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

Jiří Poláček
26. 5.–26. 6.
Jiří Poláček (1946) patří ke generaci absol-
ventů FAMU, kteří se uvedli koncem 70. let 
na výstavách připravených Annou Fárovou. 
Jeho tvorba je ovlivněna jak americkou 
„drsnou” školou dokumentární fotografie, 
tak i dlouholetým přátelstvím s Janem 
Svobodou. Je také spoluautorem rozsáhlého 
portrétního cyklu Český člověk. V galerii 
Entrance představí neobvyklý průřez svojí 
prací posledních čtyř dekád.
en: The work of FAMU graduate Jiří Poláček 
(1946) was influenced by American "hard-
boiled" school" of documentary photog-
raphy as well as by longlasting friendship 
with Jan Svoboda. He is one of authors of 
Czech Field Studio, important observational 
portrait series. 
k / c: Pavel Vančát

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

Martin Hlubuček: Muranesi
28. 4.–24. 6.
Jemné pastelové barvy a oblé tvary skleně-
ných objektů Muranesi evokují mořské vlny 
lesknoucí se ve slunci a v pravidelném ryt-
mu narážející na břehy benátského ostrova. 
Hlubučkovy foukané rotační tvary jsou jako 
ony – stejné a neměnné jen zdánlivě.
en: Soft pastel tones and rounded shapes 
of glass objects Muranesi evoke waves of the 
sparkling sea washing the Venetian shore in 
a regular rhythm. Hlubuček´s blown rotation 
shapes are very similar – only seemingly 
regular and steady.

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

Klára Horáčková: Vodováhy / Spirit level
18. 5.–24. 6.

Miloslav Hilský
28. 6.–31. 8.

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

Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb  
Jiří Šalamoun dětem / Maxipes Fík’s Wild 
Birthday or Jiří Šalamoun for Kids
10. 5.–12. 7.

Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamněj-
ším českým ilustrátorem druhé poloviny 
dvacátého století. Proslavil ho zejména 
Maxipes Fík, který se letos dožívá 40 
let. Výstava ale nezapomíná ani na další 
hrdiny – chybět nebude Pan Tau, Poslední 
Mohykán, Hobit, ani např. Tracyho tygr. 
Připravena je řada lektorských programů, 
tvůrčích dílen, besed a čtení. Programy 
jsou pochopitelně určeny i dospělým, 
stejně jako Šalamounovy ilustrace dětem 
nelze považovat výlučně za „dětské“. 
en: Jiří Šalamoun is probably the most no-
table Czech illustrator of the late 20th cen-
tury. His expressive illustrations, bordering 
on the grotesque, and his unmistakable 
personal style have accompanied several 
generations. He has become famous es-
pecially for Maxipes Fík who will celebrate 
his 40th anniversary this year. The exhibi-
tion does not forget other heroes, such as 
Mr Tau, The Last Mohawk, The Hobbit or 
Tracy’s Tiger, who will also be taking part. 
A variety of lectures, workshops, discus-
sions and public readings is also prepared. 
All programmes are of course adult 
friendly, as well as Šalamoun’s illustrations, 
which should not be considered strictly as 
„for children” only. 
k / c: Jan Rous

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

Duše Peněz / The Soul Of Money
19. 2.–6. 6.
Rozsáhlý multimediální projekt se 
prostřednictvím děl více než dvou desítek 
zahraničních i českých umělců pokouší 
zkoumat způsob a některé důsledky toho, 
jak je dnešní svět důsledně kolonizován 
prostřednictvím současného ekonomického 
modelu. Projekt se zabývá rozsahem, 
rozmanitostí a absurditou současné 
situace, v níž se každý počin (včetně počinu 
uměleckého) stává komoditou... 
en: Through the works of more than twenty 
foreign and Czech artists, the extensive 
multimedia project aims to explore some of 
the implications of the grand colonization of 
today’s world through the current economic 

model. It deals with the scope, variety, and 
absurdity of the contemporary situation, in 
which every act (including an artistic one) 
becomes a commodity... 
k / c: Leoš Válka, Michaela Šilpochová,  
Wolfgang Scheppe
Upfront: Váleční fotoreportéři / Upfront:  
War Photojournalists
1. 4.–23. 5.
Výstava představuje fotografie 23 respekto-
vaných fotografů pocházejících převážně ze 
španělsky mluvících zemí. Světově uznávaní 
fotoreportéři vystavují snímky z Blízkého 
východu, Afriky nebo Latinské Ameriky, které 
jsou znepokojivou sondou do osudů lidí žijí-
cích v těchto konflikty sužovaných oblastech. 
en: The exhibition presents photos by 23 re-
spected photographers, mostly from Spanish-
speaking countries. These world-renowned 
photographers are exhibiting photos from the 
Middle East, Africa, or Latin America that are 
an unsettling survey of the lives of people living 
in these conflict-torn areas. 
k / c: Ramiro Villapadierna

Tomáš Umlauf Photographs: Lifestyle
15. 4.–27. 6.
Výstava fotografa a poutníka Tomáše Umlaufa 
představuje několik stovek černobílých 
fotografií, které autor pořídil analogovým foto-
aparátem. Snímky z více než 90 zemí světa jsou 
pro autora jakousi formou osobního deníku.
en: The exhibition by photographer and travel-
ler Tomáš Umlauf features a few hundred black 
and white photos shot on film. For Umlauf, 
these images from over 90 countries are 
something in the way of a personal diary.

Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu / 
Family Ready for Departure
12. 5.–17. 10.
Ve spolupráci s rodinou uznávaného socha-
ře Karla Nepraše představuje DOX rekon-
strukci jeho známého monumentálního sou-
soší 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.

Richard Kočí: Víření prachu / Eddies of Dust
3. 6.–31. 8.
Výstava představí tvorbu sochaře Richarda 
Kočího, kterou v posledních letech charakte-
rizuje 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 ration-
ality towards shapes characterized by playful 
colours and organic polymorphism. 
k / c: Vlasta Čiháková Noshiro

Sportu zdar! / All Hail Sport!
24. 6.–19. 9.
Výstava představí díla a projekty více než 
čtyř desítek současných českých umělců, 
která odrážejí vztah umění a sportu od 
roku 1945 do současnosti. Vedle maleb, 
kreseb, grafik a fotografií výstava představí 
i koláže, sochy či instalace známých i méně 
známých tvůrců. Projekt bude probíhat 
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 exhibi-
tion will feature paintings, drawings, graphics, 
and photos, plus collages, sculptures, or 
installations from famous as well as lesser-
known names. The project will take place 
during the XXXI Summer Olympics in Rio 
de Janeiro in cooperation with the Czech 
Olympic Committee. 
k / c: Petr Volf

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

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

Zsolt Tibor: Trash Talk To Objects / Nadávat 
věcem
18. 3.–8. 5.
Samostatná výstava Zsolta Tibora je o spe-
cifickém vztahu objektů, materiálů, nebo 
prostoru samotného. Jedná se o rituální 
nutkavé chování, způsob (bezpodmínečné) 
lásky / (podmíněné) nenávisti, nebo naopak. 
Animace a hierarchie objektů ve jménu 
sebeobrany, které jsou v mysli konstruovány 
jako vzorce a rituály. 
en: The solo exhibition of Zsolt Tibor is about 
a certain relation to objects, material, or the 
space itself. It is about a ritualized compul-
sive behavior, a kind of (unconditional) love 
/ (conditional) hate, or vice versa. Anima-
tion and hierarchy of objects in the name of 
self-defense which are build up in the mind as 
patterns and rituals.

Jan Nálevka -
21. 5.–19. 6.
Název a inspirace Jana Nálevky na nové výsta-
vě Karlin Studios je jednoduchým znakem 
„–”. Znak symbolizuje moment zastavení 
v čase, skoro nepostižitelné ticho a čekání, 
které autor reprezentuje pomocí kresby, 
kterou vytvořil během dvou let. Dotýkající 
se extremních kontrastů, Jan Nálevka zde 

rozšiřuje pojem prázdnoty k pomníku kontra-
produktivity. 
en: The title and inspiration of Jan 
Nálevka’s new solo exhibition in Karlin 
Studios is a simple punctuation sign "–". 
A dash creates a moment of suspension in 
a sentence, an almost imperceptible silence 
and waiting, which is represented by the 
artist in a drawing he realized during two 
years. Dealing with extreme contrasts, Jan 
Nálevka here extends the idea of emptiness 
to a monument of counter-productivity.

Daniela Baráčková, Tereza Severová:  
Plná místnost a šedesát dva kilo navíc /  
Full Room And Sixty-Two Kilos Extra
21. 5.–19. 6.
Instalace Daniely Baráčkové a Terezy 
Severové v Karlin Studios spojuje inspirace 
filmovým příběhem. Konkrétním motivem 
je katastrofický scénář. Kulisy, které by 
pravděpodobně mohly tvořit pozadí 
filmu, se dostávají do popředí. Divák čte 
nový příběh od konce na začátek. Limity 
prostoru se zdají být naplněny, přesto se 
do jeho právě probíhající historie ještě 
něco vejde. 
en: The installation of Daniela Horáčková 
and Tereza Severova at Karlin Studios is 
inspired by the story of a film. The specific 
theme is a disaster scenario. The backstage, 
which could easily become the movie set, 
is now in the foreground. The viewer is 
reading a new story from beginning to end. 
The limits of the space seem to be filled, yet 
there is still room within the ongoing story.

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

Sny na prodej / Dreams on sale
25. 5.–16. 7.
Skupinová výstava je parafrází k (ne)reali-
zovaným projektům rakousko-amerického 
architekta a designéra Fredericka Kieslera 
(1890–1965), vizionáře filmového prostoru 
a projekcí pohyblivých obrazů. Výstava před-
staví 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 contem-
porary artists. 
k / c: Martin Mazanec

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

Ilona Németh: Visegrád: 25 let poté / Vise-
grad: 25 years after
10. 3.–31. 5.
Výstava se zamýšlí nad hodnotovou proměnou 
visegrádské skupiny čtvrtstoletí po založení. 
en: Exhibition concerns with the change of 
values inside Visegrad group quarter century 
after it´s foundation. 
k / c: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

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

Aktuální program na stránkách galerie 
a na facebooku.

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

Martina Štochlová-Kratochvílová, Kristýna 
Vraná: Čaj o páté / Afternoon tea
26. 4.–5. 5.
Ženský pohled – Martina Štochlová se v po-
slední době věnuje textilní tvorbě zatímco 
Kristýna Vraná malbě mladých mužských 
aktů.
en: Women point of view. Martina Štochlová 
is working with textile, Kristýna Vraná paints 
young men nudes.
David Přílučík, Jiří Žák: En plen air 2
10. 5.–25. 5.
24 minut jsme čekali venku a 24 hodin jsme 
chtěli být uvnitř. Rozlišení 1920×1080.
en: For 24 minutes we waited outside, for 
24 hours we wanted to be inside. Resolution 
1920×1080.
Filip Hauer, Jakub Pospíšil: Open Source 
Domovy
7. 6.–30. 6.
Open Source domovy jsou nejistým 
experimentem na poli fenoménu bydlení 
a sebeuvědomění společnosti. K čemu může 
vést snaha o sdílení životního prostoru a kde 
je hranice neudržitelnosti? Otázky a možné 
odpovědi formulují jednotliví vystavující ze 
svého pohledu.
en: Open Source Homes is an experiment in 
the field of housing and selfreflection of our 
society. Where can the attempts to share 
life space lead and what are the limits of 
sustainibility? 
k/c: Jiří Příhoda

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

Igor Hosnedl: Dutch Harbor
 27. 4.–19. 6.
Klára Vystrčilová
29. 6.–14. 7. 
k/c: Tereza Jindrová
Florian Slotawa, Dušan Zahoranský
18. 5.–29. 6.
Výstava současně probíhá v Drdova Gallery, 
(Křížkovského 10, Praha 3) 
k / c: Jen Kratochvíl

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

Ondřej Basjuk: Wabi-Sabi
30. 3.–7. 5.
Antonín Střížek: Obrazy
1. 6.–2. 7.

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

Václav Janoščík: Teorie, fikce, spekulace
Součástí programu budou diskuse s umělci 
a odborníky, série studentských výstav, 
projekce a závěrečná publikace. 
en: The programme will consist of dicussions 
with artists, a set of exhibitions, projection and 
a concluding publications.

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

Thomas Helbig: The Presentation
do 14. 5.
k / c: Cora Waschke
Luisa Kasalicky: Synonym for Group 5
28. 5.–9. 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

Magdalena Bažantová: Bílé lži
14. 4.–13. 5.
Výstava Studia Hrdinů s názvem Bílé lži 
volně reaguje na uvedenou inscenaci Bílí psi 
a černý kočky režírovanou Davidem Jařabem, 
která je detektivním příběhem o africkém 
přistěhovalci v Evropě. /
en: The exhibition in Studio Hrdinů called 
'White Lies' reacts freely to the performance 
'White Dogs And Black Cats' directed by David 
Jařab, which is a detective story about an 
African immigrant in Europe. 
k / c: Tereza Sochorová Horáková

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

Jan Vytiska
28. 5.–19. 6.
Nové obrazy Jana Vytisky.
en: New paintings of Jan Vytiska.
Epos 257
24. 6.–24. 7.

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

El Hadji Sy: Malba – Performance – Politika / 
Painting – Performance – Politics
6. 2.–22. 5.
El Hadji Sy patří mezi nejvlivnější současné 
senegalské umělce. Jako malíř, kurátor a kul-
turní aktivista působí na domácí i mezinárodní 
umělecké scéně. Výstava představuje Syho 
jako malíře s osobitým výtvarným projevem 
a vůbec poprvé v Národní galerii prezentuje 
současné proudy afrického umění a jeho 
reflexe kulturně-politických otázek. 
en: El Hadji Sy, one of Senegal’s most promi-
nent contemporary artists, has been influential 
both locally and internationally as a painter, 
curator, and cultural activist. The exhibition 
introduces the artist as a singular painter and 
it is the first ever National Gallery exhibition 
to present contemporary African art and its 
response to cultural and political matters. 
k/c: El Hadji Sy, Adam Budak, Markéta Hánová
Aj Wej-wej: Zvěrokruh / Ai Weiwei:  
Zodiac Heads
6. 2.–31. 8.
Dvanáct bronzových hlav zvířat 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, histo-
rie a politiky. Jedná se o vůbec první a dlouho 
očekávané uvedení světoznámého čínské 
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
Moving Image Department – IV. kapitola: 
Rétorika času, v novém pojetí / Moving Image 
Department – 4th Chapter:  
The Rhetoric of Time, Revisited
6. 2.–22. 5.
Čtvrtá kapitola Moving Image Departmenr 
se soustředí na čas a časovost (pohyblivé-
ho) obrazu. Předvádí video a film (včetně 
proslulého díla Návštěvníci Islanďana Ragnara 
Kjartanssona) jako přístroj schopný promlouvat 
společným hlasem času a napříč časem. 
en: Time and temporality of a (moving) image 
lie in a centre of the 4th chapter of Moving Im-
age Department. It demonstrates the medium 
of video and cinema as an apparatus, able to 
speak a collective voice of and through time. 
k / c: Adam Budak
Poetry Passage#2
6. 2.–22. 5.
Grandiózní funkcionalistické schodiště 
Veletržního paláce slouží jako prostor pro 
prezentaci fotografického díla Jiřího Thýna 

(1977), performativní vizuální poezie Heinri-
cha Dunsta (1955) a kinematografické úvahy 
o čtení Alejandra Cesarca (1975). 
en: Staged on the Trade Fair Palace’s gran-
diose functionalist staircase, Poetry 
Passage#2 orchestrates the photographic 
work of Jiří Thýn (1977), a performative 
visual poetry of Heinrich Dunst (1955) and 
the cinematic consideration of an act of 
reading by Alejandro Cesarco (1975) 
k / c: Adam Budak
Introducing Helena Hladilová: Falešné jezero /  
Fake Lake
6. 2.–20. 5.
Uměleckou praxi Heleny Hladilové lze cha-
rakterizovat jako průběžné dialektické zkou-
mání tvorby objektu a performativnosti. Její 
díla ztělesňují průmět objektu, diváka, akce 
a okolního prostoru, skrze něž defetišizuje 
umělecký objekt a vytváří rovnostářský vztah 
mezi umělcem/performerem a divákem/
účastníkem akce. 
en: Helena Hladilová’s artistic practice is 
characterised by an on-going dialectical 
investigation into object production and 
performativity. Her artworks embody an 
intimate intersection of object, audience, 
event and surrounding space, through which 
she defetishises the art object and creates 
an egalitarian relationship between artist/
performer and spectator/participant. 
k / c: Adam Budak
Jiří David: Apoteóza / Apotheosis
6. 2.–22. 5.
Dílo Jiřího Davida vychází ideově z monu-
mentálního obrazu Apoteóza „Slovanstvo pro 
lidstvo!" z cyklu Slovanská epopej. David dílo 
Alfonse Muchy reinterpretuje a přistupuje 
k němu z pozice současného autora se 
smyslem pro kritickou analýzu. Davidova 
černobílá verze Apoteózy je aktem dekon-
strukce, která rafinovaně umocňuje zásah 
do jednotlivých částí kompozice díla formou 
apokryfů. Po intervenci „z očí do očí” v ex-
pozici Slovanské epopeje mají možnost 
diváci vidět kompletní benátskou instalaci. 
en: This work by Jiří David draws from Alfons 
Mucha’s monumental painting Apotheosis 
“Slavs for Humanity!”, a part of his Slav Epic 
cycle. David re-interprets Mucha’s painting, 
approaching it from the position of a contem-
porary artist endowed with a sense for critical 
analysis. David’s black-and-white version of 
the Apotheosis is an act of deconstruction 
which uses apocrypha to subtly intensify 
the intervention into individual parts of Mu-
cha’s composition. Following the “from eye to 
eye” intervention in the Slav Epic exhibition, 
the visitors can also view the whole installation 
by David from the Venice Biennale. 
k/c: Katarina Rusnaková

Grand Prix architektů / Grand Prix architek-
tů – 2016 National Architecture Award
13. 5.–5. 6.
Výstava pořádaná ve spolupráci Národní 
galerie v Praze, Obcí architektů a Českou 
komorou architektů představuje účastníky 
23. ročníku prestižní soutěže Grand Prix 
architektů – Národní cena za architekturu. 
en: The exhibition, organized by the National 
Gallery in Prague in cooperation with the 
Society of Czech Architects and the Czech 
Chamber of Architects, presents the par-
ticipants of the 23rd year of the prestigious 
competition, Grand Prix architektů – National 
Architecture Award. 
k/c: Radomíra Sedláková

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 novokla-
sicismu, smyslového realismu, neofauvismu, 
abstrakce, surrealismu, vytvářel koláže i asam-
bláže, 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 expres-
sionist, realist and cubist works, but also 
worked in the spirit of neo-classicism, sensual 
realism, neo-fauvism, abstraction and surre-
alism 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 confection-
ary 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 Rea-
lity: 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 před-
stavuje 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

Diplomanti AVU 2016 / AVU Graduates 2016 
(Národní galerie – Veletržní palác)
24. 6.–3. 8.
Výstava představuje tvorbu 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 in-
troduce 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

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

Václav Kopecký / Zkamenělina
13. 4.–21. 5.

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

Ella Barnes, Elisabeth Berezansky, Zachary 
Blomquist, Elliott Brown Jr., Rachel Cabitt, 
Tyler Givens, Kristian Heijkoop, Seungmin 
Kim, Talia Kirsh, Joann Lee, William Martin 
III, Kelly Morris, Nathaniel Palmer, Julia 
Wang, Mariana Zenteno:
Collaborative Exhibition Exchange
4. 5.–29. 5.
Galerie AMU představí v květnu 2016 foto-
grafie a videa diplomantů Katedry fotografie 
a filmu newyorské Tisch School of the Arts. 
Výstava se koná ve spolupráci s Katedrou 
fotografie FAMU, jejíž studenti budou vy-
stavovat své práce zase v Gulf and Western 
Gallery Tisch School of the Arts v termínu 
od 26. května do 29. června 2016. 
en: In May 2016, the AMU Gallery will present 
photography and video work of graduating 
seniors from the Department of Photogra-
phy and Imaging, Tisch School of the Arts, 
New York University. This show is in collabo-
ration with the Department of Photogra-
phy, FAMU Prague whose students will be 
exhibiting their work at the Gulf and Western 
Gallery, Tisch School of the Arts, New York 
University, May 26th–July 29th. 
k / c: Editha Mesina
foto FAMU 2016
8. 6–16. 6.
k / c: Pavel Vančát
Klauzurní výstava Centra audiovizuálních 
studií FAMU
23. 6.–3. 7.
k / c: Michal Kindernay

GALERIE PAVILON
Mostecká 3 
galeriepavilon.cz

Situace 65: Gabriela Těthalová
Datum 31. 5., 18:00
Situace 66: Ian Mikyska
21. 6., 18:00

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

Karel Malich
9. 2.–31. 5.
Museum Kampa ve spolupráci s galerií 
Zdeňek Sklenář májí tu čest představit ve 
světové premiéře významný reliéf Karla 
Malicha, který vytvořil pro jídelnu vysoko-
školských kolejí Bolevecká 34 v Plzni-Lo-
chotíně v letech 1978–1980. Plzeňský reliéf 
bude vystaven společně s Černobílou 
plastikou (1964–1965), která reprezentovala 
Malicha na výstavě sochařů dvaceti náro-
dů, která se konala v newyorském Guggen-
heimově muzeu v roce 1967. Návštěvníci 
budou mít současně jedinečnou příležitost 
zhlédnout také průřez Malichovy práce 
z období 2010 až 2015.
František Kupka: Vanoucí modře
8. 2.–22. 5.
Museum Kampa historicky prezentuje osob-
nost a tvorbu Františka Kupky, jednak ve 
stálé expozici, která prezentuje díla, které 
sběratelka a mecenáška Meda Mládková 
darovala městu Praze, a jednak i v dílčích 
výstavních projektech. Naší vizí je ukázat 
nezastupitelný podíl, který měl František 
Kupka na vzniku a principech „abstraktního“ 
umění, a postupně poukázat na všechny 
důležité aspekty a milníky jeho díla.

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

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

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

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

Tereza Kabůrková: Tereza Kabůrková a host 
Ondřej Maleček
15. 4.–14. 5.
Fotografka Tereza Kabůrková (1980) se roz-
hodla pro zpětné dohledání těžišť své tvorby. 
Na snímcích lesních krajin a jejích zátiších 
můžeme vysledovat jakýsi život mimo dikta-
turu chvatu a neurózy, stejně jako inspirace 
východním uměním, zejména malířstvím. To 
je i jedním z důvodů, proč za hosta výstavy 
zvolila malíře Ondřeje Malečka (1977).
en: Photographer Tereza Kabůrková (1980) 
gets her inspiration in woods and still-lifes, 
out of dictatorship of rush and neurosis. 
Another source – Eastern art, mainly paint-
ings – connects her with her guest, Ondřej 
Maleček (1977).

Petra Herotová: Fotoaparátka /  
The Photoaparatress
20. 5.–18. 6.
Žena – fotografka jako ústřední idea nového 
souboru prací na papíře, v nichž kreslířka 
a intermediální umělkyně Petra Herotová 
(1980) opět používá svůj skener k repro-
dukování abstraktních motivů, tentokrát 
více než kdy dříve v souvislosti se světem 
domácích prací a her.
en: Woman as a central topic in the 
scanned world of abstract motives inspired 
by housework and games.
Famugrafie II / výběr prací studentů 
katedry fotografie FAMU / selection of 
works of students of FAMU, Department of 
Photography
24. 6.–16. 7.
Výstava navazuje na loňskou přehlídku 
Famugrafie v Galerii NTK a představuje 
tentokrát ve Školské ulici výběr z děl uplynu-
lých dvou semestrů. Stále platí velmi volná 
definice fotografického média, které je 
definována strategií než čistým žánrem, od 
paranoidního dokumentu až k pseudo-vě-
decké 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

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

Stefan Milkov: Noční práce / Night work
30. 3.–4. 6.
Scholastika
24. 6.–30. 7.

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

deset
11. 5.–9. 6.
Co vzniklo na půdě ateliérů Produktový de-
sign a Digitální design Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
za deset let jejich existence? Pohled na sou-
časnou podobu produktového a digitálního 
designu v podání talentovaných studentů. 
en: What has been created in the past 10 
years of existence of Product design and 
Digital design studios at the Faculty of 
Multimedia Communications, Tomas Bata 
University in Zlin? A view on the current form 
of product and digital design performed by 
talented students. 
k / c: Vladimír Kovařík, Bohuslav Stránský
Typografie filmových titulků
21. 6.–13. 7.
Jak a v jaké podobě vznikaly titulky k filmům 
v před-digitální éře Československa? Kdo 
byl tehdejším průkopníkem tvorby písma? 
Andrea Vacovská, studentka ateliéru Tvorba 
písma a typografie na pražské UMPRUM, 
představí unikátní projekt mapující proměnu 
typografické tvorby v československém 
hraném filmu mezi lety 1945–1993. 
en: How and in what form the subtitles for 
movies were created in the pre-digital era 
of Czechoslovakia? Who was the pioneer 
of the font creation? Andrea Vacovska, 
a student at the Studio of Typography at the 
AAAD in Prague, will present a unique project 
mapping a transformation of typographi-
cal creation in the Czech movies produced 
between 1945–1993. 
k / c: Andrea Vacovská

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

Jana Kasalová: Dobrá adresa
19. 4.–20. 5.
k / c: Radek Wolmuth
Marek Meduna, Viktor Kopasz
24. 5.–24. 6.
Julie Bena
28. 6.–20.8.

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

Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran 
a jeho žáci (soukromá sbírka Pavla Feigla) / 
The Czech (Hyper)realism –  
prof. Zdeněk Beran and his disciples  
(Pavel Feigl´s private collection) 
Z. Beran, K. Balcar, Z. Dvorská-Šímová, 
J. Gemrot, J. Hájek, P. Holas, A. Josefy, 
F. Kudrnáč, J. Mikulka, B. Nováková, 
M. Slavík, Z. Trs, J. Uldrych
10. 5.–29. 5.

Výstava uvádí malířskou tvorbu českých hy-
perrealistů, kteří se školili v ateliéru figurální 
malby na pražské AVU u prof. Zdeňka Berana. 
Stylově navazuje na premoderní umění ba-
rokního iluzionismu, manýrismu a klasicismu. 
Je reprezentativní ukázkou soukromé sbírky 
Pavla Feigla (Feigl Gallery) s poctou mistrovi, 
který skonal v listopadu 2014.
en: The exhibition introduces paintings of 
the Czech hyperrealists, who studied in prof. 
Zdeněk Beran´s atelier of figural painting at 
AVU Prague. Their style follows up with the 
premodern art of baroque illusionism, ma-
nnerism and classicism. It is a representative 
exhibit of the Pavel Feigl´s private collection 
(FEIGLGALLERY) with hommage to the master, 
who died in November 2014. 
k / c: Vlasta Čiháková Noshiro

Vojtěch Adamec, Jiří Středa, Ivan Komárek: 
Co víme, co tušíme… / What we know, what 
we suspect…
1. 6.–19. 6.
Výstava soch a obrazů tří umělců, jež mají 
společnou generační příslušnost a shodné 
zaujetí pro lidskou postavu, jakožto tradiční 
a stále nové východisko tvůrčích reflexí. 
Figura je u nich hmotnou výpovědí o tom, 
co je nám během života umožněno poznat, 
a bránou k tomu, co jenom tušíme. 
en: The exhibition of sculptures and paintings 
of three artists, who belong to the same gen-
eration, is based on the common interest in 
the human figure, as the traditional and always 
new way out of creative reflections. The figure 
means for them a substantial statement about 
the cognition gained during our life and a gate 
to what we only suspect. 
k / c: Richard Drury

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

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

Jana Bernartová a její host
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 Balcar: Spending Eternity
6. 5.–26. 6.

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

Jiří Petrbok: Tři Stany / Three tents
19. 4.–20. 5.
Obrazy ze současné tvorby autora. 
en: New works. 
k / c: Zdeněk Freisleben

Zbyněk Sedlecky: Kapitánův stín /  
Captain´s shadow
31. 5.–24. 6.
Obrazový projekt připravený specielně pro 
prostor galerie.
en: Site-specific project.
k / c: Zdeněk Freisleben

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

Pavel Hayek
13. 4.–3. 6.
Pavel Hayek se po několika letech vrací se 
samostatnou výstavou, kterou bude hostit 
Kvalitář. Výstava se zaměří na Hayekovu 
malbu, které se začal intenzivně věnovat na 
počátku 90. let. V té době opustil grafickou 
tvorbu a přešel k monumentálnějším malíř-
ským plátnům, pro které je typická obsahová 
různorodost.
en: Monumental paintings with content 
variety.

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

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

Petr Sirotek: Okamžiky uplynulých let / 
Glimpses of Time
1. 4.–19. 6.
Výstava se soustřeďuje na dva soubory z au-
torovy tvorby: soubor Nepál je výsledkem 
autorovy cesty v souvislosti s horolezeckou 
výpravou v roce 1973 do tajemného království 
v Himaláji, fotografie zátiší představují výsek 
z celoživotní tvorby autora. 
en: The exhibition focuses on two collections 
from his photographic works: the Nepal col-
lection resulted from Petr Sirotek’s journey 
with mountaineering expedition through the 
mysterious kingdom under the Himalaya in 
1973, still life photographs represent a cross 
section of the author’s lifelong production. 
k/c: Josef Vomáčka

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 novodo-
bých 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 try-
ing 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

Alžběta Jungrová: Imaginárium
12. 4.–14. 6.
Rishabh Kaul: Mokrý ráj / Wet Paradise
od/from 15. 6.

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

Block Barley, Béla Pablo Janssen, Balz Isler: 
Tapemosphere #25
12.5.–2.6.
Instalace, kompozice, performance a situ-
acionistická náhoda se 4 audio kazetovými 
páskami (bicí, basová linka, piáno a syntetizér, 
čtvrtá páska je interaktivní pro zvuky galerie). 
en: Installation, composition, performance 
and situationist coincidence with 4 audio 

cassette tapes / drums, bass lines, piano and 
synthesizer, the fourth tape is an interactive 
for the sounds in the gallery/. Project is an 
artists collaboration about space and magne-
tic happenings since 2005. 
k / c: Petr Ferenc
Adam Basanta
10. 6–30. 6.
Adam Basanta (1985) je kanadský zvukový 
umělec, skladatel a interpret experimentál-
ní hudby, žije a pracuje v Montrealu. Je au-
torem řady zvukových a site  specific zvuko-
vých instalací, intervencí a elektronických 
kompozic, které představil v Kanadě, USA, 
Japonsku a Evropě. Zajímá ho především 
proces vnímání. zejména naslouchání – jako 
participační kognitivní aktivita, odehrávající 
se v dialogu mezi našimi smysly a technic-
kými přístroji. Pro galerii Školská 28 Basanta 
připravil site specific instalaci, tématizující 
vztah mezi pohybem, prostorem a zvukem. 
en: Adam Basanta (b. 1985) is Canadian 
sound artist, composer, and performer 
of experimental music. His work traverses 
sound installations, electroacoustic and 
instrumental composition, site specific 
interventions, and laptop performance. 
He investigates perception – and listening 
in particular – as an active, participatory, 
multi modal activity which is distributed 
throughout a variety of human and non-
human agencies. For Školská 28 Gallery he 
designed new work, where he investigates 
relationships between movement, space 
and sound. 
k / c: Miloš Vojtěchovský

GALERIE DÍRA /HOLE GALLERY

Rozhovory s Emilem Julišem / Interviews 
with Emil Juliš
12. 5.–16. 6
Milan Guštar: kompozice / composition
23. 6.–3. 9.
Milan Guštar – organolog, skladatel, kon-
struktér elektronických a elektroakustických 
zařízení a programátor. 
en: Milan Guštar – organologist, composer, 
designer of electronic and electro-acoustic 
devices and the programmer.

BÍLÝ NÁSTĚNKA

Emil Juliš: Bílý a černý oheň (výběr básní) / 
White and Black Fire (selection of poems)
12. 5.–16. 6.
Připomenutí experimentální poezie, dra-
matického kouzla severních Čech a básníka 
stojícího v ohni.
en: Experimental poetry, dramatic magic of 
Northern Bohemia and a poet standing in the 
midst of fire.
Milan Guštar: Možná elipsu
23. 6.–3. 9.

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

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

Feminist Takes on Yugoslav Black Film, 
Take III. An unexpected encounter and an 
exhibition of conversation remainders
16. 6.–18. 9.
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

Šárka Koudelová: Klam přeživších /  
The Survivorship Bias
27. 4.–21. 5.
Vizuální smog a obrazové impulsy, které 
vnímáme přes chytré telefony Šárka Koude-
lová schválně v instalaci pro Altán Klamovka 
vyprázdnila, aby poukázala na myšlenkové im-
pulsy, které by je mohly naplnit. Vyprázdněné 
gesto tak poukazuje k současné post-inter-
netové době.
en: Visual smog and impulses from smart-
phones were emptied as an hyperlink to 
contemporary post-internet era.
Martin Lukáč
25. 5.–18. 6.
V Altánu Klamovka bude reflektovat jeho 
specifičnost kulturní památky v parku, kterou 
přetaví do funkčního současného umění.
en: The situation of monument in park will be 
grasped in terms of contemporary art. 
k/c: Lenka Sýkorová

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

Kasia Fudakowski: Maso v okně, bojí se 
vosy / Meat in Window, Worried by a wasp
17. 4.–5. 6.
Jak sochařská tak performativní praxe Kasiy 
Fudakowské staví na mechanismu komedie 
a vtipu a využívá humor jako nástroj k manipu-
laci očekávání a k zesílení kritiky. Fudakowská 
staví na pojetí scohy jako eventu a vytváří 
zdánlivě chaotické, ale zároveň precizně insce-
nované performance. Výstava v galerii FUTURA 
představí převážně nová díla připravená 
v dialogu s pracemi Thomase Jeppeho. 
en: Both the sculptural and performative 
practice of Kasia Fudakowski draws on the 
use of comedy and joke, using humour as 
a tool in order to manipulate expectations 
and enforce critique. Fudakowski draws on 
the notion of sculpture as event and creates 
seemingly chaotic, yet highly staged perfor-
mances. The exhibition presents mainly new 
works prepared in the dialog with works of 
Thomas Jeppe.
Jimena Mendoza: Pojem vzdálenosti 
(HROZBA) / The Notion of Distance (THREAT)
17. 4.–5. 6.
Jimena Mendoza buduje paralely mezi fan-
tazijními ikonografiemi vzdálených periferií. 
Příslib kosmické budoucnosti a folklorní 
motivy pozdní modernity se potkávají ve vizi 
ztraceného staro-nového utopického světa. 
Mechanismus střetu je ještě podporován 
precizní formální citlivostí a vyspělou zkuše-

nou prací s materiálem, jaksi až neobvyklou 
pro západní umění současné.  
en: Jimena Mendoza builds on parallels 
between imaginary iconographies of distant 
peripheries. The promise of cosmic futures 
and folklore motifs of late modernity meets 
in the vision of lost, ancient but futuristic 
utopian world. The mechanism of clash is 
further enforced with Mendoza’s precise 
formal sensitivity and advanced, experi-
enced material knowledge, almost unusual 
for western contemporary art.

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.

Maxime Boidy / Pierre Paulin/ Tan Lin; 
Kasper Bosmans/ Marthe Ramm
Fortun, Jan Brož/ Michal Landa, Elaine 
Cameron-Weir / Carlos Reyes /
Ben Schumacher, Sonja Engelhardt/  
Thom Kubli, Jason Hendrik Hansma /
Vivian Sky Rehberg, Huang Xiao Li /  
Li Jinghu/ Li Yue Yang/ Zhang Xi
Yuan, krm mooney, Augustas Serapinas, 
Allison Somers, Nicholas Andre Sung:
Víc než milenci, víc než přátelé / More  
Than Lovers, More Than Friends
22. 6.–11. 9.
Výstava si bere za počátek ideu konvoluce, ma-
tematické 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 opera-
tion 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

Caroline Achaintre, Agnieszka Brzeżańska, 
Dominik Císař, Mark Fridvalszki, Maria 
Loboda, Milan Mikuláštík, Shana Moulton: 
Tušení světla / The Portent of Light
14. 4.–31. 5.

Výstava se zabývá přitažlivým fenoménem 
"ztraceného poznání". Vychází z představy 
vysoce vyspělých civilizací, které zmize-
ly v temnotě zapomnění, a zjišťuje, jak 
dědictví starověké moudrosti prosakuje do 
současného myšlení a rezonuje v současné 
umělecké praxi. 
en: Exhibition pursues the enticing phenom-
enon of the “lost knowledge”. It follows the 
fantasy of the highly advanced civilisations that 
vanished in the murkiness of oblivion and sees 
how the heritage of ancient wisdom seeps into 
the current thinking and resonates in contem-
porary art practice. 
k / c: Jaro Varga, Lucia Tkáčová

Rehan Ansari, Nicolás Dumit Estévez, 
Brendan Fernandes, Yoko Inoue, Kirsten 
Justesen, Claudia Joskowicz, Clifford 
Owens, Jan Pfeiffer, Emily Roysdon, Roman 
Štetina: Ztvárnění klidu / Enacting Stillness
11. 6.–28. 8.
Ztvárnění klidu představuje skupinu vizuálních 
a performativních umělců, kteří se věnují 
nehybnosti, pozastavení a zpomalení v per-
formativním 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 emo-
tional potential that unexpected (motional) 
ruptures might mean to both the artist and 
the viewer. 
k / c: Sara Reisman

– GALERIE KOSTKA 
Juraj Gábor: Vertikální gradace /  
Vertical Gradation
14. 4.–31. 5.
Vertikální gradace je prostorovou situací, 
objektem, místem pro fyzickou i percepční 
kontemplaci. Vybízí k tělesnému pro-
zkoumání i k soustředěnému pozorování, 
a s divákem si tak vytváří mnohovrstevnatý 
vztah vzájemných interakcí. 
en: The vertical gradation is a spatial situ-
ation, an object, a place for both physical 
and perceptive contemplation. It invites the 
viewer into both a physical exploration and 
focused observation, thus creating with him 
or her a multilayered relationship of mutual 
interactions. 
k/c: Zuzana Jakalová

Tarasewicz: Turba, turbo
11. 6.–20. 7.
Výzkumná praxe Izy Tarasewicz destiluje, 
kombinuje, dekonstruuje a přesměrovává 
materiály, aby znovu objevila skryté aspekty 
a vztahy, a poukazuje stejně na možnosti i ne-
dostatky v racionálním, lidském porozumění 
a přístupu k těmto vlastnostem. 
en: Iza Tarasewicz´s investigative practice 
distills, combines, deconstructs and redirects 
materials so as to rediscover hidden aspects 
and relations, while equally signifying a con-

tingency or deficiency in rational, human 
understanding to access such properties. 
k/c: Zuzana Jakalová

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

Dana Kyndrová, František Krátký,  
neznámý legionář:
Rusko 1896–2016 / Russia 1896–2016
6. 5.–28. 5.
Příběh Ruska očima tří českých fotografů. 
Co je pro Rusko typické, zvláštní a neměn-
né – a co se změnilo? Tři autoři, tři epochy, 
tři styly – v mozaice skládají obraz proměn 
fotografie jako média v odstupu 120 let 
na obrazu Ruska. Možná pomůžou nalézt 
cestu k pochopení ruské duše. Živnostenský 
fotograf František Krátký přijel do Ruska na 
jaře 1896 fotografovat carskou korunovaci. 
Neznámý fotoamatér jako legionář, který 
v letech 1918-1919 fotografoval lidi kolem 
transsibiřské magistrály. Cyklus "Rusové … 
jejich ikony a touhy” fotografovala Dana 
Kyndrová, která se věnuje tomuto tématu 
téměř čtyřicet let, v minulém roce vydala 
rovněž stejnojmennou publikaci. 
en: The story of Russia through the eyes 
of three Czech Photographers. What is 
typical for Russia? What is unchanging, and 
what has changed? Three authors, three 
epochs, three styles - a mosaic composed 
from images of Russia shows transforma-
tions of photography as a medium over 120 
years. Perhaps it will help us to find a way 
to understand the Russian soul? Photog-
rapher František Krátký arrived in Russia 
in the spring of 1896 to photograph the 
tsar's coronation. An unknown legionnaire 
photographed people around Trans-Siberi-
an Railway in 1918-1919. Dana Kyndrová has 
dealt with russian themes for almost forty 
years and she recently published a monog-
raphy "Russians ... their icons and desires". 
k/c: Pavel Scheufler, Nadia Rovderová

– MALÝ SÁL GALERIE

Jiří Kolář
6. 5.–28. 5.
Výstava z cyklu: lidé sněte! / exhibition from 
series: Dream on!

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

Pražský Fantastický Realismus 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 paint-
ing 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, Marie Rakušanová

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

Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf 
/ Unknown Photographer
16. 2.–8. 5.
Výstava poprvé komplexněji představí 
práci rakouského fotografa Andrease Grolla 
(1812–1872), který je pro dějiny české fotografie 
důležitý jako autor prvních souborů fotografií 
Prahy, Plzně a Kutné Hory. 
en: This exhibition will provide the first 
complex overview of the works by the Austrian 
photographer, Andreas Groll (1812–1872), 
who is significant for the history of Czech 
photography as the author of the first series of 
pictures of Prague, Plzeň and Kutná Hora. 
k/c: Petra Trnková, Monika Faber

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

David Cronenberg: Evolution
19. 2.–17. 7.
Významný kanadský režisér patří k tvůrcům 
s bohatou výtvarnou fantazií a z toho těží 
i výstavní projekt věnovaný jeho celoživotnímu 
dílu. Cronenbergovy surrealistické vize dopro-
vázející akční příběhy jeho filmů budou před-
staveny prostřednictvím skutečných artefaktů 
a modelů vzniklých pro jednotlivé snímky. 
en: The outstanding Canadian director ranks 
among those artists blessed with abundant 
artistic imagination, which is the main basis 
of this planned project devoted to his lifetime 
oeuvre. Cronenberg’s surrealist visions, ac-

companying the action stories of his films 
will be presented on authentic artefacts and 
models created for the individual movies.

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

Zuzana Halánová, Daniel Laurinc: Ponořeni 
v čase / Immersed in time
24. 3.–8. 5.
Mladá autorská dvojice (oba ITF, Opava) před-
stavuje kombinací portrétů se záznamem 
nalezených předmětů svoji reflexi přírodní 
katastrofy tropického ostrova v Indickém 
oceánu. 
en: Two young artists (both ITF, Opava) by 
combining portraits with records of found 
objects create their reflection of natural dis-
aster on a tropical island in the Indian Ocean.
Vždy osobní / Always Personal
10. 5.–15. 5.
Od spirituality a gendrového zastoupení až 
po prostorové abstrakce, portréty a ilustrace 
existujících příběhů. Šest mladých výtvarných 
umělců ze Spojených států. 
en: From spirituality and gender representa-
tion to spatial abstraction, identity-specif-
ic portraiture and illustrations of pre-existing 
stories. Six young visual artists from across 
the United States.
Dušan Kochol: Jako kapka inkoustu ve 
sklenici mléka / Like a Drop of Ink in a Glass 
of Milk
17. 5.–26. 6.
Série mužských portrétů zobrazujících 
konkrétní věk a stav duševního vývoje. Skvrny 
odvolávající se na ty z Rorschachova testu. 
Abstraktní obrazce vznikající přímo při 
jednotlivých fotograckých sezeních. Akt fo-
tografování jako psychologická studie. Dušan 
Kochol (1983) patří k velkým nadějím mladé 
generace současné slovenské fotografie. Ab-
solvoval kurzy na London College of Fashion 
a Central Saint Martins College of Art and De-
sign, nedávno završil doktorandské studium 
na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. 
en: The series of male portraits depicts 
a specific age and stage of mental evolve-
ment. Ink stains freely referring to the ones 
from the Rorschach test. These abstract 
shapes were produced during individual pho-
tographic sessions. The act of photography 
as a psychological study. Dušan Kochol (1983) 
is one of the great hopes of the young gen-
eration of contemporary Slovak photography. 
He finished Courses at the London College 
of Fashion and Central Saint Martins College 
of Art and Design and doctoral studies at the 
Institute of Creative Photography in Opava.

GALERIE HAVELKA
Martinská 4 
galeriehavelka.cz 
facebook.com/GalerieHavelka/

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

Postaveno v horách / Nové stavby ve 
švýcarských horách
8. 4.–15. 5.
Zprostředkování poznatků z výstavby a rekon-
strukcí staveb ve švýcarské horské krajině. 
en: Sharing of knowledge of the construc-
tion and reconstruction of buildings in Swiss 
moutain landscape.
Fránek Architects: Míra a měřítko /  
Rate and scale
20. 5.–3. 7.
Přední tuzemský ateliér představí své pro-
filové projekty z poslední doby. Výstava jde 
vstříc percepci diváků a uživatelů svým inter-
aktivním pojetím, založeným na intenzivním 
vnímání prostoru a prostředí staveb.
en: Interactive show of a prominent archi-
tectonic studio. 

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

Jakub Janovský: Personae 
hosté: Matej Fabian & Robert Palúch
16. 5.–20. 6.
Jakub Janovský, který patří k výrazným 
osobnostem mladé české malby, přizval na 
výstavu dva hosty, malíře Mateje Fabiana 
a sochaře Roberta Palúcha. V tomto projektu 
je spojuje téma masek, maskování či zakrývá-
ní, které je v dnešní době nanejvýš aktuální. 
k/c: Jiří Machalický
Lady Lu, Ivan van Chrasten, Aleksei 
Goubarev: Sedm smrtelných ctností /  
Seven deadly Virtues
16. 5.–20. 6., Video NoD, Café NoD
Tematická výstava finalistů loňské přehlídky 
nezávislého umění Samorosti 2015. Autoři 
vnímají pohnutky označované jako hlavní 
hříchy jako nedílnou a často užitečnou 
a příjemnou součást života. Zkrocení těchto 
pohnutek ku prospěchu jedince i okolí je 
ctnost, jejich nezvládnutí může přivodit 
tragédii. Nechte se inspirovat a připojte se 
k letošním Samorostům. 
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tious and talented artists from the young-
est generation, working at the interface 
between abstraction and figuration.

 
Still life
18. 6.–2. 7.
k / c: Ivars Gravlejs

Žižkov
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
18. 5.–29. 6.

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

Patricie Fexová: Podobizna / Portrait
5. 5.–5. 6.
k / c: Petra Steinerová, Michal Pěchouček
Matěj Hrbek
9. 6.–10. 7.
k / c: Petra Steinerová, Michal Pěchouček

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

Jan Šerých: Limbo
prodlouženo do 14. 5.
Něco něčím // Daliborem Chatrným /  
By virtue of // Dalibor Chatrný
28. 5.–30. 7.

Dlouhodobým záměrem autorů výstavní 
koncepce je mapovat sféru působení a vli-
vu brněnského umělce Dalibora Chatrného 
(1925–2012), a to jak prostřednictvím vlast-
ních děl, tak i prostřednictvím osobností, 
se kterými se v průběhu života bezpro-
středně potkával. Vycházejí z přesvěd-
čení, že význam tohoto umělce spočívá 
nejen v originalitě a autentičnosti jeho 
uměleckých děl a projektů, ale také v jeho 
bezprostředním působení na nejrůzněj-
ší generace umělců a jiných osobností 
především v českém prostředí, konkrétně 
v Brně. Nahlédnou na jeho tvorbu v širších 
souvislostech jako na vytváření situací, 
otevřených interakci v kontextu umění, 
uměleckého školství i v civilním životě. 
en: The significance of the Brno-based 
artist Dalibor Chatrný (1925–2012), lies not 
only in the originality and authenticity of 
his work but also in his deep and enduring 
influence on generations of artists and art 
lovers. The exhibition's curators/artists 
present the work of this prolific artist as 
seen through the eyes of those he inspired. 
k/c: Barbora Klímová & Filip Cenek

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

Martin Kubát: High Art
14. 5.–17. 6.

David Možný: Blind Spot
25. 6.–13. 8.

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

Adéla Součková: Virtuální jeskyně a zlatá 
klícka / Virtual cave and golden cage
do 29. 5.
Adam Štech: Tragikomedie / Tragicomedy
3. 6.–17. 7.

Akce
CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 2016
Společné prezentace finalistů CJCH 2016
4. května, 17.00, Ústí nad Labem, Pasteurova 
9, FUD UJEP, přednášková aula – společná 
prezentace finalistů Ceny Jindřicha Cha-
lupeckého 2016 ve spolupráci se studenty 
oboru Kurátorská studia FUD UJEP.
Prezentace finalistů
7. května, 11-14.00, Praha 7, Galerie Trafačka, 
areál Holešovické tržnice, hala 14 – perfor-
mativní akce, nebo také „živá socha“, finalist-
ky Johany Střížkové ve spolupráci s umělci, 
kteří se zabývají stříháním vlasů. Návštěvníci 
se mohou svěřit do rukou výtvarným uměl-
cům a designérům, kteří jim na místě vytvoří 
nový sestřih.
Café Chalupecký
10. května, 18.00, Brno, Husova 18, Moravská 
galerie v Brně – kavárna PRAHA – disku-
se s londýnským kurátorem Jonathanem 
Watkinsem v rámci doprovodného programu 
výstavy Ján Mančuška: Čas Příběh Prostor.
Setkání s newyorskou kurátorkou  
Michelle Lévy
31. května, Praha (bude upřesněno)
Pop-up výstavy a intervence v regionálních 
galeriích
18. května, 17.00, Roudnice nad Labem, 
Očkova 5, Galerie moderního umění v Roud-
nici nad Labem – vernisáž intervence Jiřího 
Černického do stálé expozice. První z cyklu 
intervencí umělců Společnosti Jindřicha 
Chalupeckého.
2. června, Jihlava, Masarykovo nám. 642/24, 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – vernisáž 
výstavy Pavla Sterce. Intervence umělců 
Společnosti Jindřicha Chalupeckého č. 2.
Chronologicky:
4. května, 17.00, Ústí nad Labem, Pasteurova 
9, FUD UJEP, přednášková aula – společná 
prezentace finalistů Ceny Jindřicha Cha-
lupeckého 2016 ve spolupráci se studenty 
oboru Kurátorská studia FUD UJEP.
7. května, 11-14.00, Praha 7, Galerie Trafačka, 
areál Holešovické tržnice, hala 14 – perfor-
mativní akce, nebo také „živá socha“, finalist-
ky Johany Střížkové ve spolupráci s umělci, 
kteří se zabývají stříháním vlasů. Návštěvníci 
se mohou svěřit do rukou výtvarným uměl-
cům a designérům, kteří jim na místě vytvoří 
nový sestřih.
10. května, 18.00, Brno, Husova 18, Moravská 
galerie v Brně – kavárna PRAHA – disku-
se s londýnským kurátorem Jonathanem 
Watkinsem v rámci doprovodného programu 
výstavy Ján Mančuška: Čas Příběh Prostor.
18. května, 17.00, Roudnice nad Labem, 
Očkova 5, Galerie moderního umění v Roud-
nici nad Labem – vernisáž intervence Jiřího 
Černického do stálé expozice. První z cyklu 
intervencí umělců Společnosti Jindřicha 
Chalupeckého.
31. května, Praha – setkání s newyorskou 
kurátorkou Michelle Lévy
2. června, Jihlava, Masarykovo nám. 642/24, 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – vernisáž 
výstavy Pavla Sterce. Intervence umělců 
Společnosti Jindřicha Chalupeckého č. 2.

MÁME OTEVŘENO / WE ARE OPEN
Galerie, divadla, kluby i ateliéry umělců 
mají otevřeno. Zažijte pražský Art District 
7 na vlastní kůži! 
en: Galleries, theatres, clubs, and artists‘ 
studios are open. Experience Prague’s Art 
District 7 for yourself!
2. 6., 18.00–22.00, Art District 7
Ve čtvrtek 2. června otevřou své dveře gale-
rie, divadla, hudební kluby, kavárny, ateliéry 
umělců a další kulturní instituce a místa plná 
kreativity na Praze 7. Během 6. ročníku akce 
s názvem Máme otevřeno bude pro návštěvní-
ky připraven program, jehož součástí budou 
komentované prohlídky výstav, hudební, 
divadelní i filmové zážitky, diskuze, workshopy 
a zejména pak příjemná setkání tam, kde se 
na Praze 7 kultura nejen prezentuje, ale i vzni-
ká. Hlavním koordinátorem akce je Centrum 
současného umění DOX, partnerem je MČ 
Praha 7. Více informací na www.dox.cz. 
en: On Thursday, June 2, galleries, theatres, 
music clubs, cafés, artists’ studios, and other 
cultural institutions and places full of creativity 
in Prague 7 will open their doors. The 6th annu-
al We Are Open event will feature a programme 
full of guided exhibition tours, music, theatre, 
film, discussions, and workshops, and will give 
visitors the opportunity to visit not only places 
where culture is presented, but also where it 
is created. The main coordinator of the event 
is the DOX Centre for Contemporary Art, in 
partnership with the City District of Prague 7. 
See more at www.dox.cz.

NOC LITERATURY 2016
Praha 8 – Karlín
11. 5., 18.00–23.00
www.nocliteratury.cz
Jubilejní 10. ročník literárního happenin-
gu opět netradičním způsobem přiblíží 
současnou evropskou literaturu v nových 
českých překladech. Série veřejných 
čtení se uskuteční během jednoho večera 
na atraktivních či běžně nedostupných 
místech Prahy 8 – Karlína. Čtení probíhají 
paralelně celkově na 21 místech.

XX. DIVADELNÍ FLORA OLOMOUC 
www.divadelniflora.cz
13. 5.–22. 5.
Do Olomouce se sjedou divadelníci ze 
všech koutů Evropy. Jubilejní dvacátý roč-
ník Divadelní Flory bude na deseti scénách 
probíhat od pátku 13. do neděle 22. května 
a ve zhruba padesáti produkcích se před-
staví umělci šestnácti národností.

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.
Galerie Rudolfinum představuje poprvé v Čes-
ké republice fotografie newyorské umělkyně 
Taryn Simon. Simon vytváří propracované 
rejstříky věcí, které jsou skryté nebo nám na 
první pohled unikají – ptáci ve filmech s Jame-
sem Bondem, zboží pašované skrz Kennedyho 
letiště nebo utajované základny amerických 
náboženských, administrativních nebo 
vojenských institucí. Celkově bude k vidění 
šest cyklů fotografií a videí z let 2007 a 2014, 
mezi které patří Terénní průvodce po ptactvu 
Západní Indie, Kontraband, Obrazová sbírka, 
Americký index skrytého a neznámého, Obra-
zový atlas a Odstřižky. Konceptuální metody, 
léta rešerší, promyšlený a rozsáhlý sběr mate-
riálu činí z Taryn Simon jednu z nejvýznamněj-
ších postav současné umělecké scény. 
en: For the first time in Czech Republic 
Galerie Rudolfinum presents photographs 
by the New York artist Taryn Simon. Simon 
creates elaborate classifications of obscuri-
ties that sometimes hide in plain sight – birds 
in the James Bond films, illegal imports 
confiscated at JFK airport, or secret bases 
of American religious, administrative and 
military institutions. On display there will be 
six series of photographs and videos from 
2007 and 2014 including the Field Guide to 
Birds of the West Indies, Contraband, Picture 
Collection, An American Index of the Hidden 
and Unfamiliar, Image Atlas and Cutaways. 
Her conceptual methods, years of research 
and laborious collection of material make 
her one of the most significant figures on the 
contemporary international art scene. 
k/c: Michal Nanoru

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

Čau Zajíc – TYPO 9010 / Hey Hare – TYPO 9010
15. 4.–28. 5.
Výstava Čau Zajíc – TYPO 9010 v Galerii 
UM, je věnována typografii. Jejím hlavním 
inspiračním zdrojem je obsáhlá publikace 
TYPO 9010 – České digitalizované písmo 
1990–2010, která byla oceněna v soutěži 
Czech Grand Design 2015 cenou Grafický 
designér roku. Samotná expozice nabídne 
výběr 20 nejzajímavějších a pro typografii 
podle kurátorů nejvýznamnějších abeced. 
en: The exhibition Hey Bunny – TYPO 9010 
in Gallery UM is dedicated to typography. Its 
main source of inspiration is the comprehen-
sive publication TYPO 9010 – Czech Digitized 
Typefaces 1990–2010, which won the Graphic 
Designer of the Year award in the Czech 
Grand Design 2015 competition. The exhibi-
tion itself offers a selection of the 20 most 
interesting and, according to the curators, 
most significant alphabets for typography. 
k/c: Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Karel 
Haloun, Zuzana Lednická a Radek Sidun
5 nesnadných kusů + Otevřený případ /  
5 Uneasy Pieces + An Open Investigation
9. 6.–30. 7.
Výstava 5 Nesnadných Kusů předsta-
vuje 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, scená-
ristky, 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 
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
Artsemestr léto 2016
9. 6.–13. 6.
Velká výstava klauzurních prací studentů 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
Artsemestr léto 2016. Až do 13. června se 
škola stane velkou galerií. 
en: The Artsemestr Summer 2016 large-
-scale exhibition of end-of-term work by 
students of the Academy of Arts, Archi-
tecture and Design in Prague. The academy 
will become one big gallery until 13 June.
Diplomky
22. 6.–29. 6.
Výstava diplomových prací student UMPRUM. 
en: Exhibition of UMPRUM students Diploma 
works.

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

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 cha-
rakteristickými 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 com-
parable 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 achieve-
ments are confronted with the distinctive 
examples from the oeuvres of foreign 
sculptors who had largely influenced the 
Czech progress in art by their Prague exhi-
bitions (Auguste Rodin, Antoine Bourdelle).

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

Velkorysost. Umění obdarovat / Generosity. 
On the Art of Giving
5. 2.–3. 7.
Výstava k 220. výročí založení mapuje identitu 
a poslání nejstarší české sbírkotvorné instituce. 
Výstava je zaměřena témata donátorství, štěd-
rosti a vzájemnosti a je to poprvé, kdy jeden 
výstavní projekt propojuje všech šest galerij-
ních budov. Expozice v jednotlivých objektech 
představuje díla ze sbírek Národní galerie, ale 
také intervence současných českých i zahranič-
ních umělců (Jiří Kovanda, Matts Leiderstam, 
Yoshihiro Suda, Prinz Gholam a další).
en: Exhibition focused on topics of donator-
ship, generosity and mutual support is located 
in all six buildings of National Gallery.
k / c: Adam Budak, Eva Bendová, Kristýna 
Brožová, Oldřich Bystřický, Markéta Hánová, 
Adéla Holubová, Veronika Hulíková, Štěpánka 
Chlumská, Martina Jandlová, Rea Michalová, 
Zuzana Novotná, Michaela Pejčochová, 
Radomíra Sedláková, Petr Šámal, Olga Uhrová, 
Marcela Vondráčková, Petra Zelenková

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

Jan Kovářík: Statuofilia
30. 3.–13. 5.
Aktuální autorova tvorba. 
en: The actual author works. 
k / c: Lucie Šiklová
Crashtest6: Toužíš po mě
10. 6. – 1. 7.
Studentský projekt. Festival performance 
v Topičově salonu a okolí. Unikátní projekt 
studentů KTF UK v Praze. 
en: Performance festival in Topičův salon and 
in the surrounding streets. An unique student 
project. 
k / c: Markéta Hornerová, Kristýna Kramlová, 
Magdalena Nerudová, Dita Schulmeisterová, 
Lenka Škvorová, Michal Turbák

– TOPIČŮV KLUB

Rudolf Němec: Vše může souviset se vším 
/ Everything might be connected with 
anything
2. 5.–10. 6.
k / c: Ilona Víchová

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

Anne-Claire Barriga: Tiché písně /  
Quiet Songs
10. 5.–28. 5.
Výstava francouzské umělkyně představuje 
její nejnovější tvůrčí zkušenosti. Oproti 
nedávné práci s filmovou řečí Barriga nyní 
propojuje manuální koncept tradicionali-
stických artefaktů, vlastní literární tvorbu 
a možnosti performance. 
en: The exhibition of french artist presents 
her current creative experience. Compared 
to the recent works with film language 
Barriga now connects the manual concept 
traditionalist artifacts, her own literary 
creation and performance options. 
k/c: Radim Langer

GALERIE GEMA
Máchova 27 (E6) 
po–pá/Mon–Fri 13.00–18.00 
gemagalerie.cz

Polovina / Half 12/15 – Beránek, Bláha, 
Novák, Ouhel, Sopko, Švéda
do 29. 5.
Jiří Sopko: Kresby / Drawings
17. 6.–9. 9.

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

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

Paučo Samuel, Nagypal Michal: Hromy 
a Blesky / Thunders and lightning
20. 4.–19. 5.
Mainer Martin: Přicházíme v míru /  
We come in peace
26. 5.–25. 6.

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

Tomáš Absolon, David Krňanský,  
Ondřej Petrlík
3. 5.–11. 6.
Aktuální výstava v nově otevřených prosto-
rech galerie SVIT představuje práce trojice 
umělců nejmladší generace, kteří se 
rozdílným způsobem a každý s vlastním ne-
zaměnitelným rukopisem dotýkají rozhraní 
mezi zobrazivou a abstraktní malbou.
en: The exhibition introduces three ambi-
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