 
poslední autorovu malířskou tvorbu.
en Large format flowers representing the 
last painter´s creation.
k / c: Lucie Šiklová
CRASHTEST 8: UMPRUMEM 92/93
14. 6. – 4. 7.
Umění 90. let 20. století na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze očima 
studentek dějin umění narozených v roce 
1993.

cesses differentiation of the visual symbols 
and signs of important historical events in 
Czech and Slovak history.
k / c: Pavel Kubesa

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

Mat Collishaw: Standing Water
do/until 8. 7.
Free Summer Events
1. 7. – 31. 8.
Nedělní dílny pro děti i rodiče v Novém 
Artparku! Obrazy v pohybu, k výstavě Mat 
Collishaw Standing Water, performance 
Jiřího Kovandy, hudební projekt Dominika 
Gajarského, divadelní projekt Pexeso a dal-
ší akce. Sledujte www.galerierudolfinum.cz.
en Sunday workshops for kids and 
parents in New Artpark! Pictures in 
Motion – activities accompany Mat Col-
lishaw's Standing Water exhibition; Jiří 
Kovanda performance; music project by 
Dominik Gajarský, Pexeso theatre and 
more. See www.galerierudolfinum.cz
Petr Písařík: Spacemaker
6. 9. – 16. 12.
Písaříkovy malby a trojrozměrné objekty 
mají svůj počátek v rozbití zdánlivého cel-
kového obrazu světa, který nás obklopuje. 
Písařík iniciuje proud neustálých materiálo-
vých, tvarových i ideových proměn, který 
vychází z postmoderního uvažování.
en Písařík’s paintings and three-dimension-
al objects emerge from the broken remains 
of a seemingly complete picture of the 
world around us. He unleashes a current 
of constant transformations of materials, 
forms and ideas based in the postmodern 
thinking.
k / c: David Korecký

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

Naskle, balíme!
16. 6. – 14. 7.
Výstava diplomových prací studentů Atelié-
ru skla UMPRUM.
en Diploma works by the students of the 
Glass Studio at the Academy of Arts, Archi-
tecture and Design in Prague.

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17 (C3)
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00
ngprague.cz

Antony Gormley: Sum
19. 5. – 14. 10.
Antony Gormley vybral společně s Národní 
galerií v Praze pro výstavu tři práce. Sochu 
Sum a dvě práce na papíře. Feel – otisk 
jeho vlastního těla a Reach – napodo-
bení těla pomocí otisku dřevěných plátů 
tvořících kříž.
en Antony Gormley together with the Na-
tional Gallery in Prague has selected three 
artworks for the exhibition. A sculpture 
called Sum and two works on paper: Feel – 
an imprint of his own body and Reach – an 
imitation of the human body but made of 
prints of wooden plates which resemble 
a cross.
Richard Wientzek: Kresby / Drawings
19. 5. – 19. 8.
Průřez kreslířským dílem umělce Richarda 
Wientzeka nachází vhodný výstavní prostor 
v místnostech klauzury Anežského kláštera. 
Wientzek nazývá svá zátiší „světskými zbož-
nými obrázky,“ čímž zdůrazňuje propojení 
se středověkou formou obrazu.
en The former Convent of St Agnes of 
Bohemia provides an ideal exhibition space 
for a cross-section of the oeuvre of artist 
Richard Wientzek. Wientzek refers to his 
still lifes as “secular religious pictures” that 
highlight a connection with the mediaeval 
form of painting.

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

Josef Sudek: Topografie sutin, Praha 1945 / 
Topography of Ruins, Prague 1945
22. 5. – 19. 8.
Výstava představí téměř neznámý a dosud 
nevystavený soubor fotografií zobrazující 
Prahu poničenou bombardováním v roce 
1945 a pražským povstáním, spolu s vá-
lečnými opatřeními na památkách Prahy 
v období protektorátu.
en The exhibition introduces to a hitherto 
unknown and never-exhibited collection 
of photographs that capture Prague dev-
astated by the 1945 bombardment and the 
Prague Uprising, along with the wartime 
measures taken to protect Prague monu-
ments during the so-called Protectorate of 
Bohemia and Moravia.
k / c: Katarína Mašterová, Mariana 
Kubištová, Vojtěch Lahoda

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

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

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

Adéla Součková: Samostatná výstava
13. 6. – 22. 7.

Finalistka CJCH Adéla Součková předsta-
vuje nové malby na látce, které vytvořila při 
svém pobytu v Indonésii a modrotiskové 
dílně ve Strážnicích. V druhé části výstavy 
uvidíme video, které komplexně rozvíjí 
kritický jazyk umělkyně a reaguje na před-
povědi počasí v televizních přenosech.
en The finalist of Jindrich Chalupecky 
Award Adéla Součková will introduce new 
paintings on textile, which she created 
during her stay in Indonesia and at the blu-
eprint workshop in Strážnice. The second 
part of the exhibition features a video that 
provides a complex overview of the artist's 
critical language while reacting to weather 
forecasts in television broadcasts.
Lukáš Kleberc: Výstava pro děti / 
An exhibition for children
31. 7. – 19. 8.
Kompozice obrazů a velkoplošného objek-
tu na podlaze uvádí diváka do problematiky 
mýtu, jeho trvalosti a relevantnosti dnes. 
Mýtus, nebo též metavyprávění, je umělci 
pokusem o nalezení záchytného bodu 
v toku času vzdor marnosti tohoto pokusu, 
které si je autor zároveň vědom.
en The composition of paintings and large-
scale objects gives the viewers the insight 
into the topic of myths, their persistence 
and relevance today. The myth, or also the 
meta-story, is the artist's attempt to find 
a point of reference in the flow of time 
despite the fact he is also conscious of the 
futility of his experiment.
Ádám Kokesch: Samostaná výstava / 
Solo exhibition
30. 8. – 23. 9.
Ádám Kokesh představuje v Karlin Studios 
site-specific instalaci využívající recyklova-
né materiály, každodenní high a low-tech 
objekty a geometricky zpracované povrchy. 
Jeho práce se vyznačuje permanentní 
intelektuální konfrontací s různými umě-
leckými styly a produktivním rozšiřováním 
tradice abstrakce. Kokesh experimentuje 
s kombinací přesné, zdánlivě high-techno-
logie a technické implementace a brikoláže 
estetiky dysfunkčních hybridních objektů.
en Ádám Kokesch will assemble at Karlin 
Studios a site specific installation using 
recycled materials, everyday high- and 
low-tech objects, and geometrically 
painted surfaces. His works are marked 
by a permanent intellectual confrontation 
with different artistic styles, as well as by 
the productive extension of the abstract 
tradition. Kokesch experiments with 
the combination of accurate, seemingly 
high-tech and technical implementation 
and bricolage aesthetics of dysfunctional 
hybrid-objects.
Christian Fogarolli: Krajané / Compatriots
30. 8. – 23. 9.
Během let 1916-1918 byla z psychiatric-
ké léčebny Pergine Valsugana v Trentu 
přesunuta zhruba stovka Italů do pražské 
Bohnické léčebny. Ti z nich, kteří se již ne-
vrátili, byli pohřbeni na hřbitově určeném 
pro duševně choré a později pro oběti 
války. Fogarolli se o století později vrací 
k těmto čtyřiceti osmi nemocným a skrze 
archivní průzkum a sérii videoinstalací, 
fotografií a dokumentů reflektujících téma 
péče o duševně choré přináší zpět vzpo
en In 1916/18, about a hundred Italians 
were transferred from the asylum of 
Pergine Valsugana in Trento to the psychi-
atric hospital of Bohnice in Prague. Forty-
eight of them did not come back and 
were buried in unspecified places in the 
cemetery area dedicated to the mentally 
ill and, at a later time, to war deceased. 
A century later Fogarolli has brought back 
to memory those facts and places through 
archival research and a series of video 
installation, photographs and documents 
that reflect on the theme of mental care 
and the re-appropriation of remains and 
lost evidence.
k / c: Angel Moya Garcia

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

Josef Sudek: Privatissima 10.–70. let
26. 6. – 30. 8.
Odedávna si fotografové vyráběli před-
běžné průměty negativů na světlocitlivé 
papíry. Obvykle formou kontaktu 1:1. 
Privatissima Josefa Sudka jsou nejčastěji 
takovýmito náhledy. Vznikaly hned od jeho 
amatérských začátků a profesionalizace po 
první světové válce, neboli po celý autorův 
produktivní věk.
en Photographers have always produced 
projections of negatives onto light-sensi-
tive paper, generally as 1:1 contact prints. 
Josef Sudek’s Privatissima are most often 
such images. They were created soon after 
his amateur beginnings and after he beca-
me a professional after WWI – in essence 
his entire working life.

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

Komix / Comix
10. 5. – 27. 7.

Ještě nedávno byl komiks vysmíván jako 
literatura pro mládež. V současné době 
objevují grafickou novelu, čím dál tím 
populárnější žánr, noví čtenáři i naklada-
telé. Komiks je umění, komiks je kritický, 
komiks baví a je vážný. Objevte i Vy český 

en Art of the 90´s of the 20th century at the 
Academy of Arts, Architecture and Desing in 
Prague in an exhibition prepared by curators 
born in 1993.
k / c: Markéta Hornerová, Lenka Chýlova, 
Barbora Nováková, Marie Pučerová, Dita 
Schulmeisterová, Lucie Straková, Tatiana 
Tiagusheva, Klára Vetterová

Černý romantismus / Black Romanticism
Mezinárodní putovní výstava.
en International traveling exhibition.
k / c: Christoph Tannert

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

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 
út–so/Tue–Sat 11:00–18:00, 
státní svátky zavřeno 
www.galeriesmecky.cz
V červenci a srpnu zavřeno / 
July–August is closed

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

Posedlost: Glassbrothers / Obsession
23. 5. – 21. 9.
Filip a Lukáš Houdkové z HG ATELIER DESIGN 
alias Glassbrothers představují v svou nejno-
vější kolekci atypických svítidel, koncipova-
nou ze skla a “ready-made” komponentů. 
Výstava inspirovaná vášní k cyklistce ponese 
název POSEDLOST. 
en Filip and Lukáš Houdek alias Glassbrothers 
from HG ATELIER DESIGN present their latest 
collection of atypical lamps made of glass 
and “ready-made” components in Kvalitář 
Gallery. The exhibition inspired by passion 
for cycling will be named OBSESSION.

Michal Škoda: Ticho míst / 
The Silence of Places
18. 5. – 31. 7.
Výstava představuje nový soubor kreseb 
tužkou, ve kterém se autor zabývá vztahem 
člověka k prostoru a ke konkrétnímu místu. 
Kresby budou prezentovány spolu s výběrem 
z jeho autorských knížek z posledních tří let 
odhalující princip uvažování uplatněný ve 
vystavených dílech. 
en The exhibition presents latest set of pen-
cil drawings, in which he explores man’s re-
lationship to space and to a particular place. 
The drawings will be exhibited alongside 
a selection of his artists’ books from the past 
three years revealing the basic principles 
applied in the exhibited works. 
k / c: Monika Čejková

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

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

Julien Creuzet: Knows to feel, 
the smell of rain, myopia, flooded, 
know how to feel (...)
do/until 7. 7.
k/c Jana J. Haeckel

Haenke
14. 7.
NBW 2018 viz/see: akce/events �

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

Petr Gruber: Průzor k parkovišti
13. 7. – 24. 8.
NBW 2018 viz/see: akce/events �

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

Veronika Pausova: Drawing the Curtain
Přemysl Procházka: Práce/Work (projekt_
room)
do/until 4. 7.

Il faut cultiver notre jardin
14. – 28. 7.
Jako součást čtvrté letní galerijní žižkovské 
přehlídky současného umění budeme v hunt 
kastner prezentovat práce Paula Cheneyho, 
Jiřího Thýna nebo Veroniky Svobodové. 
Mimo galerijní prostor budou vystavena díla 
například od Anny Hulačové, Tomáše Uhnáka 
a Jolanty Nowaczyk.

en As part of the 4th annual cooperative 
gallery summer progam in Žižkov, hunt 
kastner will be hosting projects by Paul 
Cheney, Jiří Thýn and Veronika Svobodová 
in the gallery, and by Anna Hulačová, Tomáš 
Uhnák and Jolanta Nowaczyk outside of the 
gallery walls.
NBW 2018 viz/see: akce/events �

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

Ondřej Vicena: High Definition Blue Světlo
do/until: 28. 7.
NBW 2018 viz/see: akce/events �

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

Rafani: V zemi / Landlocked Country
22. 6. – 2. 8.
V zemi jsou naši předci i naše budouc-
nost. V zemi je tajemství. V zemi je strach, 
bohatství, naděje i bída. V zemi je jádro, které 
drtivou silou ohýbá naše představy a záda.
Výstavou V zemi se umělecká skupina Rafani 
po třech letech vrací do své domovské gale-
rie Nevan Contempo. Nový projekt je přímo 
určen pro prostor galerie. Na výstavě V zemi 
spolupracují Rafani se sochařem Matoušem 
Lipusem a fotografem Lukášem Jasanským. 
Kurátora či kurátorku výstava nemá. Není jej 
ani jí třeba. Rafani si vystačí sami.
en Both our ancestors and our future are to 
be found in the ground. There are secrets in 
the ground. There is fear, wealth, hope and 
poverty in the ground. In the ground there is 
a core that bends our minds and bodies with 
its crushing power.
The exhibition Landlocked Country marks 
the return of the Rafani art group to Nevan 
Contempo, their home gallery, after a break 
of three years. This new project was created 
with these specific premises in mind. Rafani 
has collaborated with the sculptor Matouš 
Lipus and the photographer Lukáš Jasanský 
on Landlocked Country. There is no curator. 
There is no need of a curator. This is Rafani.
+ NBW 2018 viz/see: akce/events �

D6
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ 
Čajkovského 12a/12 (D6) 
út–so / Tue–Sat 15:00–21:00 
www.zatrojku.cz/atrium

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

Lenka Vítková: Svah/ Slope
28. 6. – 16. 9.
Výstava je vyprávěním a cestou mezi jazykem 
a obrazem. Ačkoliv má série obrazů do určité 
míry formu sekvence a přilehlý text charakter 
dopisu z cesty, obě tato předurčení se v je-
jich vzájemném vztahu narušují odbočkami 
a zatáčkami k onomu druhému, k obraz-
nosti jazyka a narativnosti obrazu, cíly cesty 
a zamýšlenému čtenáři textu. Vítková tak 
činí s typicky tichou veselostí, civilní, snad 
až zemitou skromností ve výrazu intimním 
a osobním, současně naplněném výraznou 
emotivní barevností.
en The exhibition is a story and a journey 
between language and image. Although the 
series of paintings resembles sequence, and 
adjacent poem has somehow the character 
of a letter from a journey, both disturbs 
those determinations in their common rela-
tion and with constant curves towards the 
other, the image making capacity of language 
and narrativity of painting as much as the 
journey’s destination and the addressed but 
imagined reader of the text. Vítková does so 
with typically silent cheerfulness, civil, almost 
earthy humbleness in personal and intimate 
expression that is however fulfilled with 
expressive and emotional colour scale.
k / c: Michal Novotný
Andrew Norman Wilson: 
Andrew Norman Wilson
28. 6. – 16. 9.
Andrew Norman Wilson je umělec a kurátor 
z Los Angeles. Jeho videa a instalace se za-
bývají opojným přívalem obrazů, technologií 
a těl zachycených v proudu cirkulace a repe-
zentace, který vyžaduje naše doba.
en Andrew Norman Wilson is an artist and 
curator based in Los Angeles whose videos 
and installations address a heady rush of 
images, technology, and bodies caught in the 
streams of circulation and representation 
that our era demands.
k / c: Andrew Norman Wilson
Devon Dikeou: Tricia Nixon: Léto roku 1973 
/ Tricia Nixon: Summer of 1973
28. 6. – 16. 9.
Vizuálně strohá výstava obsahuje tři insta-
lace, které zapojují různé divákovy smysly: 
pocit chladného a teplého vzduch, zvuky 
rádia ze 70. let nebo tep kabelového zvonu 
k přivolání obsluhy na benzínce. Dikeou 
splétá zdánlivě banální příběhy s každo-
denními předměty a vytváří z nich meditaci 
o americké demokracii, třídách, ekonomii, 
prostředí a auře.
en Visually sparse, the exhibition includes 
three installations that engage viewers’ 
senses—the feeling of cold and hot air, the 
sound of 1970s era radio, the absent pulse of 
a full-service gas station bell. Dikeou weaves 
seemingly banal stories with everyday �
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INVERSE MINDSET

kurátor: 
Miloš Vojtěchovský

GAMU (Galerie AMU),  
Malostranské náměstí 12, 

Praha 1, www.gamu.cz
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28. mezinárodní
bienále grafického 
designu Brno 2018

11  5  —  26  8

Uměleckoprůmyslové
muzeum, Husova 14, Brno

www.moravska-galerie.cz 
www.bienalebrno.org

Projekt vzniká za podpory

ART MAP 45x69 mm

Various Artists:
Don’t Worry 

About Us.

Nevan 
Contempo
8.9.—26.10.18

inzerce_AA–nevan_sablona.indd   9 26/06/18   15:29

10 / Josef Koudelka v UPM a NGP
28 / Rozhovor s Marií Blabolilovou
40 / Programování krásy

10 / 

28 / 

40 / 

99 Kč / 4,70 ¤06červen 2018

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře,  
designu a starožitnostech
artcasopis.cz
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Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries01/07 – 31/08 2018

en ProLuka specializes in art in the public 
space, with a particular focus on Czech 
artists.
Milena Dopitová
do/until 5. 8.
Josef Frühauf
od/from 9. 8. (vernisáž/opening 18:00)

XAOXAX 
Krymská 29 (E5) 
út–pá / Mon–Fri 14:00–19:00 
so / Sat: 11:00–17:00h 
xaoxax.cz
Jakub Plachý: Books and Signpainting
20. 6. – 28. 8.
Jakub Plachý vystavuje dvě knihy a písmo-
málířské práce vytvořené pod hlavičkou 
Fehler und Sohn. Leporelo pro děti Good 
Morning je o vstávání z postele. ABC Baristy 
je malý slovník pro všechny vysokoškolsky 
vzdělané pracovníky v kavárnách.
en Jakub Plachý presents two books and 
signpainting works. Good Morning is a pop-
up book for children about getting up. The 
Barista's Alphabet is a little dictionary for 
all baristas with an university degree.

F2
GALERIJNÍ LABORATOŘ
(A)void Floating Gallery, 
Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Výtoň (F2)
pá+so+ne / Fri+Sat+Sun 15:00–20:00
www.galerijnilaborator.cz

Výstavní cyklus Archiv a paměť symbolicky 
věnujeme Jarmile Šeré, bývalé ředitelce 
Divadélka v Nerudovce, kde se v letech 
1975–1981 uskutečnilo na 150 výstav 
současného umění. Tato činnost vyvrcholila 
dnes už legendární zakázanou výstavou 
Malostranské dvorky. Důsledky pro Jarmilu 
Šerou byly fatální – vyhození z práce a ne-
možnost najít další zaměstnání. Přesah 
do současnosti lze nalézt ve spekulativní 
otázce: Jak vysoký důchod by Jarmila Šerá 
dnes asi měla? Patrně by se nacházela na 
hranici chudoby.
en The exhibition series “Archive and 
Memory” is symbolically dedicated to 
Jarmila Šerá, former director of Divadékla 
v Nerudovce, where over 150 exhibitions 
of contemporary art took place from 1975 
to 1981. These exhibitions culminated in 
the now-legendary prohibited exhibition 
Mala Strana Courtyards. The implications 
for Šerá were fatal – she was fired and was 
unable to ever find another job. Its reach 
to today can be found in the speculative 
question: how much would Jarmila Šerá’s 
pension be today? She most likely would 
be living on the brink of poverty.
k/c Matouš Karel Zavadil
Kamila Ženatá: Podivuhodná květina /  
The Miraculous Flower
5. 7. – 19. 7.
Jan Mladovský: Beholder Eye
11. 8. – 26. 8.
Lexa Peroutka + Nongkran Panmongkol: 
Pass
31. 8. – 10. 9.

F3
GALERIE VYŠEHRAD 
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3) 
po–ne / Mon–Sun 9:30–18:00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Jiří Marek: Something is Still Missing
8. 6. – 22. 7.
Silvia Krivošíková: Gesichte
27. 7. – 2. 9.

F4
ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
Otevřeno během promítacích večerů 
nebo po telefonické domluvě /  
Open during evening screenings or by 
appointment: +420 732 572 413 
etcgalerie.cz

Tomáš Hlaváček: Přistižená skutečnost / 
Caught Reality
4. 7. – 9. 9.
V létě se v etc. galerii představí formou 
prezentací a promítacích večerů Tomáš 
Hlaváček, student dokumentární tvorby na 
FAMU. Ve dvouměsíční výzkumné rezidenci 
se bude věnovat metodickým postupům 
tzv. spontánního filmu. Během úvodního 
večera 4. července autor představí svou 
dosavadní práci.
en This summer etc.gallery is introduc-
ing Tomáš Hlaváček, a student of the 
Department of Documentary Filmmak-
ing at FAMU, through presentations and 
screening evenings. During his two-month 
residency, he will explore the method-
ological procedures of 'spontaneous film'. 
At the opening on July 4, he will present 
his current body of work.
k / c: Alžběta Bačíková, Anna Remešová

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

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

Jiří Havlíček: Dívka bez vlastností / 
The Girl Without Qualities
21. 6. – 22. 7.
k/c Tereza Velíková
Robert Šalanda, Lukáš Machalický
1. 8. – 2. 9.
k/c Tereza Jindrová

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

Barbora Tydlitátová a Natálie Bozděchová
25. 7. – 11. 9.

Barbora Tydlitátová a Natálie Bozděchová, 
vystupující pod identitou pazdráti, se věnují 
autorské tvorbě skla a šperku. Výstava je 
věnována experimentálně dekorovanému 
sklu a kolekci šperků, reagující na plýtvání 
a přehršel potravin ve společnosti.
en Barbora Tydlitátová and Natálie 
Božděchová, exhibiting under the name 
pazdráti, create glass art pieces and 
jewelry. The exhibition shows experimentally 
decorated glass art and a jewelry collection 
that responds to the food waste in our 
society.

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

Název výstavy: Stranger Than Paradise / 
Podivnější než ráj
Pavel Brăila, Jasmina Cibic, Lana 
Čmajčanin, Tomislav Gotovac, Vlado 
Martek, 
Alban Muja, Tanja Ostojić, Mark Požlep
10. 6. – 2. 9.

Výstava zprostředkovává prezentaci 
uměleckých přístupů, které vznikly ve 
specifickém geopolitickém rámci JV Evropy 
v různých časových kontextech. Seskupu-
je umělce z různých generací, propojuje 
přitom etablované či dokonce historické 
osobnosti výtvarného umění se začínajícími 
autory.
en The exhibition offers a presentation of 
artistic practices that emerged in the spe-
cific geopolitical frame of southeastern 
Europe in different temporal contexts. It 
brings together artists of different genera-
tions, some of them already acclaimed or 
even holding art historical positions, while 
others are of a younger generation.
k / c: Tevž Logar, Eva Riebová

GALERIE KOSTKA / KOSTKA GALLERY
Jimena Mendoza: Lo
10. 6. – 15. 7.
Výstava Lo mexické umělkyně Jimeny 
Mendozy je inspirována lidskými proměnami, 
v nichž vůle přírody hraje roli katalyzátoru.
en Lo by Jimena Mendoza is inspired by hu-
man transfigurations which take place with 
the will of nature acting as a catalyst.
k / c: Eva Riebová
Viktor Dedek: Rychlost chůze, výška stolu
1. 8. – 2. 9.
Sny už nejsou příběhy. Jsou to prostory, 
kterými je možné opakovaně procházet, 
jsou to předměty, které je možné vyrobit. 
Měřítko je otázkou volby: úhel pohledu, 
délka skoku, rychlost chůze, výška stolu, 
u kterého se děje vše.
en Dreams are no longer stories. They 
are the spaces that can be repeatedly 
traversed, they are objects that can be 
produced. The scale is a matter of choice: 
the angle of view, the length of the jump, 
the speed of the walk and the height of the 
table where everything is done.
k / c: Eva Riebová

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

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

Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, 
Iryna Zakharova: Chiasmus
24. 5. – 5. 7. PRAGOVKA GALLERY REAR
Jsme věc, či průsečík vektorů? Kráčí po 
ulici předmětná reprezentace našeho 
v sociálních sítích neustále plovoucího já, 
nebo jsme naopak evolučním rozšířením or-
ganické hmoty této planety, jejími chapadly, 
do sféry jiného, digitálního bytí?
en Are we an object or an intersection of 
vectors? Is the objective presentation of our 
(in social networks constantly floating) self 
walking the street or, on the contrary, are 
we the evolutionary expansion of the or-
ganic substance of this planet, its tentacles, 
into the sphere of another, digital being?
k / c: Viktor Čech
Rasmus Søndergaard Johannsen: 
Lineated Luminary
19. 6. – 20. 7. PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Výstava zahrnuje sérii tapiserií, které jsou 
výsledkem intenzivní a dlouhobé práce 
autora. Tkaniny jsou tvořeny vlastnoručně 
nasbíranými a zpracovanými kopřivovými 
vlákny, které jsou následně nasvěcovány 
měsíčním svitem.
en The exhibition includes a series of 
tapestries which are the result of intense 
and long-lasting work of the author. The 
fabrics are made up of manually harvested 
and processed nettle fibers, which are then 
illuminated by moonlight.
k / c: Lucie Nováčková
Petr Brožka, Kateřina Burgertová, 
Eliška Fialová: Jen způsob jak neříct, 
co doopravdy chci / Just a way of not 
telling what I really want
19. 6. – 17. 8. THE WHITE ROOM
Projekt představuje práce, které pojí uplat-
ňování stejného východiska odkrývání vrstev 
vnímání a vědomí, díky čemuž však umělci 

kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími 
teoriemi. Výstava připravená ve spolupráci 
s Museem Kampa představuje jeho dílo 
v dosud nebývalém měřítku.
en Vladimír Škoda works with abstract forms 
mainly inspired by celestial objects and the 
related theories.
k / c: Magdalena Juříková

akce / events
NEIGHBOURHOOD 
BOOGIE–WOOGIE 2018: 
Il faut cultiver notre jardin
Letní osvěžení žižkovské umělecké scény

14. – 28. 7. žižkovské galerie a jejich okolí.
35m2, A.M. 180, City Surfer Office, Drdova 
Gallery, hunt kastner, INI Project, Nau 
Gallery, Nevan Contempo, Punctum (C-D5)
Uvádějí / presenting: Elsa Aids, Alžběta 
Bačíková & Lucie Rosenfeldová, BCAA 
System, Petr Gruber, Haenke, Anna 
Hulačová, Paul Chaney, Jolanta Nowaczyk 
& Alexandra Ivanciu, An Island of Noises 
(Casual Gazer, Sara Pinheiro, Veronika 
Svobodová, Aloïs Yang, Relaxcore & Spoq), 
Kristina Láníková, Danilo Milovanovic, Adéla 
Waldhauserová & Jiří Pitrmuc, Rafani, 
Street gardening, Veronika Svobodová, Jiří 
Thýn, Tomáš Uhnák, Ondřej Vicena, Iva 
Zochová a další/and others
„…musíme pečovat o svou zahradu.“
Neighbourhood Boogie–Woogie letos již 
počtvrté oživí žižkovské ulice a galerie. Pře-
hlídka současného umění plná site specific 
instalací, performancí a happeningů bude 
letos trvat celé dva týdny s velkolepým zahá-
jením v sobotu 14. července! A protože více 
než kdy jindy je nutné začít kultivovat naši 
zahradu vnější i vnitřní, nechť je inspirací 
tohoto ročníku Voltairův citát.
en For the fourth year running, Neighbour-

hood Boogie–Woogie will liven up the streets 
and galleries of Žižkov. The two week pro-
gram, opening on Saturday July 14th, will in-
clude exhibitions, performances, happenings, 
site specific installations and presentations 
inspired by Candide's garden philosophy. 
Více/more: nbw2018.tumblr.com

M3 FESTIVAL: ART IN SPACE/ 
UMĚNÍ V PROSTORU
www.festivalm3.cz

VICE VERSA: Our Earth is Their Moon, 
Their Moon is Our Earth
Hynek Alt, Matyáš Chochola, Jasmina 
Cibic, Viktor Dedek, Deniz Eroglu, 
Feld72, Liam Gillick, Anna Hulačová, 
Christian Jankowski, Barbara Kapusta, 
David Maljkovic, Christoph Meier, Ute 
Müller, Antonis Pittas, Boris Ondreička, 
Lisa Reitmeier, Sofie Thorsen
8. 6. – 30. 9.
Detailní informace najdete ve vložené mapě. 
en See the inserted map for detailed 
information. 
k / c: Significant Other: L. Amann, J. Kratochvil

na výletě / an excursion
MEZINÁRODNÍ KERAMICKÉ SYMPOZIUM 
BECHYNĚ / THE INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM OF CERAMICS BECHYNĚ
11. 7. – 4. 8.
Zámek 1, Bechyně
www.sympozium-bechyne.com

Umělci / Artists: Yael Atzmony, Ellen 
Kleckner, Sofie Nørsteng, Giorgio Di Palma, 
Katie Sleyman, Adam Železný

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC
www.ogl.cz

Intervence #9: Romana Drdová - 
Primitive Syndicat
22. 6. – 9. 9.

Romana Drdová, finalistka Ceny Jindřicha 
Chalupeckého z roku 2017, představuje 
novou instalaci objektů denní potřeby 
i abstraktních tvarů, umožňující divákovi 
kontemplaci nastolených témat. Těmi jsou 
v případě výstavy otázka osobní identity, 
zkoumání sebe sama skrze poznávání 
druhých a hledání univerzálních gest či 
symboliky, díky nimž je možné vzájemné 
porozumění i mimo médium jazkya.
en Romana Drdová presents a new instal-
lation of objects of daily use and abstract 
shapes, allowing the viewer to contem-
plate topics raised in the exhibition. These 
are mainly the questions of personal 
identity, the effort to discover ourselves 
through understanding others and finding 
universal gestures or symbolisms that 
make it possible to understand each other 
outside the medium of language.
k / c: Veronika Čechová

CCA GLASGOW
cca-glasgow.com

Slabost pro rozinky. Filmy a archiv Ester 
Krumbachové / A Weakness for Raisins. 
Films & Archive of Ester Krumbachová
Sian Dorrer, Sally Hackett, Kateřina 
Konvalinová & Viktorie Vášová, 
France-Lise McGurn, Marek Meduna
11. 8. – 16. 9. 
Ester Krumbachová patří k nejvýznamněj-
ším osobnostem české nové vlny 60. let 
minulého století. V nedávné době se 
vrátila do veřejného povědomí v souvislos-
ti s darováním její pozůstalosti. Rukopisy, 
umělecká díla, fotografie a oblečení z této 
pozůstalosti nyní tvoří archiv odhalující 
skryté aspekty doby, v níž Ester Krumba-
chová žila a tvořila, a v současnosti rele-
vantní témata jakými jsou – agency, magie, 
materialismus, feminismus a provázaná 
povaha reality a smyslových forem vědění. 

Tato výstava se opírá o jediný film, který 
Krumbachová sama režírovala – Vraždu 
Ing. Čerta. Nejdůležitější části jejího ar-
chivu jsou zde vystaveny v širším kontextu 
prací současných umělců, které na její 
tvorbu přímo reagují.
en Ester Krumbachová was a key figure 
in Czech New Wave cinema in the 1960s. 
Krumbachová has returned to public 
consciousness recently as her papers, 
artwork, photography and clothes 
were donated to create an archive. The 
archive is beginning to shed light on 
Krumbachová’s time, with many topics 
– agency, magic, materialism, gender, 
feminism, the interconnected nature of 
reality, and sensory forms of knowledge 
– remaining relevant today. This exhibi-
tion is based on the only film directed by 
Krumbachová, The Murder of Mr. Devil, 
and displays key elements of her archive 
within a much broader context as con-
temporary artists interact directly with, 
and respond to, her work. 
k / c: Are | are-events.org, CCA Glasgow, 
Panel
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Kurátoři a redaktoři nejčtenějšího českého 
magazínu o designu www.czechdesign.cz  
vybírají ze současné tvorby českých tvůrců 
to nejzajímavější. V galerii najdete pře-
hlídku šperků, hraček, batohů, tašek, skla, 
porcelánu a papírenského zboží.
en Collection curated by the editors of 
the most popular Czech design magazine 
www.czechdesign.cz presents the best 
contemporary works by Czech 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

Michalina Mosurek: Potyczka / Skirmish
20. 6. – 31. 8.

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

Jonáš Verešpej: Much Better, But Not 
Enough
12. 7. – 12. 8.
Instalace studenta fotografie na FAMU Jo-
náše Verešpeje rozebírá médium fotografie 
pomocí textu a psaného příběhu, paradox-
ně bez obrazu. Vystavený autorský plakát 
kreslí živou scénu nemožnosti zachycení 
obrazu způsobenou specifickým odstínem 
projevu nostalgie.
en The installation of Jonas Verespej, 
a photography student at FAMU, analyzes 
the medium of photography with the aid 
of text and written narrative, ironically 
without a picture. The exhibited authorial 
poster paints a live scene of the impossibil-
ity of capturing a picture, caused by the 
specific hue of nostalgia.
k / c: Klára Hudáková
Iveta Schovancová: Koktejlový večířek / 
Cocktail party
16. 8. – 9. 9.
Tři ženy a jeden muž rozmotávající provazy 
položené na zemi. Nízké budovy, postava 
v popředí je neostrá. Skupina lidí stojící 
blízko kovového kužele, dva z nich spolu 
mluví..." Instalace studentky pražské AVU 
Ivety Schovancové tematizuje soustředění 
a selektivní pozornost.
en Three women and one man, untan-
gling the ropes laid on the floor. Low 
buildings, the figure in the front is out 
of focus. A group of people standing 
close to a metal cone, two of them talk 
to each other..” The installation of Iveta 
Schovancova, a student of Prague’s AVU, 
thematizes concentration and selective 
attentiveness.
k / c: Kristýna Péčová

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

Patricie Fexová: Koule
7. 6. – 13. 7.
vlajka: Arthur Debert, Lola Göller, 
Carola Uehlken, Benjamin Zuber

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 (E3) 
www.galerieviaart.com

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

Pobřeží světa (pospolitost a politika 
mezijazykové komunikace) / 
The Shores of the World (communality 
and interlingual politics)
Guadalupe Maravilla, Terike Haapoja, 
Regina José Galindo, Left Hand Rotation, 
Otto Berchem, Benvenuto Chavajay, 
Noemi Pérez, Reyes Josue Morales, 
Andrea Monroy, Stephanie Williams, 
Simon Vega, Pamela Cevallos
26. 6. – 30. 9.
Pobřeží světa sestává z výstavy a programu 
pro veřejnost zaměřeného na umělec-
ká vystoupení poskytující prostor pro 
mezijazykovou komunikaci, se zvláštním 
zřetelem k nezápadním uměleckým 
postupům a s nabídkou tvorby, která hledá 
místa nezávislá na globální techno-jazykové 
a neoliberální politice, ve prospěch forem 
reprodukce života založených na společ-
ných zájmech a cílech pospolitosti.
en The Shores of the World consists of an 
exhibition and a public programme focus-
ing on offering the artists a space for inter-
lingual communication being especially 
sensitive to non-western artistic practices 
and offering works which look for places 
emancipated from global techno-language 
and neoliberal politics in favor of forms of 
reproduction of life based on communality.
k/c Pablo José Ramírez

TRANZIT 
Dittrichova 13/349 (E3) 
út–ne / Tue–Sun 12:00–18:00 
tranzitdisplay.cz

Knihovna Romafuturismo / 
Romafuturismo Library
otevřeno / open čt / Thur 14:00–18:00
Knihovna romské literatury zaměřující se 
na emancipaci diskriminovaných etnik 
a kultur. Iniciátorka projektu: Ladislava 
Gažiová 
en Romafuturismo is a library of Roma 

literature aimed at the emancipation of 
ethnicities and cultures experiencing dis-
crimination. Concept and project initiator: 
Ladislava Gažiová

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

Aline Schwibbe: Fearless Flowers 
(I Move Through Chicago Like Honey)
9. 8. – 2. 9.
Výstava představuje díla v široké škále 
médií, od malby přes objekt po video, 
převážně vytvořená během její rezidence 
s umělcem Samem Andersonem na New 
York University. Ve svém díle zobrazuje 
Schwibbe momentky z každodenního živo-
ta, které provazuje do koláží adresujících 
vnímání tělesnosti ve společensti, sester-
ství, či proces sdílení traumat.
en The exhibition presents works in a wide 
variety of media, from paintings to objects 
to video, mostly created during the 
artist's residency with Sam Anderson at 
New York University. Schwibbe's work ties 
together snapshots from every day life to 
create collages addressing social percep-
tions of bodies, female sisterhood, and the 
process of sharing trauma.
k / c: Magdalena J. Härtelová

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

Malované struktury / Painted architecture
15. 6. – 8. 9.
Kolektivní výstava zahrnuje díla 17 sou-
časných španělských umělců hlásících se 
k postkonceptuálnímu figurativnímu umění. 
Ve své práci používají architekturu a pro-
storovou geometrii jako strukturální střed: 
ať už je to hlavní motiv, pozadí, rámec 
nebo symbolický prvek.
en This exhibition gathers together art-
works by 17 contemporary artists from the 
Spanish post-conceptual figuration. In 
their works, they use architecture and 
spatial geometry as a structural center: be 
it as the main motif, background, frame or 
as a symbolic element.
k / c: Juan Cuéllar and Roberto Mollá

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

lítost @ SVIT
Happy End
14. 7. – 17. 8.
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V letních měsících se v přelidněné metro-
poli stane něco zvláštního. Zatímco místní 
obyvatelé sní o úprchu za odpočinkem, 
výletníci si zde užívají imaginárního volna.
Happy End reflektuje tuto skutečnost 
a představuje spektrum mezinárodních 
a místních umělců, kteří v galerijním 
prostoru reprodukuji tento letní stav kolize 
a symbiózy. Výstava je koncipována jako 
spolupráce mezi galeriemi SVIT a lítost.
en Something strange happens in a dense 
post-industrial city during the summer 
months. While residents fantasize about 
an escape to have some time off, visitors 
enjoy an imaginary leisure.
Happy End reflects on this by bringing 
together a group of international and local 
artists to reproduce this summer state of 
collision and symbiosis in the gallery. This 
exhibition has been conceived as a coop-
eration between SVIT and lítost.
příští výstava / upcoming show:
Paul Czerlitzki: 06:16
31. 8. – 20. 10.

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

Jiří Mrázek: Obrazy a kresby se sbírek 
Galerie Gema
15. 6. – 31. 8.
Komorní, ale velmi intenzivní výstava děl 
Jiřího Mrázka, představuje deset prací na 
papíře a třináct akrylů na plátně, převážně 
z devadesátých let. Jiří Mrázek ve své tvor-
bě neustále experimentoval a hledal nové 
cesty, jak by mohl vyjádřit své poznání. 
Maloval, protože nacházel uspokojení v se-
skupování tvarů a barev na ploše plátna, ve 
vytváření hladkých či drsných povrchů.
en An intimate, yet very intense exhibition 
of works by Jiří Mrázek – 10 works on paper 
and 13 acrylics on canvas, primarily from 
the 1990s. Mrázek constantly experimented 
in his work and searched for new ways 
to express his knowledge. He painted, 
because he found satisfaction in grouping 
shapes and colors on the surface of the 
canvas, in creating smooth or rough 
surfaces.

GALERIE PROLUKA 
outSITE gallery
Bezručovy sady (park naproti 
domu Slovenská 23) (E5) 
otevřeno 24 h / Open 24 hours a day
www.ctyridny.cz

ProLuka je galerie zaměřená na umění ve 
veřejném prostoru prezentující především 
české umělce.

dosahují naprosto odlišných výsledků. Aaso-
ciativní metoda se tak v tomto případě stává 
jak nástrojem, tak přímo tématem.
en The project presents a works which 
are connected with the same starting 
point to uncover layers of perception and 
consciousness, by which the artists achieve 
completely different results. Thus, in this 
case, the associative method becomes both 
the tool and the theme.
FUD UJEP, Ateliér Performance: Avšak když 
nastala noc, změnil se zármutek v radost / 
FUD UJEP, Performance Studio: But when 
the night came, the grief changed in joy
10. 7. – 20. 7. PRAGOVKA GALLERY REAR
Výstava ateliéru Performance Fakulty 
umění a designu v Ústí n/L. klade důraz na 
propojení performativních postupů a tvorby 
„věcných“ artefaktů. Výstava představuje 
objekty, instalace i fotografie (nikoli ovšem 
stroze dokumentačního charakteru), které 
vznikají na základě tělesných aktivit v kon-
krétním prostoru.
en The exhibition of the Performance Studio 
of the Faculty of Art and Design in Ústí n/L. 
emphasizes the linking of performative 
practices and the creation of "material" 
artefacts. The exhibition presents objects, 
installations and photographs (but not of 
the documentary character) that arise from 
physical activities in a particular space.
k / c: Jiří Kovanda
Danica Pišteková: One size fits all / 
Pragovka Gallery Rear
24. 7. – 11. 9. PRAGOVKA GALLERY REAR
Výstava Danici Pištekové ukazuje na vztah 
architektury a oděvu jako dvou obalů 
v různých vzdálenostech od těla. Autorka se 
zajímá o to, jaké další mezistavy a vrstvy se 
dají objevit a vyrobit, a i proto se intenzivně 
zabývá možnostmi měření a zápisu těla 
v oděvních střizích, ale současně i v ar-
chitektonických diagramech. Ukazuje nám 
různé typy meziprostorů a transfromací 
interiérové textilní vrstvy a střihu určeného 
na tělo do architektonického prostoru.
en The exhibition of Danica Pištěková shows 
the relationship of architecture and clothing 
as two layers at different distances from 
the body. The author is interested in what 
other interfaces and layers can appear 
and produce, and thus she addresses the 
possibilities of measuring and recording the 
body in clothing cuts, as well as in architec-
tural diagrams. It shows different types of 
interstitial spaces and transformation of the 
interior textile layer and body-cut into the 
architectural space.
k / c: Ján Pernecký
Petra Hudcová, Hinda Weiss / 
Going Places
24. 7. – 17. 8. PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Česká umělkyně Petra Hudcová a izraelská 
umělkyně Hinda Weiss kladou ve svém spo-
lečném projektu důraz na prchavé okamžiky 
míjení vycházející z vlastních zkušeností 
života v odlišné kultuře. Obě autorky zkou-
mají kulturní a politické jevy odrážející se ve 
veřejných prostorech a ve svém projektu 
společně uvažují o myšlenkách přesunu 
a nestálosti.
en Czech artist Petra Hudcová and Israeli 
artist Hinda Weiss put their emphasis in 
their joint project on the fleeting moments 
of passing, based on their own experiences 
of living in a different culture. Both artists 
explore the cultural and political phenomena 
reflected in public spaces, and in their joint 
project they think together about the ideas 
of movement and instability.
Jan Matýsek: Choreografie zápasu / 
Choreography of a match
21. 8. – 13. 9. PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Jan Matýsek ve své výstavě polemizuje nad 
odkazy ze světa fotbalu a snaží se s nadsáz-
kou otevřít témata xenofobie, šovinismu či 
genderu. Fotbalové utkání je zde propůjčeno 
teamu tanečníků, kteří na základě předem 
dané choreografie „odtančí“ zápas s amatér-
ským teamem vysočanských fotbalistů.
en Jan Matýsek argues about the links from 
the world of football while trying to open up 
the themes of xenophobia, chauvinism and 
gender. The football match here is provided 
by a team of dancers who, on the basis of 
a given choreography, dance out a match 
with a team of amateur footballers from 
Vysočany.
k / c: Barbora Ciprová
Fredrika Biström, Susanne Kass, 
Daniela Klimešová: Erotikon
21. 8. – 13. 9. THE WHITE ROOM
Susanne Kass je performerka a koncep-
tuální umělkyně. Ke spolupráci si přizvala 
scénografku Danielu Klimešovou, která má 
rovněž ateliér v Pragovce. Jejich instalace 
pracují s divákem, využívají scénografického 
přemýšlení, ale zároveň jej často degradují, 
převracejí a manipulují. Díky svému zahranič-
nímu původu se Susanne pohybuje v mnoha 
jazykových prostředích a jazyk se pro ni stal 
nosným médiem většiny jejích preformancí 
a instalací.
en Susanne Kass is a performer and con-
ceptual artist. She collaborated with stage 
designer Daniel Klimešová, who also has 
a studio at Pragovka. Their installations work 
with the visitor, using scenographic thinking, 
but at the same time they often degrade, 
overturn and manipulate the scene. Thanks 
to her foreign background, and multi-lingual 
environments, Susanne uses her language as 
a driving medium of most of her perfor-
mances and installations.

STUDIO BUBEC 
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje 
po–pá 9:00-17:00 
www.bubec.cz

Zdena Šafka: Mezi tkaním a malbou
24. 6. – 24. 8.

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

Jakub Tytykalo: Jak se z lesa ozývá
3. 7. – 16. 7.

Autor se dlouhodobě se zabývá autentickými 
projevy podvědomí a asociativní imaginace 
v malířském médiu a v kresbě. Obrazy jsou 
propojeny fragmenty ze vzpomínek a vjemů 
v kombinaci s novotvary, majícími kořeny 
v hloubi podvědomí.
en The artist has been engaged in authentic 
expressions of unconsciousness and as-
sociative imagination in painting and drawing 
for a long time. The images are connected 
by fragments of memories and perceptions 
in combination with neoplasms which are 
rooted deeply in the subconscious part of 
the mind.
Ondřej Trnka, Klára Spišková: 
Trnka a Klára + jeden malý medvídek
2. 8. – 17. 8.
Prostor galerie protká automatické intuitivní 
kresby, grafiky, malby – záznamy, gesta, je-
jich otisky a vyzařování v souhře vzájemných 
reflexí, různých platforem materiálů a exis-
tenciálně profilovaných objektů. V strato-
pauze se objeví ikonický medvídek a nejspíš 
i jeho kamarádi.
en The gallery space meets automatic intui-
tive drawings, graphics, paintings – records, 
gestures, their imprints and radiation all in 
harmony with mutual response, different 
material platforms and existentially profiled 
objects. The iconic Teddy will appear in stra-
topause, probably together with his friends.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ZÁMEK TROJA / TROJA CHÂTEAU
U Trojského zámku 1, Praha 7
út-čt, so-ne / Tue–Thu, Sat–Sun 
10:00 –18:00 h, pá / Fri 13:00 –18:00
ghmp.cz

Vladimír Škoda: Harmonices Mundi
Johannes Kepler
28. 3. – 4. 11.
Vladimír Škoda pracuje s abstraktními 
formami, které jsou inspirovány především 

�objects to draw out conversations about 
American democracy, class, commerce, 
environment, and aura.
k / c: Cortney Lane Stell

E2
JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2) 
letní otevírací doba pouze po domluvě / 
summer opening time by appointment only 
jirisvestkagallery.com

E3
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
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Nadace Agosto Foundation 
vyzývá veřejnost k nominacím

do grantového programu Perpedes
na podporu činnosti umělců,

uměleckých a kulturních subjektů.
Uzávěrka nominací je 15. 8. 2018.
Podrobné informace jsou na webu

www.agosto-foundation.org
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