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

A1
GALERIE NTK 
Národní technická knihovna 
Technická 6 (A1) 
po–pá/Mon–Fri 8.00–20.00, 
so/Sat 10.00–17.00 
techlib.cz

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

Markéta Garai, Elisabeth Haust, Filip 
Kůrka, Michal Ormandík: Darling
21. 2. – 9. 3.
Výstava na téma svobody sexuality.
k / c Markéta Garai

A5
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX 
Poupětova 1 (A5) 
so–po/Sat–Mon 10.00–18.00, 
st+pá/Wed+Fri 11.00–19.00, 
čt/Thu 11.00–21.00 
dox.cz, facebook.com/DOXPrague.cz

Havel
28. 10. – 13. 3.
Rozsáhlá výstava představí fotografické 
dílo dvou předních českých fotografů 
Tomkiho Němce a Bohdana Holomíčka, 
kteří řadu let zaznamenávali zásadní his-
torické okamžiky i obyčejné chvíle v životě 
dramatika, politika, prezidenta a občana 
Václava Havla. Několik stovek fotografií 
doplní umělecky zpracované, dosud ne-
zveřejněné filmové dokumentární záznamy, 
jejichž autorem je dokumentarista Petr 
Jančárek.
en This extensive exhibition will present 
the photography of two leading Czech 
photographers, Tomki Němec and Bohdan 
Holomíček, who for a number of years re-
corded important historical events as well 
as ordinary moments in the life of Václav 
Havel, playwright, politician, president, 
and citizen. A few hundred photos will be 
accompanied by hitherto unseen, artisti-
cally produced documentary film footage 
by Petr Jančárek.
Linie svobody: současná arabská 
karikatura / Line of Freedom: 
Contemporary Arab Caricature
17. 11. – 16. 1.
Výstava představuje tři významné arabské 
karikaturisty, jejichž práce jsou aktivistic-
kou a uměleckou reflexí každodennosti 
i zásadního dění v neklidném regionu 
severní Afriky a Blízkého východu. 
en The exhibition presents three promi-
nent Arab caricaturists and their activist 
and artistic take on everyday life as well as 
important events in the tumultuous region 
of North Africa and the Middle East.
Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu 
náhoda / Intention and a Slight 
Coincidence
16. 12. – 6. 3.
Nejnovější desetidílný obrazový cyklus 
Tomáše Císařovského, který vznikal 
v letech 2012–2016, originálním způsobem 
zachycuje různé momenty života dramati-
ka, spisovatele, disidenta a našeho prvního 
porevolučního prezidenta Václava Havla.
en Tomáš Císařovský's newest series of 
ten paintings, created between 2012 and 
2016, portrays various moments from the 
life of playwright, author, dissident, and 
our first post-revolutionary president, 
Václav Havel, in an original manner.
Vzducholoď / Airship
Unikátní architektonická intervence in-
spirovaná elegantním tvarem vzducholodí 
z počátku dvacátého století se v prosinci 
otevřela veřejnosti. 42 metrů dlouhá 
ocelovo-dřevěná konstrukce vzducholodi, 
která se „vznáší“ nad střechou Centra 
DOX, slouží jako prostor pro setkávání 
současného umění s literaturou. Dopro-
vodná výstava přibližuje myšlenkovou 
koncepci jejího vzniku, technické řešení 
a proces výstavby. 
en An unique architectural intervention 
has appeared on the roof of DOX, inspired 
by the elegant lines of early twentieth-
century airships. The 42-metre long steel 
and wood structure has become a new 
place for encounters between contem-
porary art and literature. An attendant 
exhibition illustrates the thought process 
behind the airship’s creation, its technical 
design, and the construction process.

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

Jan Hísek: Zeptej se spánku / Jan Hísek: 
Ask sleep
22. 11. – 22. 1.
Výsostným územím tvorby ilustrátora, 
kreslíře a malíře Jana Híska je prostor mezi 
skutečností a snem, jejich vzájemné pro-
stupování. Ilustroval více než dvě desítky 
knih, mezi nimiž jsou knihy básní a próz, 
pohádek a legend. Výstava se sice sou-
středí zejména na ilustraci, odkazuje ale 
i k jeho volné tvorbě, ke grafice či k malbě. 
en Illustrator, cartoonist and painter Jan 
Hísek explores the space between reality 
and dreams, and their interaction. He has 
illustrated more than twenty books includ-
ing books of poetry, fiction, tales and 
legends. Although this exhibition primarily 
focuses on his illustrations, it also refers to 
his graphic art and paintings. 
k / c Jan Rous

Milan Cais: Dveře dovnitř / Door In 
Inwards
27. 1. – 2. 4.
Dveře jako fenomén, jako objekt symbo-
lického charakteru. Milan Cais opět jako 
sochař. Nejnovější objekty, které, ač mno-
hovýznamové, dotýkají se jednoho tématu, 
které rozvádějí. Osobnost na hraně, či na 
hranici. Dveře odhalující, ale i zakrývají-
cí. Kromě trojrozměrné tvorby překvapí 
i série abstraktních akvarelů. 
en Doors as a phenomenon and as an ob-
ject of symbolic character. Milan Cais again 
as a sculptor. Latest objects that have 
many meanings, touching the topic which 
they develop. Personality on the edge, or 
on the border. Revealing, but also cover-
ing. In addition to the three-dimensional 
artwork, surprises also a series of abstract 
watercolors.

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

Dávid Demjanovič, Jarmila Mitríková: 
Nový svět/ New World
8. 12. – 31. 1.
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
Lily Alma Rayner: Co mi otec strkal do 
vagíny / Some Things My Father Put 
Inside My Vagina
2. 2. – 31. 3.
Je to tichá, neviditelná válka. Nic nevybu-
chuje. Nepochodují tu armády. Nečmu-
chají tu žádné kamery. Ať se stane cokoliv, 
nikdo nebude držet minutu ticha. Bitevním 
polem je obyčejný dům. Postel je ustlaná 
a růžová. Lžička, hračka a kus mýdla. Je to 
jen táta. Je to jen dcera. Uběhl další rok.
en It is a silent war, an invisible one. There 
are no explosions. No armies gushing. No 
cameras sniffing. Whatever happens there, 
no nation will stand still. The battlefield 
is just a house. The bed is neat and pink. 
A spoon, a toy, a piece of soap. He is just 
a father. She is just a daughter. Another 
year has passed.
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

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

Aktuální program na stránkách galerie 
a na facebooku. en For program see the 
website or facebook.

GALERIE PETR NOVOTNÝ 
Heřmanova 35 (B4) 
út–pá/Thu–Fri 12.00–18.00, 
so po domluvě na tel. 608/862324 
galeriepn.cz

Anna Neborová: Nadosah
8. 2. – 18. 3.
Nejnovější práce pražské malířky, jejichž 
tématem je nejbližší autorčin svět, svět 
věcí kolem ní, toho, co má nadosah.
en New works of painter inspired by her 
closest reality.

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

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

– GALERIE JELENÍ
Petr Dub: Do dichotomie obrazu
11. 1. – 5. 2.
Výstava "Do dichotomie obrazu" navazuje 
na projekty Petra Duba z posledních dvou 
let, ve kterých se autor vyrovnával s obra-
zovým médiem jako s uměleckým objek-
tem prezentovaným především na různém 
sociálním pozadí. Pojem „dichotomie“ lze 
v Dubově podání vnímat jako identifikaci 
jednotky v kolektivním celku nebo naopak 
coby autonomní experiment sestavení 
skupiny znaků vytvářející nový obsah. 
V instalačním řešení plánovaném pro 
Galerii Jelení se zabývá vztahy mezi motivy 
interiérových prvků, kterými se běžně 
obklopujeme ve svém domácím prostředí 
a mezi vědomím spojeným s jejich širší 
politickou interpretací.
en Dichotomy is in Petr Dub's interpreta-
tion an identification of a single unit in an 
collective or an autonomous experiment 
of gathering of group of signs getting a 
new content.
k / c Edith Jeřábková
Ivana Bendová a Zdeněk Ryneš: Chci / 
I want
15. 2. – 12. 3.
k / c Barbora Klímová

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE, VELETRŽ-
NÍ PALÁC / TRADE FAIR PALACE, 
THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE 
Sbírka moderního a současného umění 
/ Collection of Modern 
and Contemporary Art, 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
út–ne/Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Mladá česká umělecká scéna / Against 
Nature: Young Czech Art Scene
Alžběta Bačíková, David Fesl, Ondřej 
Filípek, Kateřina Holá, Martin Lukáč, 
Tatiana Nikulina, Ondřej Petrlík, Johana 
Pošová, Anna Ročňová, Lucie 
Rosenfeldová, Martina Smutná, Rudolf 
Skopec, Viktorie Valocká
5. 10. – 15. 1.
Setkání umělců, které se mimo jiné 
vyjadřuje k řadě společensko-politických 
otázek souvisejících s dnešní produk-
cí umění, je reprezentativní ukázkou 
nespoutaného vývoje současné české 
scény.
en Representative of the effervescent 
developments of the emerging scene in 

the Czech Republic, this timely gather-
ing of artists not only speaks a number 
of socio-political issues accompanying 
the production of contemporary art in 
general today. 
k / c Edith Jeřábková a Chris Sharp
Cena Jindřicha Chalupeckého. 
Finále 2016 + Laure Prouvost: C'est 
l'est not ouest / Jindřich Chalupecký 
Award. 
Final 2016 + Laure Prouvost: C'est l'est 
not ouest 
Vystavující / Exhibited artists: 
Aleš Čermák, Katarína Hládeková, Anna 
Hulačová, Matyáš Chochola, Johana 
Střížková, host / guest: Laure Prouvost 
(FR)
25. 9. – 8. 1.
k / c Karina Kottová
Americká grafika tří století z National 
Gallery of Art ve Washingtonu / Three 
Centuries of American Prints from the 
National Gallery of Art in Washington
5. 10. – 8. 1.
Výstava nabízí široký pohled na historii 
americké grafické tvorby od jejího vzniku 
na počátku 18. století až do současnosti.
en The exhibition offers a broad per-
spective on the history of American print 
production from its outset at the begin-
ning of the 18th century until the present. 
k / c Alena Volrábová
Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost 
spolupráce / Third Mind. Jiří Kovanda 
and the (Im)Possibility of Collaboration
5. 10. – 15. 1.
Výstava se soustřeďuje na aspekty spolu-
práce v umělecké činnosti Jiřího Kovan-
dy. Najdeme na ní díla (instalace, sochy, 
performance), která vznikala společně 
a v dialogu s jinými umělci, případně 
s publikem. Výstavy se účastní i Richard 
Nikl, Markéta Othová, Eva Koťátková, 
Stanislava Karbusická, Barbora Kleinham-
plová, Silvina Arismendi, Jiří David, Denisa 
Lehocká, Nina Beier, Katarína Hládeková 
a mnoho dalších.
en The exhibition concentrates on the 
collaborative aspects of Jiří Kovanda’s ar-
tistic practice. It gathers works (installa-
tions, sculptures, performances, discursive 
events) that were conceived together and 
in a dialogue with other artists as well as 
with the audience. With the participa-
tion of Richard Nikl, Markéta Othová, Eva 
Koťátková, Stanislava Karbusická, Barbora 
Kleinhamplová, Silvina Arismendi, Jiří Da-
vid, Denisa Lehocká, Nina Beier, Katarína 
Hládeková and many others... 
k / c Adam Budak
Introducing Megan Clark: Somatic
Introduced by Jimena Mendoza
5. 10. – 15. 1.
Umělecká praxe Megan Clark (1989, 
Montana, USA) je výsledkem tichého 
pozorování a hloubavé introspekce, jež 
obvykle vedou k velice intimní a citlivé 
tvorbě. Zajímá ji využití iracionálních 
prostředků, s jejichž pomocí se zabývá 
těžko srozumitelnými aspekty přítomnosti 
a bytí a které jsou zpravidla daleko za 
hranicí (či pod hranicí) viděného. 
en The artistic practice of Megan Clark 
(b. 1989, Montana, USA) is the result 
of quiet observation and thoughtful 
introspection, which generally produces 
very intimate and sensitive work. She is 
interested in using irrational means to 
explore obscure elements of presence 
and existence, which tend to be well 
beyond (or beneath) the visual. 
k / c Jimena Mendoza
Moving Image Department – VI. Kapi-
tola: Vnitřní životy (času) / 6th Chapter: 
Inner Lives
5. 10. – 15. 1.
Šestá kapitola Moving Image Department 
se zaměřuje na dvě paralelní témata, 
která se vzájemně doplňují – na (vnitřní) 
architekturu času a na architekturu ja-
kožto nástroj temporality. Díla vystavená 
v rámci projektu „Vnitřní životy (času)“ 
vyjadřují psychologii času a architektury 
a jejich vliv na činy (většinově ženských) 
protagonistů a jejich plynutí. Díla Mayi 
Deren, Teresy Hubbard, Alexandra 
Birchlera, Markéty Othové a Josefa 
Daberniga.
en The 6th chapter of the Moving Image 
Department concentrates on two parallel 
and complementary themes – the (inner) 
architecture of time and the architec-
ture as a vehicle of temporality. The 
works gathered in “Inner Lives (Of Time)” 
express the psychology of both time and 
architecture, and their influence upon 
(mainly female) protagonists’ acts and 
the action’s flow. Works by Maya Deren, 
Hubbard / Birchler, Markéta Othová and 
Josef Dabernig. 
k / c Adam Budak
Poetry Passage#4: Já jsem ústa / 
I Am the Mouth
5. 10. – 15. 1.
Poetry Passage#4 se zaměří na jazyk, 
smyslnost zvuku a materiálnost hlasu. 
Návštěvníka přivítají u vchodu rty oddě-
lené od těla opakující větu „Já jsem ústa, 
která vytvářejí vlny“. Krátké animované 
video polské umělkyně Agnieszky Polské 
inspirované divadelní inscenací Samuela 
Becketta Not I se zakládá na vědeckém 
popisu zvukových vln probíhajících 
různými materiály. Poetry Passage#4 
vytváří fiktivní dialog s klíčovou esejí/
hrou francouzského filozofa Jean-Luca 
Nancyho Vox Clamans in Deserto.
en Language, the sensuality of sound and 
materiality of voice are in the centre of 
the Poetry Passage#4. A disembodied 
pair of lips, intoning “I am the mouth 
that produces waves”, greets the view-
ers upon the entrance. Short animation 
video by Polish artist, Agnieszka Polska, 
is inspired by Samuel Beckett’s theatri-
cal production Not I and based upon 
a scientific description of sound waves 
moving through different materials. 
Ultimately, Poetry Passage#4 gener-
ates a fictive dialogue with the French 

philosopher’s Jean-Luc Nancy’s seminal 
essay/play, Vox Clamans in Deserto. 
k / c Adam Budak
Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy / 
The Illustrator and Worshipper of Beauty
6. 12. – 26. 2.
Jan Zrzavý (1890–1977) je ve sbírkách Ná-
rodní galerie zastoupen velkým souborem 
ilustračních kreseb od prvních náčrtků 
až po definitivní kompozice připravených 
k reprodukování. Nejznámější obrazové 
doprovody k Máchovu Máji a Erbenově 
Kytici práce jsou spojeny s dvacátými léty 
a nakladatelstvím Aventinum O. Štorch-
-Mariena. Druhý rozmach souvisí s návra-
tem na uměleckou scénu v druhé polovině 
padesátých let s kresbami k Shakespea-
rovým Sonetům a s ilustrováním knih 
milovaného Julia Zeyera. 
en Jan Zrzavý (1890–1977) is represented 
in the collections of the National Gallery 
in Prague by a large group of illustrations, 
ranging from initial sketches to finished 
compositions ready for reproduction. His 
most popular pictures, accompanying Má-
cha’s May and Erben’s A Posy of National 
Folk Tales, were produced in the 1920s and 
published by Štorch-Marien’s Aventinum. 
The artist’s second creative peak came 
with his return to the art scene in the sec-
ond half of the 1950s, with his drawings for 
Shakespeare’s Sonnets and illustrations for 
books by his beloved writer Julius Zeyer. 
k / c Zuzana Novotná

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

galerie
Vladimír Houdek
Interakce / Interaction
14. 1.–4. 3.
k / c Oliver Zybok
parter
Helena Hladilová
Já tam nejdu / I'm not going there
14. 1.–4. 3.
k / c Christina Gigliotti

STUDIO HRDINŮ 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
Veletržní palác, vstup E/entry E 
Návštěva výstavy je možná vždy 
před představením a po něm, dále 
v rámci komentované prohlídky. / The 
exhibition is open always before and 
after a performance and within the 
commented sight-seeing 
studiohrdinu.cz

Aleš Němec, Hynek Chmelař, Jakub 
Krejčí, Lubomír Příkaský, Martin Karel 
Klusoň, Pavel Havrda, Pavel Zbořil, Petr 
Zábrodský, Robert Palkovič, Vojtěch 
Berka
_ _ ˇ ' _' _ ˇ _ _ _
21. 12. – 31. 1.
Výstava volně reaguje na uvedenou in-
scenaci Hučící třpyt, režírovanou Petrem 
Krushou. Na inscenaci reagují technici 
Studia Hrdinů, kteří jsou absolventy či 
studenty výtvarných uměleckých škol.
en The exhibition reacts freely on the 
performance 'Hučící třpyt' directed by 
Petr Krusha. Exhibiting artists are theater 
technicians who are graduates or students 
of fine art schools.
Jiří David: Jsem to co vy...
Výstava bude uvedena v únoru 2017, 
přesný termín bude upřesněn na www.
studiohrdinu.cz.
Výstava volně reaguje na uvedenou insce-
naci Herec a truhlář Majer mluví o stavu 
své domoviny, režírovanou Kamilou Polív-
kovou podle divadelního debutu Davida 
Zábranského.
en The exhibition will be presented in 
February 2017, the exact dates will be 
specified on www.studiohrdinu.cz. 
The exhibition reacts freely on the 
performance 'Herec a truhlář Majer mluví 
o stavu své domoviny' directed by Kamila 
Polívková by the theatrical debut of David 
Zábranský. 
k / c Tereza Sochorová Horáková

B5
TRAFO GALLERY 
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5)

Mark Ther: Zeichnungen
6. 12. – 15. 1.
Záběry kamery známého audiovizuálního 
umělce vystřídaly křehké kresby krajin.
en Camera motions of wellknown AV-
-artist were replaced by fragile landscape 
drawings. 
k / c Otto M. Urban
Josef Bolf, Jakub Gajdošík, Stanislav 
Karoli, Eva Maceková, Martin Mulač, 
Martin Salajka, Richard Stipl, Marek 
Škubal, František Štorm, Jan Vytiska:
Život je bolestný a přináší zklamání /  
Life is Painfull and Breeds 
Disappointment, Massakr, Vol. 1: 
Lovecraft
27. 1. – 5. 3.
Výstava se zabývá vlivem klíčové osobnosti 
moderního hororu H. P. Lovecrafta v sou-
časném výtvarném umění.
en An influence of modern horror persona 
H. P. Lovecraft on a contemporary art.
k / c Otto M. Urban

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

Jan Ságl: Obrazy z podzemí. 
Filmy 1971–1974/ Jan Ságl: 
Scenes from Underground. 
Films of 1971–1974
7. 12. – 15. 1.
Výstava představuje nově zrekonstruova-
nou filmovou tvorbu fotografa Jana Ságla. 
Filmy, které natočil v první polovině 70. let, 
zachycují výjevy ze života podzemní 
kultury, ale jsou mezi nimi i osobitá díla 
výtvarná. Tyto práce budou představeny 
společně s výběrem koncertních scéno-
grafií undergroundu. 
en The exhibition presents the newly 
restored films of the photographer Jan 
Ságl. These films, which were shot during 
the first half of the 1970s, not only depict 
scenes from the life of the cultural under-
ground, but also offer his more personal, 
artistic pieces. They will be presented 
along with a selection of concert scenog-
raphies of underground music.
k / c Martin Blažíček
František Fekete, Nina Grúňová, 
Haruna Honcoopová, Jakub Jirka, Anna 
Kryvenko, Kilián Kudla, Adéla Kudlová, 
Alexandra C. Machová, Luboš Rezler, 
Andrej Sýkora
存存
19. 1. – 25. 1.
Instalace, video, animace. Klauzurní výstava 
Centra audiovizuálních studií FAMU, dílna 
Martina Blažíčka. http://cas.famu.cz 
en Installation, video, animation. End-of-
semester exhibition of the FAMU Center 
for audiovisual studies, workshop of Martin 
Blažíček. http://cas.famu.cz
k / c Martin Blažíček
Draw You Inside
Emel Erdem, Iris de Fabre, Anastasia 
Filatova, Elio Gharios, Celeste Hill, 
Jung-Jiea Hung, Daniel Hüttler, Yea-eun 
Jang, Saki Matsumoto, Rebeka Molnár, 
Dominik Plassmann, Holly Sandford, 
Miyuki Shiotsu, Ayaka Tajiri, Hsin-Ying 
Tsai, Ping Ping Zhao
7. 2. – 24. 2.
První skupinová výstava studentů ateliéru 
VeryAnxious pražské UMPRUM temati-
zuje kresbu jako společné východisko 
nejrůznějších uměleckých disciplín, jako 
způsob myšlení a konceptualizace procesu 
umělecké tvorby.
en The first exhibition of the UMPRUM 
studio called VeryAnxious opens up the 
problem of drawing as a common point 
of departure of various art disciplines, 
a way of thinking and conceptualizing the 
process of art creation.
k / c Václav Janoščík

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

Pavel Roučka: Mezi askezí a extází / 
Between Asceticism and Ecstasy
31. 1. – 9. 4.
Výstava malíře Pavla Roučky představí 
tvorbu vyzrálého umělce. Roučkovo dílo 
se dá začlenit do nejrůznějších architek-
tonických objektů a interiérů, jako by tam 
samozřejmě patřilo. Životodárná atmosfé-
ra vyzařující z jeho prací je omnipotentní 
a různorodá. 
en The exhibition takes a look at the 
established work of this mature artist. 
Roučka’s work can be incorporated into 
the most diverse range of buildings and 
interiors as if they were a natural part 
thereof. The life-giving atmosphere radiat-
ing from his works is omnipotent. 
k / c D. Altenburg-Kohl

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

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

EMBLEM HOTEL 
Platnéřská 111/19 (C3) 
st/Wed 10.00–20.00 
emblemprague.com

Özlem Altin, André Butzer, 
documentation céline duval, Anja 
Kirschner, David Krňanský, Kris Lemsalu, 
Lucy McKenzie, Jimena Mendoza, Johana 

Pošová, Lucy Raven, Aleksandra Vajd, 
Gregor Wright
Sbírka Emblem / The Emblem Collection
16. 11. – 28. 2.
Hotel Emblem postupně buduje sbírku 
současného umění a knihovnu, která se 
zaměřuje na české umění a architektu-
ru. Sbírka i knihovna jsou otevřeny pro 
veřejnost každou středu. Příležitostné 
přednášky, prezentace a semináře umělců 
a kurátorů pořádané v hotelovém klubu 
můžete nalézt na emblemprague.com/
events. 
en The Emblem Hotel has been gradually 
building a contemporary art collection as 
well as a library focusing on Czech art and 
architecture. The collection and the library 
are open for the public on Wednesdays. 
Lectures, presentations, and workshops by 
artists and curators occasionally take place 
in the hotel's club. For more information 
please visit emblemprague.com/events. 
k / c organizováno / organized by Are, 
are-events.org

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

Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii / 
Black and White in Photography
21. 9. – 22. 1.
Výstava je první větší soubornou pře-
hlídkou Radka Brousila, držitele ceny 
Oskára Čepana. Brousilovy práce vycházejí 
z média klasické fotografie, ale zároveň 
jsou polemikou nad technologií zpracování 
fotografického obrazu, která se týká pro-
blematiky zaznamenávání tmavé pleti.
en This exhibition is the first sizeable ret-
rospective of Radek Brousil, winner of the 
Oskár Čepan Award. While it is anchored 
in the medium of classical photography, 
Brousil’s output also embodies a polemic 
with the technologies of the standard 
treatment of photographic image as re-
gards the various aspects of capturing the 
dark hues of the human skin. 
k / c Sandra Baborovská
Alena Kotzmannová: Králík a královna / 
The Rabbit and the Queen
19. 10. – 29. 1.
Alena Kotzmannová vytvořila site-specific 
instalace přímo pro prostor barokního 
křídla paláce. Některé z nich navazují na 
sérii Pokusů o znovunalezení skutečnos-
ti, na kterých umělkyně pracuje již od 
roku 2010. Základní idea je kombinace 
nalezených vizuálních motivů s fotogra-
fiemi z autorčina vlastního archivu a nově 
pořízenými snímky.
en Alena Kotzmannová presents a series of 
site-specific installations created directly 
for the premises of the Baroque wing of 
the Palace. Some of them link up with the 
artist’s series Attempts at Regaining Real-
ity, on which she has worked continually 
since 2010. At its core is the idea of com-
bining miscellaneous visual motifs found 
by the artist with photographs from her 
private archive, plus newly made photos. 
k / c Olga Malá
Start Up VII.
Barbora Dayef: Nová historka / 
New Story
10. 1. – 19. 2.
„Rek, Had, Barák, Dialogický jednání…“ 
jsou klíčová slova současné výstavy 
studentky sochařství Barbory Dayef. Jak je 
pro ni typické, používá především hlínu – 
klasický sochařský materiál, symbolizující 
pro ni zemský element a zpřítomňující 
určité (posvátné) místo či krajinu. Její 
metody však vůbec nejsou klasické: odlévá 
hlínou díry, deformuje ji vlastním tělem, 
používá ji jako prostředek malby nebo jako 
objekt svých videoperformancí a zvuko-
vých instalací.
en “Hero, Snake, House, Dialogic Action...” 
are the key words of the current exhibition 
by sculpture student Barbara Dayef. As it 
is typical of her, she has used mainly clay 
– classical sculptural material, symbolizing 
for her the element of earth and evoking 
a certain (sacred) place or landscape. Her 
methods, however, are not at all classic: 
she casts holes in clay, deforms it by her 
own body, using it as a means of painting 
or as the subject matter of her video per-
formances and sound installations.
k / c Jitka Hlaváčková

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

Jaroslav Horejc (1886–1983)
Mistr českého art deca / Master  
of Czech Art Deco
28. 9. – 29. 1
Jaroslav Horejc spatřoval těžiště svého 
snažení v sochařství, byl však uznáván 
především pro svůj přínos v oblasti užitého 
umění. Výstava v Domě U Kamenného 
zvonu se zaměří jako první svého druhu 
na komplexní prezentaci Horejcovy volné 
i užité tvorby.
en Jaroslav Horejc saw the focal point of 
his efforts in sculpture, but he was primar-
ily recognized for his contribution to the 
field of applied arts. The exhibition at the 
Stone Bell House will be the first of its kind 
to give a comprehensive presentation of 
Horejc’s fine and decorative artworks. 
k / c Olga Malá, spoluautorky koncepce 
výstavy / Co-authors of the exhibition 
concept: Eva Neumannová, Martina 
Lehmannová
Eduard Steinberg: From Moscow to Paris
24. 2. – 28. 5.
GHMP představí ve spolupráci s Museem 
ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou 
tvorbu původem ruského malíře Eduarda 
Steinberga (1937–2012), kreativního pokra-
čovatele tradice ruského suprematismu 
v druhé polovině 20. století – umělce, 
který zůstal pro svůj původ v intelektuální 
disidentské rodině a abstraktní umělec-
ký projev ve střední a východní Evropě 

prakticky neznámým. Své první souborné 
výstavy v Moskvě se dočkal teprve po 
pádu berlínské zdi. 
en Prague City Gallery, in collaboration 
with the Museum Wiesbaden, will present 
an exhibition of paintings and draw-
ings by Russian artist Eduard Steinberg 
(1937–2012), who in an inspired way 
developed the tradition of the Russian 
Suprematist movement during the second 
half of the 20th century. The fact that he 
came from an intellectual dissident family 
and his own abstract artistic idiom made 
him for a long time virtually unknown to 
the public in Central and Eastern Europe. 
A substantial part of Steinberg’s oeuvre is 
currently kept in German collections. He 
had to wait for his first retrospective show 
in Moscow until the fall of the Berlin wall. 
k / c Hans Peter Riese

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO 
Mariánské nám. 1 (C3) 
út–st, pá–ne/Tue–Wed, Fri–Sun 
10.00–18.00, čt/Thu 10.00–20.00 
ghmp.cz

„Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin 
Polák uvádějí Jana Mertu
“Gallery” – Lukáš Jasanský and Martin 
Polák present Jan Merta
2. 11. – 12. 3.

První pozdní maturita malíře Jana Merty 
(1952), jednoho z umělců, které spojujeme 
s představiteli tzv. nové malby generace 
80. let. Výstava koncipovaná jako site spe-
cific projekt, kde autor propojením aktuál-
ně vznikajících děl se staršími realizacemi 
pokračuje ve sdělování svého příběhu. 
en The first “late baccalaureate” of the 
painter Jan Merta (1952), one of the 
artists whom we associate with “New 
Painting” represented by the generation 
emerging in the 1980s. The exhibition has 
been conceived as a site-specific project, 
in which Merta continues to tell his story 
by interconnecting his latest works in 
progress with his existing works of an 
older date. 
k / c Hana Larvová

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

Pavel Příkaský & Miroslava Večeřová
Images That Occupy Thoughts
16. 2. – 17. 3.
Výstava Pavla Příkaského a Miroslavy 
Večeřové, se zabývá tématem „pohybu 
z plochy do prostoru“.
Malíř Pavel Příkaský a česká fotografka 
působící na londýnské scéně Miroslava 
Večeřová tvoří dlouhodobě již výraznou 
uměleckou dvojici s jasně rozpoznatelným 
rukopisem vycházejícím z Příkaského jem-
né malby, fotografického vidění Večeřové 
a jejich prolínání se v různých typech 
instalačních zásahů a uzpůsobování si fy-
zického či imateriálního prostoru galerie.
en Painter Pavel Příkaský and photogra-
pher Miroslava Večeřová are working as 
a duo and introduce thier new exhibition 
dealing with "movement from surface to 
space".
k / c Pavel Kubesa

– VIDEO NOD 
Ladislav Tejml: Everything’s Gonna  
Be Alright 3
Video NoD, 360° projection, 3D animace
16. 2. – 17. 3.
Spěje svět k temným zítřkům, nebo se 
jen opájíme vzrušující katastrofickou fikcí. 
Dokážeme se vysoukat ze sevření virtuální 
anakondy, nebo si stačí povolit opasek. 
Jsou ty návleky skutečné, nebo trochu 
větší příliv metainformací. Píše tento text 
člověk, nebo jsem si pořídil nové boty. 
Ladislav Tejml v loňském roce představil 
pražskému publiku projekt autorských 
webových stránek Click by click. V připra-
vované panoramatické projekci pro galerii 
Video NoD rozvíjí specifickou vizuální koláž 
3D animací.
en Panoramatic projection of original 
visual collage made in 3D animation. 
k / c Veronika Zajačiková

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

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

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

Atelier E.B, Tauba Auerbach, Katja Mater, 
Lucy McKenzie, Beca Lipscombe, 
Eileen Quinlan
Historické práce / historical works: 
Božena Horneková-Rothmayerová & 
Civilisovaná žena (Civilized Woman), 
Kato Lukats, Madeleine Vionnet
'33 – '29 – '36
20. 12. – 25. 2.
'33 – '29 – '36 je inspirována myšlenka-
mi meziválečného období a prací tří 
avantgardních designérek, které společně 
formují komplexní řadu otázek týkajících 
se feminismu a femininity, antikvity a ultra-
-Modernity a mylných představ o eman-
cipaci. Vedle vystavených historických 
prací, Lucy McKenzie přizvala do výstavy 
současné umělkyně a designérky, aby 
reagovaly na daná témata.
en '33 – '29 – '36 is inspired by ideas from 
the interwar period and the practice of 
three avant-garde designers, that together 
form a complex set of intersecting ques-
tions – feminism and the feminine, antiq-
uity and the ultra-Modern and misleading 
representations of emancipation. Along 
with historical works on display, Lucy McK-
enzie invited contemporary artists and 
designers to respond to these issues. 
k / c Lucy McKenzie 
organizováno / organized by Are | are-
-events.org
ARTSEMESTR
25. 1. – 30. 1.
Prezentace prací studentů UMPRUM, 
které vznikly v průběhu zimního semestru 
2016/2017. Návštěvníci zhlédnou práce 
všech ateliérů v autentickém prostředí 
školy. 
en A presentation of students´ work 
which was created throughout the winter 
semester 2016/2017. Visitors will have 
a chance to see the artistic production of 
all studios and experience a unique and 
genuine atmosphere of the Academy of 
Arts, Architecture and Design. (The exhibi-
tion will be held on all UMPRUM floors).

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 
PALÁC KINSKÝCH 
Staroměstské náměstí 12 (C3) 
út–ne/Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / 
Douanier Rousseau: Painter's Paradise 
Lost (Národní galerie – palác Kinských)
15. 9. – 15. 1.
Národní galerie v Praze ve spolupráci s pa-
řížským Musée d'Orsay pořádá vůbec první 
výstavu Henriho Rousseaua u nás. Ikonická 
díla slavného naivisty budou vystavena 
tváří v tvář dalším velkým jménům světové-
ho i tuzemského umění – Paula Cézanna, 
Pabla Picassa, Maxe Ernsta, Toyen, Emila 
Filly nebo Josefa Šímy.
en The National Gallery in Prague in coop-
eration with the Paris Musée d’Orsay orga-
nises the first exhibition of Henri Rousseau 
in the history of the Czech Republic. The 
iconic works of art of the famous painter 
of the naïve style will be displayed face 
to face with the paintings of other great 
representatives of world and domestic art 
– Paul Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst, 
Toyen, Emil Filla, and Josef Šíma. 
k / c Kristýna Brožová

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

Fotograf hvězd / Photographer of Stars: 
Sam Shaw (1912–1999)
11. 10. – 15. 1.
Americký fotograf a filmový producent 
Sam Shaw je autorem jednoho z nejpro-
slulejších snímků 20 století zachycující 
Marilyn Monroe v bílé sukni nadzvednuté 
průvanem z ventilační šachty podzemní 
dráhy v New Yorku. Shaw získal mezi-
národní věhlas za své fotografie z filmů 
a fotografie filmových hvězd (Woody 
Allen, Alfred Hitchcock, Sophia Loren), 
ale jeho archiv zahrnuje i portréty 
osobností jako Marc Chagall nebo Marcel 
Duchamp.
en American photographer and film 
producer Sam Shaw created one of the 
most iconic images of the 20th century 
with Marilyn Monroe with the skirt of her 
white dress blowing over a subway grate 
in New York. Sam Shaw is internationally 
recognized for his photographs of films 
and movie stars (Woody Allen, Alfred 
Hitchcock, Sophia Loren), but his ar-
chives include portraits of other famous 
people such as Marc Chagall and Marcel 
Duchamp. 
k / c Olga Malá
Pořádá GHMP ve spolupráci se Shaw 
Family Archives / Organized by Prague City 
Gallery in collaboration with Shaw Family 
Archives
Karel Kuklík: fotografický dialog 
s krajinou
7. 2. – 14. 5.
Karel Kuklík (1937) se fotografií začíná vážně 
zabývat kolem roku 1955. Ve fotografických 
obrazech sledujeme tendence informelu, 
abstrakce i surrealismu v existenciálním 
modu. V šedesátých letech je v úzkém 
propojení s českou výtvarnou scénou, 
fotografuje portréty a ateliéry výtvarníků 
a sochařů. Výstava je poctou k autorovu 
významnému životnímu jubileu a představí 
průřez jeho fotografickou tvorbou. 
en Karel Kuklík (born 1937) took up 
photography in earnest around 1955. His 
photographic images bear witness to the 
artist’s absorption of influences by Art 
Informel, Abstract art and Surrealism, 
transformed into an existential mode. The 
1960s saw him working closely with the 
Czech art scene of the time, photograph-
ing portraits and studios of painters and 
sculptors. This exhibition, offering a cross-

section of Kuklík’s photographic output, 
is an homage to the artist marking his 
seventieth birthday. 
k / c Pavlína Vogelová 
Koordinace / coordinator: Olga Malá

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

Federico Díaz, Daniel Hanzlík, Jiří 
Matějů, Petr Pastrňák, Gerhard Richter, 
Hiroshi Sugimoto, Jiří Šigut, Miloš Šejn
Landscape
20. 12. – 12. 2.
Výstava prezentuje práce osmi umělců, 
jejichž díla lze rozdělit do několika pod-
skupin podle způsobu, jakým s tématem 
krajiny zacházejí jako s jistou událostí 
a které umělecké médium k tomu využívají. 
V tomto případě pak forma limituje a z vel-
ké části spoluurčuje obsah. Výstava vychází 
z předpokladu, že každý autor se s krajinou 
v jistých okamžicích své tvorby střetává. 
Pokouší se ji například věrně zpodobnit, či 
se pro něj stává spíše procesem a matérií, 
zachycuje její impresi. Nebo odkazuje k její 
historické a mytologické povaze a zabývá 
se krajinou jako pamětí, přičemž mnohdy 
reaguje na její posvátný rozměr. S krajinou 
je také manipulováno za účelem vytvoření 
nové, promyšlené přírody; v neposlední 
řadě se krajina rovněž stává samotným 
místem tvorby. 
en The exhibition presents the work of 
eight artists whose pieces can be divided 
into several subgroups characterized by 
how they handle the topic of landscape 
and through which artistic medium, as 
if it were an event. In such a case the 
form limits and greatly codetermines the 
content of the work. It begins from the 
assumption that each artist must grapple 
with landscape at certain moments in 
the creative process. The artist attempts, 
for example, to faithfully render the 
landscape, or the landscape becoming, 
rather, a material and a process, captur-
ing the impressions of the landscape. 
Otherwise the artist refers to its histori-
cal, mythological character and reviews 
landscape as memory, during which the 
artist very often responds to its sacred 
dimension. Landscape is also manipulated 
for the purpose of creating a coherent, 
new kind of nature; last but not least, 
landscape itself also becomes a location 
for creativity.

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

Irma Boom: Architektura knihy
22. 11. – 14. 1.
Nizozemská grafička Irma Boom chápe 
knihu v jistém architektonickém smyslu, 
tedy jako reorganizaci elementů a forem. 
Každá kniha je pro ni experiment, s nímž 
nabourává tradiční přístup. Výstava před-
staví knižní úpravy Irmy Boom pro světová 
architektonická studia a designéry.
en Dutch graphic designer Irma Boom 
understands book in architectonical 
sense, as an organization of elements 
and forms. Each her book has an unique 
solution.
Šumperák
1. 2. – 24. 3.
Na příkladu legendárního rodinného domu 
je možné sledovat úvahy, co je originál 
v architektuře, jak architektura odráží 
dobovou společenskou situaci nebo vyjad-
řuje dobové představy o ideálním bydlení.
en Legendary family house from Šumperk 
as a startpoint of reflections on social 
situation or ideal housing.
Autor Tomáš Pospěch, Martina Mertová.

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

David M.C. Miller / Labyrint věcí
do 12. 1.
Párové barevné fotogramy
en Sets of two photograms in colour
Patrik Borecký, Tomáš Brabec: Buzkashi
24. 1. – 5. 3.

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

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

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

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

Moucha, Kolář, Boštík, Zeithamml
20. 9. – 15. 1.
Výstava zpracovávající téma exilových 
uměleckých osobností zachycuje období 
80 let v Paříži.
en An exhibition presenting the topic of 
artists who lived in exile, depicting the 
period of 1980s in Paris. 
k / c Helena Musilová
Josef Istler
7. 10. – 15. 1.
Výstava surrealistického malíře.
en The exhibition of surrealistic painter. 
k / c Iva Mladičová

D3
ARTINBOX 
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D3) 
út, čt / Tue, Thu 14.00–16.00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

Kurt Gebauer: Kurtura v Perlovce II. – 
Sametové podzemí / Kurture in Perlova 
Street II. – Velvet Underground
do 2. 2.
k / c Nadia Rovderová
Daniel Pešta: Škola / School
10. 2. – 30. 3.
k / c Nadia Rovderová

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

Václav Stratil: Sedim / I sit
5. 1. – 21. 1.
Václav Stratil (1950) vytváří své fotogra-
fické autoportrétní cykly od počátku 90. 
let minulého století. V zpětném pohledu 
se dnes tato linie jeho tvorby jeví jako 
hravý a zároveň seriózní a psychologicky 
vrstevnatý obraz lidského individua. Na 
novém materiálu k výstavě Sedim pracoval 
poslední dva roky. Opět se jedná o auto-
portréty, i když tentokrát z nich autorova 
podoba mizí.
en Selfportraits are since 90´s an impor-
tant line in Václav Stratils´ work. Looking 
back they can be considered as a playful 
and simultaneously serious and psycho-
logically rich image of a human being. Last 
selfportraits from past two years work 
with a dissapearance of author´s image.

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

Martin Zhouf: RetroFuturoSpektiva
6. 1. – 28. 1.
Obrazy a ilustrace fantasy tvorby malíře 
Martina Zhoufa
en Paintings and illustrations of fantasy 
creation made by Martin Zhouf

GALERIE FOTOGRAFIC 
Stříbrná 2 (D3) 
fotografic.cz

leden–únor zavřeno / January–February 
closed

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
galeriehavelka.cz

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

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

Vladimír Kysela: Máchovské kontemplace 
/ Macha´Contemplation
5. 1. – 20. 1.
Fotograf Vladimír Kysela se ve své práci 
soustřeďuje na zachycení pocitů při vní-
mání krajiny, zkoumá interakci obrazového, 
literárního a hudebního vyjádření. Soubor 
fotografií Máchovské kontemplace získal 
3. Cenu v mezinárodní soutěži Prix de la 
Photographie Paris, 2016, v kategorii Book 
Proposal / Fine Art a čestné uznání na IPA 
– International Photography Awards, 2016, 
v kategorii Fine Art Landscapes. 
en The photographer Vladimir Kysela con-
centrates in his work on recording of his 
emotions during perception of landscape, 
he searches an interaction of painting, 
literary and musical expression. His cycle 
of photographs Macha´ Contemplation 
was awarded the 3rd Prize in International 
Competition Prix de la Photographie 
Paris, 2016, in category Book Proposal / 
Fine Art and Honourable Mention of IPA – 
Interntional Photography Awards, 2016, in 
category Fine Art Landscapes.
„10. jubilejní ročník Ceny kritiky za 
mladou malbu 2017 – soutěž pro umělce 
do 30 let – Výstava finalistů a Výstava 
laureátů, spojená s křestem sborníku “
24. 1. 2017 – 19. 2.; 21. 2 – 6. 3.
Cena kritiky za mladou malbu oslavuje 
desetileté výročí svého trvání. Kromě 
každoroční soutěže pro mladé umělce 
do 30 let, k jejichž ocenění patří Výstava 
finalistů na začátku roku a Výstava laureáta 
na konci kalendářního roku, se bude v ná-
vaznosti na Výstavu finalistů konat Výstava 
laureátů uplynulých devíti ročníků, spojená 
s vydáním malého sborníku, hodnotícího 
jejich tvůrčí činnost. 
en Prize of Art Critique for Young Painting 
celebrates the 10th Anniversary of its 

duration. Apart of the yearly competition 
for young artists until 30 years, where the 
Exhibition of Finalists at the beginning of 
year and the Exhibition of Laureate on 
the end of calendary year belong to their 
evaluation, the Exhibition of Laureates 
of past nine years follows, joined by the 
introduction of small memorial volume, 
evaluating their artistic activity.

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

Avantgardní fotograf Jaromír Funke
Jaromír Funke: Photographer of the 
Avant-garde
25. 11. – 29. 1.
Jaromír Funke (1896–1945) patří k nejvý-
znamnějším osobnostem české fotografie. 
Výstava, uspořádaná ke 120. výročí 
autorova narození, se soustřeďuje na jeho 
avantgardní díla ve stylu funkcionalismu, 
nové věcnosti, abstrakce a surrealismu.
en Jaromír Funke (1896–1945) belongs 
to the most important figures of Czech 
photography. The exhibition marks the 
one hundred twentieth anniversary of the 
authors birth and is concentrated on his 
Avant-garde works in style of Functional-
ism, New Objectivity, Abstraction and 
Surrealism.
Jaroslav Kučera – Tiché dialogy / 
Silent Dialogues
3. 2. – 2. 4.
Výstava uspořádaná k jubileu nejvýraznější 
osobnost současné české fotografie života 
prezentuje pro autora netradiční projekt 
zaměřeným nikoliv na jeho pověstné 
„lidi na společenském okraji“, ale na svět 
zdánlivých předmětných banalit, které nás 
obklopují. 
en The exhibition marking anniversary of 
one of the most important personality 
of contemporary Czech photography of 
daily life presents for the author atypical 
project concentrated not on his "famous 
people on social periphery", but on world 
of apparent material banalities that are 
surrounding us.

– LEICA GALLERY CAFÉ
Adriana Cahová: Ženy Nahlas / Women 
Aloud
23. 11. – 17. 1.
Výstava představuje soubor 16 ručně vyro-
bených fotografií z autorčiny letité tvorby 
zobrazující ženy a pouze ženy. 
en The exhibition presents collection of 
16 handmade photographs with usage of 
classical photographic materials consisting 
mostly of feminine faces and nudes.
Lukáš Mach: Jedna svatba, jeden pohřeb 
/ One Wedding, one Furn
18. 1. – 21. 3.
Koncepční soubor analogových fotografií 
s příměsí filmového zrna, do něhož byl 
vlepen příběh. Metaforický příběh dvou lidí 
a jejich nejistého světa mezi čtyřma očima. 
en Concept collection of analogue pho-
tographs with metaphorical story of two 
people and their unsure world between 
four eyes.

ŠKOLSKÁ 28 
Školská 28 (D3) 
út/Thu 13.00–19.00, 
st–pá/Wed–Fri,13.00–18.00 
skolska28.cz

TOPIČŮV SALON A KLUB 
Národní 9, 1. patro (D3) 
po, čt, pá/Mon, Thu, Fri 10.00–17.00, 
út, st/Tue, Wed 10.00–18.00 
topicuvsalon.cz

Miloslav Moucha
13. 12. – 27. 1.
Český umělec, který se proslavil především 
v zahraničí, autodidakt hrdě se hlásící 
k této skutečnosti. V roce 1968 emigroval 
do Francie, od roku 1990 žije a tvoří stří-
davě ve Francii a České republice. 
en Czech author known mainly in France 
because of his emigration to Paris. Now 
he is focused on large format amazing 
landscapes standing between abstraction 
and reality. 
k / c Lucie Šiklová
Monika Immrová
7. 2. – 10. 3.
Betonové sochy a reliéfy z poslední 
doby doplněné o grafický cyklus a práce 
s papírem. 
en Concrete statues and reliefs together 
with craphics and paper works. 
k / c Iva Mladičová
Jan Hendrych
7. 2. – 17. 3.
Ohlédnutí za dosavadní tvorbou. 
en Looking back at the author´s creation. 
k / c Ilona Víchová

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

Knihkupectví pravidelně pořádá akce, 
sledujete FB a webové stránky.

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

Jimena Mendoza, Aleksandra Vajd: 
casualidad/causalidad
8. 12. – 10. 1.

Tension X
Qui vicerit, quod proelium
Darina Alster, Peter Šagát 
19. 1.–19. 2.

Naše vize je apokalyptická, odhalující, 
přivádějící na svět, zachraňující.
Naše vize je plná naděje nového života. 
Feminní síla je ta pravá esenciální síla.
Visita Interiora Terrae Rectificando Inve-
nies Occultum Lapidem. Obrazec je nutno 
opakovat tiše jako modlitbu, mantru i sygil. 
Je třeba nedat šanci strachu. Važme si 
života a prožívejme lásku. Strach plodí 
nenávist láska propojuje. Darina Alster 
společně s PXS k novému roku 2017.
en Our vision is apocalyptic, revelatory, 
life-giving, salvational. Our vision is full of 
hope for a new life. The feminine force is 
the true essential force. Visita Interiora 
Terrae Rectificando Invenies Occultum 
Lapidem. The pattern must be repeated 
quietly like a prayer, mantra, or sigil. We 
must not give fear a chance. Let us value 
life and experience love. Fear gives rise to 
hatred; love brings together. Darina Alster 
and PXS on the new year 2017.

KVALITÁŘ 
Senovážné náměstí 17 (D4) 
po–čt/Mon–Thu 10.00–18.00, 
pá/Fri 10.00–16.00 
kvalitar.cz
Penmanship: Tomáš Absolon,  
Cezary Poniatowski
16. 12. – 17. 2.
Výstava představuje tvorbu dvou malířů, 
Tomáše Absolona a polského autora 

Unikátní příběhy českého výtvarného 
umění (1900–2015) od autorů Ondřeje 
Horáka, Jiřího Franty a Davida Böhma. 
Knihu vydává nakladatelství Labyrint.

www.labyrint.net — t. 224 922 422

Unikátní příběhy českého výtvarného 

Olgoj Chorchoj

9. 12.2016
 —————— 

16. 4. 2017

LOGIKA  
EMOCE  

LOGIC OF  
EMOTION

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
HUSOVA 14, BRNO
WWW.MORAVSKA-GALERIE.CZ
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Objevte  
Jordánsko 

v Praze
Goethe-Institut
Masarykovo náb. 32
Praha 1
Vstup volný 
www.goethe.de/carteblanche

VÝSTAVA FINALISTŮ 
24. 1. –––  14. 2. 2017
GALERIE KRITIKŮ, 
PALÁC ADRIA, 1.P
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Současné umění
v pražských galeriích

PRAHA
01/01 — 28/02 2017

Contemporary Art 
in Prague Galleries

Robert Šalanda
25. 1. – 18. 2.
k / c Richard Adam

GALERIE CZECHDESIGN 
Vojtěšská 3 (E3) 
po–pá/Mon–Fri 12.00–19.00 
czechdesign.cz

GALERIE MIMOCHODEM  
Palackého nám., vestibul st. metra (E3) 
nonstop 
facebook.com/galerievpodchodu

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

NIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM
vestibul stanice metra Karlovo 
náměstí (E3)

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

Ivan Vosecký: ИBAN-Když je židle 
stolem
vlajka: Mark Ther
19. 1. – 24. 2.
k / c Ivan Mečl
Avdej Ter Oganian
vlajka: Adrien Tirtiaux
2. 3. – 7. 4.

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

Tomáš Honz: Mýty ze starého světa
26. 1.
Autor precizně zvládnutou iluzivní mal-
bou naznačuje bájná antická místa, která 
mají všichni uložená hluboko v mysli. 
Působí familiárním dojmem, ale přesto 
divák nedokáže s jistotou určit, co přes-
ně zobrazují a jaký mýtus se k nim váže. 
Vystavené obrazy jsou plné atmosféry, 
tajemství a napětí.
en Illusive paintings of mythical places.
Markéta Babková a Kateřina Čápová: 
NApůl
21. 2. – 17. 3.
Aktuální malířská tvorba dvou studentek 
z malířského ateliéru M. Rittsteina na AVU.
en Two students of Painting studio of 
Michael Rittstein from Academy of Fine 
Arts in Prague.

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

Donetsk Syndrome Diagrammatic 
16. 12. – 26. 2.
Výzkum a výstava Paula Chaneyho byla 
původně plánována jako site-specific 
instalace v Izolyatsia – centrum pro 
kulturní iniciativy v ukrajinském Doněcku. 
Její realizace byla bohužel znemožněna 
rozvíjejícím se konfliktem na východní 
Ukrajině. Projekt mapuje sinusoidu dra-
matického vzestupu a následné deprese 
a násilí průmyslového města Doněck.
en Research and exhibition of Paul 
Chaney was originally intended for space 
Izolyatsia in Donetsk. Because of political 
situation has been finally realized in 
Prague. Project is mapping sinusoid of 
dramatic upswing of industrial city Done-
tsk followed by depression and violence.

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

Ajit Chauhan, Erica Baum: Until It 
Makes Sense
27. 1. – 4. 3.
S prací Ajita Chauhana jsme měli možnost 
se poprvé setkat v roce 2010, kdy působil 
na umělecké rezidenci v pražské Meetfac-
tory. Tehdy jeho tvorba vzbudila v lokálním 
prostředí nemalý ohlas. K intenzivnější 
spolupráci s umělcem došlo v roce 2012, 
v rámci výstavy, kterou pro SVIT připravil 
Lawrence R. Rinder, ředitel Berkeley Art 
Museum and Pacific Film Archive. V dílech, 
které představí Chauhan na aktuální výsta-
vě, navazuje na svou jemnou destruktivní 
práci s papírem. Chauhan se rozhodl 
přizvat na svou výstavu Ericu Baum, 
umělkyni jenž je ve své práci fascinována 
světem tisku. 
en We had the first chance to encounter 
the artistic production of Ajit Chauhan in 
2010 when he was active at the artistic 
residence Meetfactory in Prague. His 
works aroused big interest on the local 
scene then. A more intensive cooperation 
between the artist and the gallery occu-
rred in 2012 when Lawrence R. Rinder, 
director of the Berkeley Art Museum and 
Pacific Film Archive, curated an exhibition 
at SVIT. The artistic works which Chauhan 
introduces at the current exhibition are 
a continuation of his fine destructive work 
with paper. Chauhan decided to invite Eri-
ca Baum to his exhibition. She is an artist 
fascinated by the world of the press.

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

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

leden–únor zavřeno / January–February 
closed

F4
ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
pá–ne/Fri–Sun 13.00–18.00 
nebo po telefonické domluvě / 
or by appointment: +420 602 682 788 
etcgalerie.cz

Anna Hulačová: Vítání jara / Welcome 
Spring
16. 12. – 22. 1.
Výstava jedné z nejvýraznějších autorek 
nejmladší generace, v jejíž sochař-
ské tvorbě nalézáme hru s archetypy 
a předlohami, jejichž původní smysl se 
postupem času vytratil. 
en Exhibition is presenting one of the 
most interesting authors of the youngest 
generation. Her sculpture work introduc-
es a play with archetypes and patterns, 
whose original meaning has vanished in 
the meantime. 
k / c Martin Prudil

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

Manon de Boer, Kara Rooney, Ben 
Landau, Cristina David, Martin Vongrej, 
Marie Lukáčová & Jakub Roček, Jaro 
Kyša, Viktor Frešo, Rona Stern, Khalifa 
Ababacar Dieng, András Cséfalvay:
Time After Time
24. 11. – 8. 1.
Gil Delindro: The weight of repetition 
#2 (un)measurements
24. 11. – 15. 1.
(un)measurements je cyklická zvuková 
skulptura, rozdělená do dvou segmentů, 
které mapují různé časové cykly a geo-
grafie a čtou z identity bytosti v neustá-
lém pohybu. 
en (un)measurements is a cyclic sound 
sculpture divided in two segments that 
map different time cycles and geo-
graphies, reading from the identity of 
a being in a constant move.
Ján Gašparovič, Matej Gavula, Jonáš 
Gruska, Daniel Grúň, Roman Ondák: 
Shell Game
19. 1. – 19. 2.
Shell Game je hra založená na triku 
a získané důvěře sázejících. Její pravidla 
jsou do velké míry založená na představě 
performance a participace. Zachází 
s fikcí, s představou důvěry vs. podvodu. 
Můžeme ho chápat jako metaforu víry 
v samotné umění, v to, co představuje 
a co v něm vidíme. 
en Shell Game is a game based on a trick 
and trust of the players. Its rules are 
based on the idea of the performance 
and participation. Shell Game manipulate 
with the fiction, with the image of the 
trust vs. cheat. It is metaphor of faith in 
art itself, its representations and what 
we can see in it. 
k / c Lucia Gavulová & Jaro Varga
Autor koncepce: Matej Gavula

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

Ondřej Basjuk
1. 2. – 26. 2.
Absolvent Ateliéru grafika II prof. Vladimí-
ra Kokolii na Akademii výtvarných umění 
v Praze. Jeho tvorba se pohybuje přes 
kresbu, malbu až po objekt a instalaci. 
Basjukův rukopis se odkazuje k archiv-
nímu obratu a inspiraci Orientem. Je 
to známý romantik a vášnivý sběratel. 
Výstava vznikne přímo v reakci na historii 
altánu v parku Klamovka.
en Exhibition reacting on history of 
pavilion in Klamovka park.
Jan C. Löbl
od 28. 2.
Absolvent Ateliéru textilní tvorba na 
Fakultě umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
kde je v současné době na doktorand-
ském studiu. V Altánu Klamovka představí 
svůj doktorandský projekt LOOKING, 
který vychází z textilního a oděvního 
fenoménu Krušnohoří.
en Doctoral project LOOKING inspired by 
textile and clothing from Krušné hory. 
k / c Lenka Sýkorová

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

Aleš Loziak: Pozoruji, aniž bych vnímal
26. 1. – 26. 2.

Cezaryho Poniatowského. Oba autoři 
se pohybují na pomezí předmětné 
a abstraktní malby jako polohy vhodné 
pro zachycení svého vztahu k realitě 
a odpovídající jejich uchopení dvojdi-
menzionálního díla. Absolon představuje 
novou, pro výstavu připravenou sérii 
obrazů a kreseb. Tvorbu Poniatowského 
reprezentují různě staré práce, aktualizo-
vané instalací s provedením nástěnných 
maleb. Spojujícím momentem je způsob 
zacházení s obrazem podobný kompono-
vání plakátu a jeho estetice. Jednoduše 
řečeno, díla sestávají z obrazového mo-
tivu, typografie, barevných ploch a někdy 
dekorativních prvků. Přenesení struktury 
plakátu na obraz (včetně pro plakát ty-
pické práce s textem/informací) se stává 
nástrojem pro rychlé a jasné vyjádření. 
en The exhibition entitled “Penman-
ship” presents the work of two painters, 
Tomáš Absolon and the Polish artista 
Cezary Poniatowski. Both painters move 
on the border between abstract and 
subject-oriented painting as a position 
appropriate for capturing their relation-
ship to reality and corresponding to their 
conception of a two-dimensional work. 
Absolon presents a new series of draw-
ings and images prepared just for this 
exhibition. The creations of Poniatowski 
represent works of various ages, updated 
installations including murals. The con-
necting moment is th eway the image is 
handled, similar to that of poster design 
and its aesthetics. Simply put, the works 
are comprised of images and motifs, 
typography, colored spaces and some-
times decorative elements. Transferring 
the structure of a poster onto that of 
a painting (including working with infor-
mation/text, as is typical of a poster) 
becomes an instrument for a clear, fast 
expression of the work. 
k / c Monika Čejková
Viktorie Beldová: Koruna pro 
Kambodžského krále / Crown for the 
King of Cambodia
13. 12. – 6. 2.

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

KRAJINA 2017
25. 1. – 3. 3.
Císařovský Tomáš, Čuška Jakub, Daněk 
Zdeněk, David Jiří, Ďuriš Juraj, Englberth 
Miloš, Falušiová Lenka, Gruber Petr, 
Honz Tomáš, Houska Jirka, Kašpar Adam, 
Kaufmann Miroslav, Kudrnáč Filip, Lomová 
Ivana, Lukáč Martin, Mainer Martin, 
Malinová Pavla, Matoušek František, 
Mrázková Ivana, Mičíková Lucie, Nagypal 
Michal, Paučo Samuel, Pangrác Pavel, 
Písařík Petr, Popaja Aldin, Rittstein 
Michael, Rapant Michal, Reichel Julius, 
Salajka Martin, Spevák Tomáš, Střížek 
Antonín, Šormová Kristýna, Špaňhel 
Jakub, Tomáš Jakub, Typlt Lubomír.

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

Jan Tichý: Mříž
4. 1. – 18. 2.

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

Nikol Kutíková
6. 1. – 12. 2.
k / c Petra Steinerová a Michal Pěchouček
Lea Petříková
16. 2. – 19. 3.
k / c František Fekete

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

Jaromír Novotný: Tělo malby / 
The Body of a Painting
7. 1. – 18. 2. 2017
Co se děje uvnitř malby jako objektu? 
Lze uvidět příliš mnoho, podíváme-li se 
z druhé strany? Co plocha malby skrývá, 
odkrývá, odděluje nebo zpřístupňuje? 
Je barva méně konstruktivní element? 
Má obraz tělesné části? Autorovy obrazy 
z posledního roku oscilují kolem témat, 
která se přirozeně odkrývají během 
práce a tato výstava je nabízí jako jeden 
z úhlů pohledu na Novotného mono-
chromní abstrakci. 
en The artist explores the physical body 
of a painting as a central idea of his 
monochromatic abstract works.

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

KW: Back to Black?!
14. 12. – 17. 2.
Welcome to black! Pop-art a angažovaná 
poezie, současná malba. Nejnovější díla 
KW.
en Welcome to black! Pop-art and 
engaged poetry, contemporary painting. 
KW’s recent work.
k / c Mikuláš Novotný

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

Tomáš Roubal: České dioráma /  
Czech diorama
28. 1. – 4. 3.

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

Quentin Euverte, Agnieszka Grodzinska, 
Kernel, Irina Lotarevich, Lucia Elena 
Prusa, Shanta Rao, Viktor Timofeev, 
Pedro Wirz, and others 
Roy Da Prince
10. 12. – 19. 2.
Výstava volně krouží okolo příběhu Roy 
Da Prince, 24-letého začínajícího rappera 
kterého porota odsoudila k 2 x 25 až 200 
letům vězení za pokus o vraždu dvou lidí 
po hádce, kdo bude hrát další zápas na 
veřejném basketbalovém hřišti v centru 
New Orleans. Příběh Roy Da Prince je 
zároveň metaforou pro obecnou fascinaci 
něčím, co je zcela mimo naše chápání 
a zároveň pro romantickou nostalgizaci 
této nemožnosti. 
en Exhibition freely circulates around 
the story of Roy Da Prince, 24-years 
old aspiring rapper who was sentenced 
to 2 x 25 to 200 years of prison for at-
tempted murder of two people starting 
over a dispute of who had the next turn 
to play on the public basketball court in 
central New Orleans. The story of Roy 
Da Prince is taken as a metaphor for 
a fascination about something that is 
entirely incomprehensible for us and for 
the romanticization of this impossibility of 
understanding. 
k / c Michal Novotný
Jiří Surůvka: Samostatná výstava/ 
Solo exhibition
10. 12. – 19. 2.
Výstava je skrumáží starších a nových 
prací Jiřího Surůvky, jedné z nejdůležitěj-
ších postav české performance od polo-
viny 90. let, Batmana, Policisty, dada body 
artisty, svobodného umělce, invalidního 
důchodce, externího pedagoga, Mistra 
Zábavy a jednoho z prvních umělců, který 
využíval tisk na PVC. 
en Exhibition is a gathering of older and 
new works of Jiří Surůvky, one of the 
most important persona of Czech per-
formance since the mid 1990s, Batman, 
Policeman, dada body artist, free artist, 
disability pensioner, external teacher, 
Master of Entertainment and one of the 
first artist to use PVC print. 
k / c Michal Novotný
Kaspars Groshevs, Ieva Kraule: Tančící 
voda / Dancing Water
10. 12. – 19. 2.
Písek se sype z mých rukávů a mých 
kapes. Přetrvávající sypání – dny, roky, 
dekády, až ze mne není nic než písek. 
Zahrab se do něj hluboko. Buď dobro-
družný, buď archeolog a udělej ze mne 
výzkumný terén. Ztrať ve mne čas, pohřbi 
do mne své sny. Zavěs své strachy do 
mých vlasů, nech opadat starou kůži. 
Zamotej se, až se tvůj oběh zastaví 
a zmodráš jako moře. 
en Sand seep out of my sleeves, out of 
my pockets. Persistent seeping for days, 
years, decades till there is nothing left 
of me but sand. Dig deep into it. Be 
adventurous, be archaeologist and make 
me your field study. Lose your time in me, 
bury your dreams in me. Suspend your 
fears in my hair, let the old skin droop, 
tangle yourself till circulation stops and 
you turn blue as the sea.

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

Vladimíra Klumpar a Antonín Střížek: 
Kytky atd…
7. 12. – 21. 1.

Nadace Agosto Foundation Vás srdečně zve 
na české premiéry dokumentárních filmů

Tony Conrad: 
Completely in the Present
Tyler Hubby
(USA, 2016, 102min)
Film uvede producent filmu Paul Williams

Večer zahájí  Pražský improvizační orchestr

vs. Interpretation Festival 2016
Dominik Žižka 
(ČR, 2016, 25min)

9. února 2017 ve 20h
Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
www.agosto-foundation.org asociace mlok

Tony_Conrad_3c.indd   1 04/01/2017   12:25

’33 — ’29 — ’36
Galerie   UM — V ysok á škola 
UMeleckoprUMysloVá V pr aze   

20.12.2016 – 25.2.2017

GALERIE KUZEBAUCH 
Říčanova 19 mimo mapu / out of map 
po-pá 10.00-17.00 / Mon-Fri, 10am-
-5pm 
Nebo po domluvě 
galeriekuzebauch.com

Petr Stanický: Skloprostor/ 
Glass-Space
16. 12. – 28. 2.
Petr Stanický se sklem pracuje jako archi-
tekt. Jeho díla jsou samostatným speci-
fickým skloprostorem působícím na lidské 
smysly a emoce. Ač své práce projektuje, 
konstruuje a často kombinuje materiály, 
jen výjimečně upírá sklu jeho přirozené 
opticko-estetické vlastnosti – transparent-
nost a reflexi. 
en Petr Stanický is working with glass as 
an architect. His works are individualistic 
and specific glass spaces affecting human 
minds and emotions. Although he designs 
his structures and often combines materi-
als, he rarely denies glass’ natural optical 
and aesthetic properties – transparency 
and reflectivity.

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

Jana Vojnárová: Silueta a její odstín
11. 1. – 24. 2.

– GALERIE KOSTKA 
Markus Hanakam & Roswitha Schuller: 
Pivot
24. 11. – 8. 1.
Gaëlle Cressent: Looking for the East
19. 1. – 19. 2.
Hudba a vizuální umění se vždy pokoušely 
re-definovat hranice vlastní působnosti. 
A je to právě otázka hranic a území, kterou 
si prostřednictvím vizuální a zvukové in-
stalace nazvané Looking for the East klade 
francouzská umělkyně Gaëlle Cressent. 
en Music and visual art have always at-
tempted to re-define the limits of their 
respective domains. And it is indeed the 
question of limit, territory that poses 
the artist Gaëlle Cressent with the visual 
installation and sound called Looking for 
the East.
k / c Zuzana Jakalová

akce / events
Nadace Agosto Foundation uvádí:
Tony Conrad: Completely in the Present
Tyler Hubby (USA, 2016, 102min)
9. 2., 20.00, kino Ponrepo, 
Bartolomějská 11, Praha 1

Českou premiéru nového dokumentu 
Tylera Hubbyho představí jeho producent 
Paul Williams (UK). Film vznikal přes 20 
let a představuje první komplexní portrét 
radikálního amerického umělce Tony 
Conrada, který se bohužel jeho loňské 
premiéry v New Yorku nedožil.
Tony Conrad (1940 – 2016) – mezioborový 
umělec patřil mezi největší osobnosti 
experimentální hudby, filmu, performance 
a videa druhé poloviny 20. století. Conrad 
vystudoval matematiku na Harvardu a hud-
bu v Berkeley, počátkem šedesátých let se 
v New Yorku setkal s Johnem Cagem, byl 
ovlivněn hudbou a myšlenkami Stockhau-
sena a setkal se s členy skupiny Fluxus. 
Hrál na kytaru ve skupině Primitives, z níž 
vznikla kapela Velvet Underground. S La 
Monte Youngem, Marian Zazeelou, Johnem 
Calem a Angusem MacLisem založil sku-
pinu Dream Syndicate, nebo Theatre Of 
Eternal Music – jeden z mnoha důsledných 
pokusů o radikální revizi evropské hudby 
a umění vůbec. Je čelným představitelem 
amerického strukturálního filmu (Flicker 
Film) a jedním z pionýrů ve využití počítačů 
v umění. Společně s Woodym a Steinou 
Vasulkou, Paulem Sharitzem, Hollisem 
Framptonem a Peterem Weiblem v 70. 
letech začal působit v Buffalo University 
na katedře, kde se tito umělci věnovali 
experimentálnímu filmu, videoartu a umění 
nových médií.
Součástí večera je premiéra dokumentu 
Dominika Žižky z festivalu vs. Interpretation 
2016 (ČR, 2016, 25min) a performance 
Pražského improvizačního orchestru.
en Czech premiere of a new documentary 
film from Tyler Hubby presented by its 
producer Paul Williams. Film was made 
for 20 years and serves as first complex 
portrait of an American artist Tony Conrad 
(1940-2016), interdisciplinary artist and 
great persona of experimental music, film, 
performance and video art. During the 
evening will be held also the premiere of 
documentary film from Dominik Žižka and 
performance of Prague Improvisational 
Orchestra.
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