
Ve vybraných galeriích v Praze je 
možné najít QR kódy či přehrávače 

a získat tak přístup k UMA AudioGuide. 
Nahrávka formou dialogu s kurátorem či 
umělcem pomáhá porozumět výstavám 
současného umění.

BŘEVNOV
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera, 
Markétská 28/1 
čt–ne, 12–18 h / Thu-Sun, 12 am–6 pm 
entrancegallery.com

Tomáš Knoflíček a Libor Novotný: Ve 
znamení břevna a růží / In the name of 
beam and roses
15. 1.–15. 2.
� vernisáž / opening: 14. 1., 19 h

GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19
po–pá 12–18 / Mon–Fri, 12 pm–6 pm
Nebo po domluvě 
www.facebook.com/GalerieKuzebauch

Jakub Berdych: Materialýza
12. 11.–31. 1.
Jakub Berdych a jeho nečekaný, objevný, 
nelineární – jednoduše nápaditý – přístup 
k věcem a materiálům, které vidíme dnes 
a denně, důvěrně je známe, vyhledáváme 
či naopak pomíjíme. en: Jakub Berdych 
and his unexpected, revealing and 
intermittent – in other words – creative 
attitude to elements and materials of 
everyday use which we know intimately 
and seek or miss on a daily basis.
Kurátor / Curator Petr Nový

DEJVICE / BUBENEČ
GALERIE NTK
Národní technická knihovna 
Technická 6 
po–pá 8–20 h, so 10–17 h / Mon–Fri, 
8 am–8 pm, Sat, 10 am–5 pm 
techlib.cz

Tamara Moyzes, Lexa Peroutka, Lukáš 
Houdek, Milan Kohout, Milan Kozelka, 
Punx 23, Richard Wiesner, Shlomi Yaffe, 
Smyslov, Tomáš Rafa, Toy_box, Vladimír 
Turner, Michaela Spružinová, Barbora 
Šimková, Ondřej Vlk – Horylesy, Czakra, 
Eva Jašková, Kundy Crew, AFA a další...
Xenofilia
do 31. 1.
Skupinová výstava zkoumající fenomén 
xenofobie v současné české a slovenské 
společnosti.
Koncepce výstavy: Barbora Šimková, Milan 
Mikuláštík, Vladimír Turner

GALERIE PELLÉ
Villa Pellé, Pelléova 10 
út–pá, 13–18 h, so–ne, 11–18 h 
www.villapelle.cz

Ivana Lomová: Obrazy z ložnice / The 
Bedroom Paintings
29. 1.–27. 3.
� vernisáž / opening: 28. 1., 18 h
Retrospektiva tvorby z posledních deseti 
let známé malířky. Tentokrát je prostře-
dí jejích obrazů doplněno o prostor 
mnohem intimnější – o ložnici. V ní se 
autorčiny obrazy nejen fyzicky vrší, ale 
občas i odehrávají. en: A retrospective 
from the last ten years of this well-known 
painter. This time she complements the 
often depicted environment with a more 
intimate space – the bedroom. Here, the 
artist's paintings not just piles up physi-
cally, but also take place, sometimes.
Kurátor / Curator: Marek Pokorný
Komentované prohlídky výstavou / 
Guided exhibition tours: 19. 2., 19. 3. 
od 1.00
Tvůrčí dílny pro veřejnost: / Public 
workshops: 7. 2., 21. 2., 14. 3. od 16.00
Tvůrčí dílny pro školy / Workshops 
for schools: informace e-mailem 
info@villapelle.cz, nebo tel.: 725 537 142

GALERIE VZÁJEMNOST
Vítězné náměstí 10/829 (vchod do pasáže) 
nonstop 
vzajemnost.blogspot.cz

HOLEŠOVICE
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1 
so–po 10–18 h, st a pá 11–19 h, 
čt 11–21 h / Sat–Mon 10 am–6 pm, 
Wed+Fri 11 am–7 pm, Thu 11 am–21 pm 
dox.cz, facebook.com/DOXPrague.cz

Mody demokracie / Modes 
of Democracy
do / until 16. 3. 
Výstava vychází z předpokladu, že ne- 
existuje pouze jeden model demokracie, 
nýbrž více jejích modů a na projektech 
českých a zahraničních umělců předsta-
vuje inspirativní příběhy demokracie ze 
zemí celého světa. en: The exhibition is 
based on the assumption that there isn’t 
just one model of democracy, but rather 
that it has multiple modes. The exhibition 
features projects by Czech and foreign 
artists that present inspirational stories 
of democracy from around the world.
Hlavní kurátor / Head curator: 
Jaroslav Anděl
This Place
do / until 2. 3.

Světová premiéra mezinárodní putovní 
výstavy představuje práce 12 předních 
fotografů a jejich pohled na Izrael. Mezi 
autory několika stovek fotografií se 
představí světová jména jako je Jeff Wall, 
Josef Koudelka nebo Thomas Struth. 
en: The world premiere of an internatio-
nal travelling exhibition features the work 
of 12 leading photographers and their 
perspective on Israel. The exhibition con-
sists of several hundred photographs by 
world-renowned names such as Jeff Wall, 
Josef Koudelka, or Thomas Struth.
Kurátorka / Curator: Charlotte Cotton

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

David H. Elán: Comedias Cript
do / until 31. 1. 
Michal Cáb: 2 x 12 / Separované diptichy
1. 2.–31. 3.
� vernisáž / opening: 5. 2., 19 h
Kurátor / Curator Matěj Smrkovský

KARLÍN
FUTURA: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 
st–ne 12–18 h, Wed–Sun, 12–6 pm 
futuraproject.cz

Josef Daněk a Blahoslav Rozbořil, 
Vladimír Havlík, Vendula Chalánková, 
Lenka Klodová, Matěj Kolář, Jiří Kovanda, 
František Kowolovski, Jan Mlčoch, 
Marian Palla, Rafani, Tomáš Ruller, 
Pavel Sterec, Jiří Surůvka, Miloš Šejn, 
Martin Zet
Vyprávění / Recounting
do / until 18. 1. 
Středem zájmu projektu je dokumentace 
akčního umění a možnosti její opakované 
prezentace. Jednou z možností, jak získat 
o minulé akci jistou představu, je setkání 
s autorem, či jeho vyprávěním. Výstava 
se proto pokouší skrze zvukové nahrávky 
vyprávění jednotlivých autorů postih-
nout onu osobní rovinu sdělení a zároveň 
nabídnout rozšířený náhled na realizované 
akce. en: The focus of the project is the 
documentation of action art and the po-
ssibility of its re-presentation. The exhi-
bition attempts through audio recordings 
of individual authors´ stories to capture 
one personal aspect of communication 
and at the same time offer an extended 
view of the realized performance.
Autoři konceptu / Authors: Jan Krtička, 
Jan Prošek
Black Media: Work, don't play
29. 1.–8. 3.
� vernisáž / opening: 28. 1., 18 h
Má každý z Vás vybavenou dílnu? Který 
youtube kanál o kutilství dlouhodobě 
sledujete? Jak blízko má kutilství k výtvar-
nému umění? en: Does each of you have 
a fully equipped studio? Which youtube 
DIY channel do you watch long-term? How 
close is DIY to visual arts?

GALERIE KIV
Křižíkova 34 
st–ne 12–18 h, Wed–Sun, 12–6 pm 
gkiv.cz

Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský: Díl 
druhý: Umělé dýchání
do / until 18. 1.
Kurátorka / Curator: Eva Slunečková
Rudolf Skopec, Ladislav Vondrák: Etický 
kodex nakloněné roviny
29. 1.–8. 3.
� vernisáž / opening: 28. 1., 18 h

LETNÁ
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů 
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše 
non-stop 
artwallgallery.cz

Martin Piaček: Václav Havel / Vymývání, 
Václav Havel/ Washing Out
do / until 15. 2.
Umelecká skupina Nová Věčnost en: Art 
Group New Eternity
Nebe vysoko nad námi je naše! / Heaven 
high above us is ours!
20. 2.–30. 4.
Výstava se zaměřuje na případy bourání 
a chátrání kulturně hodnotných staveb 
kvůli privátní komerční těžbě prosto-
ru. en: Exhibition focuses on cases of 
demolition and dilapidation of culturaly 
valuable buildings because of private 
commercial reasons.

GALERIE AVU
U Akademie 4 
Hlavní budova AVU, č. dveří 13 
po–pá, 10–18 h / Mon–Fri, 10 am–6 pm 
avu.cz

Halo – studenti tří vysokých uměleckých 
škol z Čech a Rakouska
do / until 15. 1.
Kolaborativní výstava mikrobuněk 
studentů tří intermediálních atelierů: 
AVU a UMPRUM z Prahy a Akademie der 
bildenden Künste z Vídně. en: Collabora-
tive exhibition by microcells of students 
from three intermedia studios: Academy 
of Fine Arts and Decorative Arts in Prague 
and the Akademie der bildenden Künste 
in Vienna.
Kurátor / Curator: Pavel Humhal

GALERIE PATRICIA MILANO
Nudný Otec, Dobrovského 22 
po–pá 13–00 h, so–ne 10–00 / Mon–Fri, 
1 pm–12 am, Sat–Sun 10 am–12 am 
skutecnost.cz

Pouštírna – knihovna a kino videoartu. 
Otevřeno každý den po celý rok.

GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 
út–pá, 12–18 h, so 12 – 15 h / Tue,–Fri, 12 
pm–6 pm, Sat 12–15 h 
galeriepn.cz

David Hanvald
4. 2.–21. 3.
� vernisáž / opening: 4. 2., 18 h
Výrazné konceptuální myšlení, lehká, 
uvolněná, brilantní malba. Jasná, zářivá 
paleta barev. Výstava autorovy tvorby 
z poslední doby.

INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 
út a st 17–20 h a dle aktuálního 
programu / tue and wed 5–8 pm and 
according to the current program 
inigallery.cz

Nanečisto
7. 1.–26. 2.
Nanečisto je zastřešující termín pro sérii 
pracovních setkání iniciovaných Markétou 
a Václavem Magidovými, která se budou 
pohybovat na poli dikuse a korekce 
myšlenek (Magid) a v modu propojování 
významů tance-přehmatu a slova-pře-
klepu (Magidová). Nanečisto bude Václav 
Magid formou veřejných přednášek 
prezentovat kostry možných budoucích 
textů. Rámec úvah budou tvořit zkusmo 
nadhozená témata, klikatá argumentační 
linie, pochybné zdroje a nejasná pointa.
Nanečisto II.
14. 1., 19 h
Pointa opakovaného vtipu

M.ODLA
Antonínská 6 / Vitrína v chodbě přízemí 
bytového domu, otevřená na požádání 
kohokoliv z obyvatel 
každý den 9–20 h / Showcase in a hall 
of the ground floor of the appartement 
building, opened after asking anybody of 
the residents. Every day between 
9 am–8 pm 
photo5.cz/m.odla

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Kostelní 42, Praha 7 
út–pá, 9-17:30 h 
ntm.cz

Hráčský instinkt!
 No Pain No Game

do / until 8. 2.
Počítačová hra, které potrestá chyby 
bolestí. Nejmenší sociální síť na 
světě. Koule, která se jako mávnutím 
kouzelného proutku při zpěvu pohybují. 
Flipper, na kterém hrajeme na stejné 
úrovni s hráči tvrdými jako ocel. Multi-
senzorické předměty Volkera Mora-
weho a Tilmana Reiffa tvoří protiváhu 
k masivně postupují izolaci uživatelů 
elektronických přístrojů. No Pain 
No Game, první samostatná výstava 
zmíněného uměleckého dua na světě, 
prezentuje deset vybraných děl, která 
různými způsoby zvou k interakci.

POLANSKY GALLERY
Veletržní 45 
st–so 14–19 nebo po domluvě / Wed–
Sat, 2–7 pm or by appointment 
polanskygallery.com

Lukáš Karbus: 9
do / until 24. 1.
Vladimír Houdek
7. 2.–21. 3.
� vernisáž / opening: 6. 2., 18 h

STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47 
Veletržní palác, vstup E 
Návštěva výstavy je možná vždy před 
představením a po něm / The exhibition 
is open always before and after 
a performance and within the commented 
sight-seeing. Studio Hrdinů in Veletržní 
palác in Prague, entry E – in the middle of 
the building National Gallery in the street 
Dukelských hrdinů 47, Praha 7 
studiohrdinu.cz

Ladislav Václav Kouba, Luboš Rothbauer 
a Jan Žalio
8. 2.–6. 3.
� vernisáž / opening: 7. 2., 18 h
Devátá výstava Studia Hrdinů, kterou 
ponecháváme bez názvu, volně reaguje na 
uvedenou inscenaci Pustina režírovanou 
Miroslavem Bambuškem podle textů Pavla 
Zajíčka. en: Ninth exhibition in Studio 
Hrdinů without title reacts directly to 
inscenation 'The Wasteland' directed 
by Miroslav Bambušek by texts by Pavel 
Zajíček.
Kurátorka / Curator: Tereza Sochorová 
Horáková

THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 (Pozor, galerie je od září na 
novém místě, i když stále na stejné adrese) 
st-pá 12–19 h, so–ne 10–19 h / 
Wed–Fri, 11 am–7 pm, Sat, 10 am–6 pm 
thechemistry.cz

VELETRŽNÍ PALÁC
Sbírka moderního a současného umění, 
Národní galerie / Collection 
of Modern and Contemporary Art, 
National Gallery 
Dukelských hrdinů 47
út–ne 10–18 h / Daily except Mondays 
from 10 a.m. till 6 p.m. 
ngprague.cz

Lucie Svobodová: Maxwellova 
rovnice / Maxwell’s Equation
do / until 11. 1. 
Sedm abstraktních obrazů a multimediální 
instalace je intervencí do stálé expozice 
Česká moderna II. en: Seven abstract 
paintings and a multimedia installation 
challenge the permanent exhibition 
Czech Modernism II.
Koncepce výstavy: Helena Musilová
Jiří Sozanský: 1984 Rok Orwella / 
1984: The Year of Orwell 
do / until 8. 2. 
Právě Veletržní palác jako možný nositel 
celé řady významů se v Sozanského tvorbě 
objevuje průběžně – v roce 1984 je torzo 
domu, které se právě začalo opravovat, 
podkladem pro sérii Rok Orwela, v 90. 
letech skrze něj reaguje na porevoluční 
situaci... en: Sozanský's work has, on 
occasion, looked at the Veletržní Palace 
as a potential carrier of many meanings. 
In 1984, the torso of the house, which 
had just begun to be repaired, became 
the background for his series The Year of 
Orwell, and in the 1990s, it served for his 
response to the situation after the Velvet 
Revolution.
Kurátor / Curator: Jiří T. Kotalík
Zdeněk Fránek: Polštářový dům
do / until 15. 2.
Alfons Mucha: Slovanská epopej
do / until 31. 12.

MALÁ STRANA
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 
út–ne 10–18 h / Tue-Sun, 10 am–6 pm 
atelierjosefasudka.cz

Jiří Černický: Reálný minimalismus
16. 1.–27. 2.
� vernisáž / opening: 15. 1., 19 h

GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12 
út–ne 10–12 h, 13–18 h / Tue-Sun, 
10 am–12 am, 1 pm–6 pm 
g.amu.cz

Henryk Gajewski
do / until 25. 1.
Polský umělec a kurátor žijící v Amster-
damu, mj. zakladatel varšavské Galerie 
Remont (1972-1979) a iniciátor řady 
mezinárodních uměleckých setkání, 
výstav a festivalů. en: Polish artist and 
curator based in Amsterdam, creator and 
founder of the Remont Gallery in Warsaw 
(1972-1979), and iniciator of numerous 
international artists meetings, exhibitions 
and festivals.
Kryštof Bartoš, Marcel Bárta, Jan Faix, 
Pavel Havrda, Jirka Jakub, Mikuláš 
Karpeta, Ondřej Komárek, Jan Kulka, 
Kilián Kuděla, Adéla Kudlová, Alexandra 
Čihanská Machová, Tomáš Mika, Ian 
Mikyska, Mikuláš Mrva, Jaroslav Noga, 
Robert Palkovič, Petr Zábrodský, 
DJ TBC/A
Když připustíme, že naše prostředí, 
ve kterém žijeme, a vůbec všechno je 
jen projekce, tak mozek neprodukuje 
vědomí, ale vědomí produkuje zdání
28. 1., 19.30–21.30
Koncerty, performance, projekce. Polo-
letní večírek dílny Live cinema z Centra 
audioviuzálních studií FAMU. Práce za 
semestr a přizvaní hosté.
Kurátor / Curator Martin Blažíček
Aleksandra Vajd & Hynek Alt,
Joe Morgan, Lisa Helder, Nathan Cahill, 
Nestor Guttierez
Apprentice/Master Project
6. 2.–19. 2.
� vernisáž / opening: 5. 2., 19 h
Projekt Apprentice/Master (žák/učitel) 
propojuje diplomanty z různých umělec-
kých škol v Evropě s renomovanými sou-
časnými umělci. Výsledkem projektu bude 
série 20 výstav v různých zemích. en: The 
Apprentice/Master project matches 
graduating fine art students (BA or MA) 
from different art schools in Europe, to 
renowned contemporary artists. The pro-
ject will result in a series of 20 exhibitions 
in different countries.

GALERIE PAVILON
Mostecká 3 
galeriepavilon.cz

Situace 57 – Martin Lukáč
10. 2., 18 h

MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2 
po–ne, 10–18 h / Mon-Sun, 
10 am–6 pm 
museumkampa.cz

Jiří Kolář
do / until 14. 2.
Museum Kampa pořádá výstavu u pří-
ležitosti 100. výročí narození Jiřího 
Koláře, který je ve sbírkách Jana a Medy 
Mládkových zastoupen mimořádně roz-
sáhlým a kvalitním souborem z důležitého 
období čtyřicátých až sedmdesátých 
let. Tehdy umělcův názor krystalizoval 
a zvolna se stával přirozenou a zároveň 
originální součástí českého i evropského 
současného umění. Později Jiří Kolář své 
nápady do důsledků rozvíjel a obohacoval 
dalšími objevy a technikami, ale základ již 
byl dán a směr vývoje v podstatě určen. 
en: Museum Kampa has organized an 
exhibition on the occasion of the 100th 
anniversary of the birth of Jiří Kolář, who 
is represented in the collection of Jan 

and Meda Mládek by a body of works of 
extraordinary range and quality from the 
important period from the 1940s to the 
1970s. At that time Kolář’s position had 
crystallized and he was slowly becoming 
a natural and at the same time an original 
part of Czech and European contempora-
ry art. Later he consistently developed 
his ideas and enriched them through 
other discoveries and techniques, but 
the foundations had already been laid 
and the direction of his development had 
been determined.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický
Zdeněk Burian: Až na konec světa /  
To the End of the World
do / until 15. 2.
Museum Kampa a Retro Gallery před-
stavuje více než čtyřicet barevných děl 
významného českého malíře a ilustrátora 
Zdeňka Buriana (1905—1981), z nichž 
mnohé jsou vystaveny vůbec poprvé. 
en: Museum Kampa and Retro Gallery 
present over forty paintings by the emi-
nent Czech painter and illustrator, Zdeněk 
Burian (1905—1981). This will mark the first 
time that many of these works are being 
publicly displayed.
Kunstkamera Jana Švankmajera
do / until 1. 2.
Variaci na starodávné kunstkomory rene-
sance a baroka, a především na slavnou 
kunstkomoru Rudolfa II. na Pražském 
hradě, můžeme označit za Švankmaje-
rův Gesamtkunstwerk, tedy souhrnné 
umělecké dílo, v němž se nejen uplatňuje 
široká škála jeho výtvarných postupů, ale 
v plné míře i surrealistická životní filo-
sofie, jeho vidění světa jako „magického 
univerza“, v němž vládne imaginace coby 
„královna lidských schopností“. en: A va-
riation on the old Kunstkammer (or Ca-
binets of curiosities) of the Renaissance 
and Baroque era, and above all on Rudolf 
II’s Kunstkammer at Prague Castle, we 
can call Švankmajer’s Gesamtkunstwerk. 
That is to say a compendium of artworks 
which apply not just to a wide range of 
creative methods, but also to a surrealist 
philosophy of life to its fullest extent, 
seeing the world as a ‘magic universe’ in 
which imagination rules as the ‘queen of 
human abilities’.
Technika, auta, motocykly / Technology, 
Cars, Motorcycles
do / until 1. 2.

MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 
st–ne 14–18 h / Wed–Sun, 2–6 pm 
museummontanelli.com

James Ensor: Zemřít pro 
nesmrtelnost / To Die for Immortality
do / until 1. 2.
Unikátní sbírka Jamese Ensora, belgic-
kého malíře a grafika, který je označován 
jako „vizionář moderny”, předchůdce 
expresionismu a surrealismu. Sbírka je 
majetkem Nadace sárského kulturního 
dědictví. Vystavena budou klíčová díla 
Ensorovy tvorby. en: A unique collection 
of works by Belgian painter and graphic 
artist James Ensor a “visionary of moder-
nity” and predecessor to expressionism 
and surrealism. The collection from the 
Saarland Cultural Heritage Foundation 
presents Ensor’s key works. 
Kurátoři / Curators: Dadja Altenburg-Kohl, 
Roland Augustin

NOVÉ MĚSTO
FOTOGRAF GALLERY
Školská 28 (ve dvoře / in the 
courtyard – through passage) 
út–čt 13–19, pá 13–18 h / 
Tue–Thu, 1–7 pm, Fri 1–6 pm 
fotografgallery.cz

Vladimír Skrepl: Lež a lži
do / until 22. 1.
Prvotním impulzem k výstavě Vladimíra 
Skrepla Lež a lži byl soubor několika desí-
tek autorských knih. Jejich základem jsou 
výtvarné katalogy, obrazové knihy a další 
publikace, které upravuje kolážováním, 
protrháváním a dokreslováním. Knihy jsou 
doplněny sochami a obrazy, které vznikají 
ve Skreplově ateliéru z výstřižků a balíků 
časopisů, pozvánek a obyčejných před-
mětů jako vlastním organickým růstem.
Kurátorky / Curators: Edith Jeřábková 
a Barbora Kleinhamplová
David Krňanský a Julius Reichel: /ROOM/
12. 12.–22. 1.
Instalace dvou studentů pražské VŠUP 
situačně rozvádí fotografické dokumen-
tace jejich společných akcí ve veřejném 
prostoru.

FOX GALLERY
Křemencova 6 
út–pá 10–19 h / Tu–Fri 10 am–7 pm 
so–po dle dohody/ Sa-Su by 
appointments and programs 
foxgallery.cz

GALERIE 1
Štěpánská 47 
út–pá 10–12 a 13–18 h, so 10–14 h / 
Tue–Fri, 10 am–12 pm and 1 pm–6 pm, 
Sat 10 am–1 pm 
galerie1.cz

Vladimír Fiala (kresby, texty), Daniel 
Smrž (malby, kresby, texty), Pavel Vágner 
(fotografie), Aleš Valenta (malby), Bára 
Vávrová (keramika)
ASPIK 2015
6. 1.–31. 1.
Aspik je volné umělecké sdružení, které 
pořádá svoji jubilejní výstavu v Galerii 1. 
en: ASPIK is a free artistic association 
that organizes its anniversary exhibition 
at Galerie 1.
Adéla Tománková (Adelheid) (kresby, 
malby): Traffic lights
3. 2.–28. 2.
Výstava Traffic lights ukazuje představu 
města Prahy očima Adély Tomankové 

(Adelheid ) aneb „Měla jsem rande se 
svým městem...” en: Traffic lights exhibi-
tion shows an image of Prague by Adel-
heid's eyes as "I had a date with my city..."

GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 
čt–so 14–18 h / Thu–Sat, 2–6 pm 
galerie1patro.cz

GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 
út–pá 10–18 h / Tue–Fri 10 am–6 pm 
facebook.com/GALERIECZECHDESIGN

Data Design
do / until 20. 3.
Proč jsou data důležitá a jak je design 
může ovlivnit? Jsou data v médiích 
prezentována transparentně nebo jejich 
vizualizace spíše napomáhá mani-
pulaci? První výstava o datech, která 
dávají smysl. en: Why data are important 
and how design can affect it? Are data 
presented in the media transparently 
or their visualization rather helps to 
manipulation? The first exhibition of the 
data that makes sense.
Kurátor / Curator: Filip Dědic, Jana 
Mattas Horáčková

GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36 (vitríny Štěpánské pasáže) 
po–ne 7–22 h / Mon–Sun, 7 am–10 pm 
fbgallery.cz

Josef Bareš
Tchaj-pejský deník: Povrchy, spotřeba 
a Carrefour
8. 1.–8. 2.
Adéla Součková
+ host Františka Loubat
13. 2.–13. 3.

GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 
út–ne 11–18 h / Tue–Sun, 11 am–6 pm 
galeriekritiku.cz

Jan Poupě: Solaris
18. 12.–20. 1.
Výstava laureáta 7. Ceny kritiky za mladou 
malbu.

GALERIE MIMOCHODEM
Palackého náměstí (vestibul stanice metra) 
non-stop 
facebook.com/galerievpodchodu

Pavel Příkaský: Najdeš ji v levém 
uchu / Look in Your Left Ear
do / until 31. 3.
Obrazy Pavla Příkaského přímo komuni-
kují s architekturou veřejného prostoru, 
v němž jsou umístěné. Operuje s uva-
žováním nad tím, jak by mohla vypadat 
malířská výzdoba (nebo alespoň její část), 
pokud by měla být v souladu s celkem 
stavby.

GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1 
po–ne 11–18 h 
novasin.org

Jednota umělců výtvarných: 2015 
Současná tvorba
7. 1.–25. 1.
V roce 2015 by mohla JUV oslavit 117. na-
rozeniny. Ovšem tento výtvarný spolek 
byl několikrát rozpuštěn a jeho činnost 
tak byla násilně přerušena. Opakovaně 
se členové sešli, aby spolek obnovili 
a pokračovali ve výstavní a umělecké 
práci. Obnova přišla v roce 1968 a znovu 
v roce 1989. Letošní výstavy se účastní 
30 členů, kteří budou zastoupeni v této 
kolekci svým aktuálním dílem.
Aleš Lamr: Maranatha
28.1.–15. 2.
Nový cyklus děl Aleše Lamra, uvedený 
historickým duchovním oslovením ze 
staré aramejštiny (Pane přijď) upoutá 
již novou technologií - aplikací různoro-
dých útržků malby do volného prostoru 
obrazové plochy. Lamr tuto metodu 
s úspěchem používá k novým malíř-
ským úvahám o vztahu chaosu, náhod 
a hrozeb života. V kosmicky motivované 
duchovní syntéze si nová problematika 
stavby malířského díla otevírá cestu 
k objevným myšlenkovým hloubkám 
obrazu.
Kurátor / Curator: Jan Kříž
Jaroslav Štědra: Obrazy
18. 2.–1. 3.

GALERIE PATRICIA MILANO
Nudný Otec, Dobrovského 22 
po–pá 13–00 h, so–ne 10–00 / Mon–Fri, 
1 pm–12 am, Sat–Sun 10 am–12 am 
skutecnost.cz

Informace o programu na webu galerie.

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 
út–so 11–18.30 h 
Tue–Sat 11 am–6.30 pm 
galeriesmecky.cz

Karel Teige: Plochy snů
10. 12.–31. 1.
Koláže pro výstavu zapůjčil Památník 
národního písemnictví
Kurátor / Curator: Zdeněk Freisleben

GALERIE SPZ
Pštrossova 8 
so 14–18 (další dny je výstava ke zhlédnutí 
přes výlohu) / Sat 2–6 pm 
galeriespz.com

František Demeter / Host: Magdalena 
Kwiatkowska: nic než plocha
11. 12.–16. 1.
Ondřej Vicena a jeho host
23. 1.–27. 2.
Kurátor / Curator: Christina Gigliotti

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 
po–ne, 11–19 h / Mon–Sun, 11 am–7 pm 
galerievaclavaspaly.cz

Milan Salák: Transformets
9. 1.–1. 3.

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

Stanislav Diviš: Medvídek do každé rodiny
do 23. 1.
Projekt z aktuální malířské tvorby autora.
Tomáš Honz a Michael Nosek: NApůl
24. 2.–26. 3.
Každoroční projekt galerie, kdy prof. Mi-
chael Rittstein představuje dva studenty 
ze svého malířského ateliéru na AVU 
v Praze.

KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 
po–čt 10–18 h, pá 10–16 / Mon–Thu, 10 
am–6 pm, Fri 10 am–4 pm 
kvalitar.cz

Jan Kovařík, Jaroslava Kadlecová: JK 2x
do / until 30. 1. 
Galerie multifunkčního prostoru Kvalitář 
na Senovážném náměstí představuje 
společnou výstavu autorů, absolventů 
Akademie výtvarných umění v Praze. 
en: Gallery and multifunctional space 
Kvalitář at Senovážné square presents 
a joint exhibition of artists graduates of 
the Academy of Fine Arts in Prague.
Kurátorka / Curator: Jana Bernartová
Baugruppe ist super !
7. 2.–20. 3.
Výstava „Baugruppe ist super ! Jak se 
dnes bydlí – inspirace z Berlína” přináší 
nejzajímavější příklady projektů bau-
gruppe od renomovaných berlínských 
architektů BARarchitekten, fatkoehl 
Architekten, ifau a Jesko Fezer, Heide 
& von Beckerath, Kaden und Partner 
a Zanderroth Architekten, které vznikly 
v posledních deseti letech. Spolupořa-
datelem projektu je IPR Praha (Vladimír 
Fialka, Žofie Raimanová). en: The exhi-
bition "Baugruppe ist super ! Contem-
porary housing - inspiration from Berlin." 
brings the most interesting examples of 
baugruppe projects by respected Berlin 
architects BARarchitekten, fatkoehl 
Architekten, ifau and Jesko Fezer, Heide 
& von Beckerath, Kaden und Partner, and 
Zanderroth Architekten, created within 
the past ten years. Co-organizer of the 
project – IPR Prague (Vladimír Fialka, 
Žofie Raimanová).
Kurátoři / Curators: Helena Doudová, 
Marek Kopeć

GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
po–pá 9–18 h, so 11–17 h / Mon–Fri,
9 am–6 pm, Sat 11 am–5 pm
goethe.de/praha

Britta Lange & Philip Scheffner: 
Halfmoon Files: The Making Of ... Ghosts
do / until 29. 1.
Sound a video instalace. Výstava vychází 
z rešerší filmaře Philipa Scheffnera 
a kulturoložky Britty Lange, týkající se 
válečných zajatců v první světové válce. 
Jedním z hlavních témat rešerše byl tak 
zvaný „Tábor půlměsíce“ ve Wünsdorfu 
u Berlína, kde byli internováni mezi roky 
1914 a 1918 především indičtí a severoaf-
ričtí „koloniální vojáci“.
Harun Farocki: Paralela I-IV

 (Hráčský instinkt!)
7. 2.–13. 3.
Videoinstalace sleduje vývoj počítačově 
generovaných grafik od prvních dvojroz-
měrných schémat před více než 30 lety až 
po dnešní fotograficky realistické obrazo-
vé světy. S pomocí příkladů z oblíbených 
her, jako jsou Minecraft, Grand Theft 
Auto a Assassin’s Creed, a s použitím 
esejistického komentáře klene Farocki 
oblouk od schémat zobrazování přírody 
přes možnosti tělesného pohybu až 
k důsledkům převládající „ich“ perspek-
tivy a podivným fyzikálním zákonům světa 
počítačových her.

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, Praha 1 
po–pá 9–21 h, so+ne 14–20 h / Mon–Fri, 9 
am–9 pm, Sat+Sun, 2 pm–8 pm 
lgp.cz

Jan Ságl: Deset stran jedné mince / Ten 
Sides of the Same Coin
do / until 18. 1.
Ačkoli byl Jan Ságl jedním z aktivních 
dokumentátorů dění po listopadu 1989, 
soustředí se výstava především na vybra-
né cykly, které Jan Ságl realizoval v době 
života v komunistickém Českosloven-
sku. en: Even though Ságl was one of the 
photographers who actively documented 
the events after November 1989, the exhi-
bition focuses above all on a selection of 
works Ságl completed earlier, during the 
communist rule in Czechoslovakia.
Kurátorka / Curator: Lenka Bučilová
Miroslav Machotka: Retrospektiva / 
Retrospection
23. 1.–5. 4.
Město ve své každodennosti specifickým 
výtvarným viděním Miroslava Machot-
ky. Výběr ze 40 let fotografické tvorby 
významného českého fotografa. / The city 
and its everydayness as seen by Miroslav 
Machotka. Selection from 40 years of 
photographical work of a significant 
Czech photographer.
Kurátor / Curator: Eva Heyd

ŠKOLSKÁ 28
Školská 28 
út 13–19 h, st–pá 13–18 h / 
Thu, 1–7 pm, Wed–Fri, 1–6 pm 
skolska28.cz

Tomáš Pospěch: Zemědělské práce – 
Sluneční město / Farm Work – Solar Town
9. 1.–30. 1.
Nalezený archiv fotografií JZD Slušo-
vice přináší svědectví o jedinečném 
hospodářském fenoménu i o tehdejší 
propagační fotografii. Představuje několik 
prací, které nabízejí nový smysl nalezeným 

diapozitivům JZD Slušovice. en: A found 
archive of photos from the cooperative 
farm JZD Slušovice bears witness to 
the unique economic phenomenon and 
promotional photography of that time. 
The exhibition presents several works 
that offer a new interpretation of the JZD 
Slušovice slide collection.

GALERIE BÍLÁ NÁSTĚNKA
Radomír Rokyta : Vstupujte jednotlivě / 
Enter individually
do / until 30. 1.
Vizuální intervence do architektury 
průchodu, ve kterém je provozována 
galerie B. N. Autor proměňuje pro-
střednictvím několika objektů a nápisu 
percepci prostoru, určeného prvotně 
návštěvníkově pohybu. en: A perceptual 
intervention into the architecture of the 
passage, where the BN gallery is located. 
The intervention alters slightly the space 
of the passage, designed primarily for the 
visitor's movement.

GALERIE DÍRA
Simon Whetham: The Desert Winds  
(Stop the Metal Rusting)
8. 1.–5. 2.
Britský zvukový umělec se v srpnu 2014 
vydal do odlehlých oblastí jižní Austrálie. 
Kempoval, často se zastavoval a při pro-
cházkách v regionu nevyhnutelně začal 
nahrávat zvukové aktivity. V odlehlých 
oblastech mohly být zachyceny pouze 
kontaktními mikrofony, zaznamenávají-
cími zvukové vibrace přímo přes povrchy 
objektů, a s hydrofony pro zachycení 
podvodních zvuků. en: 'In August 2014 
UK-born sound recordist took a trip to 
remote areas of South Australia. Stop-
ping often, camping and walking in the 
region, he inevitably began recording 
sonic activities. In remote areas these 
could only be captured with contact mi-
crophones, recording sound vibrations 
directly through the surfaces of objects, 
and hydrophones, capturing underwater 
sounds.

TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 
út–ne 12–18 h / Tue–Sun, 12–6 pm 
tranzitdisplay.cz

Trinh T. Minh-ha: Tři filmy
do / until 15. 2.
Americká autorka vietnamského původu 
pracuje s filmem obdobně jako s psaným 
textem. Poetickým jazykem uchopuje 
fyzickou podstatu vnímání světa, sleduje 
témata migrace, překračování vnitřních 
i vnějších hranic a především postavení 
žen ve společnosti.
Doprovodný program k výstavě:
17. 1., 15 h – seminář: Příjmením Nguyen, 
křestním jménem Jan
Speciální projekce filmů (vždy od 19.00.):
7. 1. Naked Space (1985, 135 min)
14. 1. Reassemblage (1982, 40 min)
21. 1. Night Passage (2004, 98 min)
28. 1. The Fourth Dimension (2001, 87 min). 
Kurátorka / Curator: Johanka Lomová
Autorka instalace / Installation: Isabela 
Grosseová

SMÍCHOV
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka 
so-ne 14–18 h / Sat–Sun, 2 am–6 pm 
aug.cz/altan-klamovka-praha

Juliana Höschlová: Úlisnost
3. 2.–1. 3.
� vernisáž / opening: 3. 2., 18 h
Absolventka Ateliéru malířství II. Vladimíra 
Skrepla. Výstava se zabývá popkulturním 
znázorněním lidských identit v masmé-
diích. Umělost, montáž a křečovitě se 
usmívající postavy, žijící ve vztahu s lea-
singem a hypotékou, jsou hlavní motivy 
monumentální kresby v Altánu Klamovka.
Kurátorka / Curator: Lenka Sýkorová

FUTURA
Holečkova 49 
st–ne 11–18 h / Wed–Sun, 11 am–6 pm 
futuraproject.cz 

Harun Farocki a Zbyněk Baladrán
27. 1.–22. 3.
� vernisáž / opening: 26. 1., 18 h
Umělec a filmař Harun Farocki je zá-
sadní postavou video artu a politického 
filmu. Ve středu jeho zájmu vždy stálo 
spojení technologie a moci. Zbyněk Ba-
ladrán prolíná uměleckou, kurátorskou 
i badatelskou pozici, pracuje s naleze-
ným materiálem a konstrukcí minulosti 
z pozice k současnosti. Plánovaná 
spolupráce obou umělců byla přeru-
šena náhlým úmrtím Haruna Farockiho 
a jedná se tak o určitou posmrtnou 
retrospektivu, i v té jsme se však snažili 
zachovat formát dialogu obou umělců. 
en: Artist and film-maker Harun Farocki 
is crucial figure in the history of video 
art and political film. In the center of 
his attention always stand the connec-
tion of technology and power. Zbyněk 
Baladrán mingles artistic, curato-
rial and research position, works with 
found footage and the construction of 
our past from the position of contem-
porary. Despite the sudden passing of 
Harun Farocki, which had interrupted 
the cooperation of the two artist, we 
conceived this exhibition as a dialog 
between the exhibited works.
Kurátor / Curator: Michal Novotný
David Krňanský: Sedmiruký kouzelník / 
Seven-handed Magician
27. 1.–22. 3.
� vernisáž / opening: 26. 1., 18 h
David Krňanský studuje na UMPRUM 
v Praze. Zabývá se dědictvím moder-
ny, uměním jako digitálním obrazem, 
verzatilitou objektů, estetikou post-
-internetu a tématem povrchu. Výstava 
v galerii Futura je po úspěšných menších 

výstavách a účasti na řadě kolektivních 
jeho první větší pražskou samostatnou 
výstavou. en: David Krňanský studies at 
UMPRUM in Prague. He deals with the 
legacy of modernism art, art as digital 
image, objects versatility, aesthetics of 
post-internet and theme of the surface. 
The exhibition in Futura gallery is after 
successful smaller exhibitions and par-
ticipation in a series of group shows his 
first bigger solo exhibition in Prague
Kurátor / Curator: Michal Novotný

GALERIE JELENÍ
Drtinova 15 
út–pá 15–18 h / Tue–Fri, 3–6 pm 
www.galeriejeleni.cz

Aleksandrina Yordanova: Tam, kde panny 
přinášely božstvům oběť na znamení 
smíru, je krám s tabulkou: Prodej sýrů.
10. 1.–29. 1.
� vernisáž / opening: 9. 1., 18 h
Kurátorka / Curator: Gabriela Kotiková

Anna Ročňová
4. 2.–26. 2.
� vernisáž / opening: 3. 2., 18 h
Kurátorka / Curator: Gabriela Kotiková

GALERIE VERNON
Janáčkovo nábřeží 21 
st, čt 12–19, pá 12–17, so 10.30–18 h / 
Wed, Thu 12 to 7pm, Fri 12 to 5pm, 
Sat 10.30 am–6 pm 
galerievernon.com

MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15 
po–ne 13–20 + dle programu / 
Mon–Sun, 1 am–8 pm + according 
to the evening programme 
meetfactory.cz

Mezi zdmi / Inbetween Walls
Terry Smith, Deok Yeoung Gim, 
Hong Seon Jang, Martin Dašek
do / until 8. 2.
Zeď je základním prvkem architektury. 
Odděluje to, co je vně od toho, co je 
vevnitř; vytyčuje hranice, vymezuje 
prostor; strukturuje a determinuje 
možnosti toho, co se odehrává za ní, 
před ní či kolem ní. Nikdy však nestojí 
osamotě; právě její vztahy s okolím 
určují její identitu. Výstava Mezi zdmi 
spojuje čtyři autory, kteří se ve své prá-
ci kontinuálně zabývají pojmem limitů, 
a to jak architektonického prostoru, 
tak prostorů sociálních a politic-
kých. en: The wall is an essential ele-
ment of the architecture. It separates 
what is outside from what is inside; it 
sets boundaries, defines spaces; struc-
tures and determines the possibilities 
of what is going on in front, around or 
behind her. It never stands by itself, it is 
the relations with its surroundings that 
determine its identity. The exhibition 
brings together four artists who, in 
their work, continuously engage with 
the limits, both architectural space and 
social and political spaces.
Kurátorka / Curator: Zuzana Jakalová

GALERIE KOSTKA

Thomas Bischoff: Oscilace / Oscillations
do / until 18. 1.
Francouzský umělec Thomas Bischoff 
se zabývá pohybem. Pohybem jako 
interaktivní fyzickou situací, ale i jako 
poetickou metaforou. A tak se v jeho 
dílech pohybují živly jakými jsou oheň, 
zem či voda, ale i železné sochařské 
objekty samotné. en: French artist 
Thomas Bischoff is dealing with move-
ment. In his case, movement can create 
an interactive physical situation, but 
can also represent a poetic metaphor. 
And thus earth, wind and fire are in mo-
tion in his works, just as his iron objects 
themselves.
Kurátorka / Curator: Zuzana Jakalová

Tereza Fišerová, Evžen Šimera: Dolby 
Surround Humanologic
5. 2.–13. 3.
Výstava představuje výsledek čtvrté-
ho pracovní setkání Terezy Fišerové 
a Evžena Šimery, kteří se opět tážou 
po způsobech prezentace umělec-
kého díla a jeho pozici vůči divákovi. 
Objekt – artefakt je namísto své fyzické 
přítomnosti divákům zprostředko-
ván obrazovým záznamem a hlasem. 
Komentář dokumentárního charakteru 
ale dvojrozměrnému obrazu původ-
ně trojdimenzionálního díla navrací 
plasticitu. Redukcí a posunem ve 
využití smyslů je dosaženo základního 
prostorového dojmu v lidském vnímání. 
en: The exhibition stems from the 
fourth collaboration of Tereza Fišerová 
and Evžen Šimera, who, once again, 
inquire in the means of presenting an 
artwork and its relation to the viewer. 
An object – artifact is mediated to the 
beholders through an image and voice, 
instead of its actual physical presence. 
However, the documentary-like com-
mentary returns plasticity to the two-
dimensional depiction of an originally 
three-dimensional work. The reduction 
of the senses and shift in their usage 
leads to achieving an elementary notion 
of space in the human perception.
Kurátorka / Curator: Karina Pfeiffer 
Kottová

GALERIE ZEĎ / WALL GALLERY

Laďa Gažiová: Bez názvu
do / until 22. 3.
Remake plakátu Emory Douglase vytvoře-
ného pro stranu Black Panthers v 70. le-
tech 20. století. en: A remake of a poster 
by Emory Douglas created for the Black 
Panthers party in the 1970s.

STARÉ MĚSTO
ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně 
út, čt 14–16 h nebo na vyžádání +420 
777 748 433 / Tue+Thu 2–4 pm or by 
request +420 777 748 433 
artinbox.cz

Vladimír Birgus, Jindřich Štreit:  
Dvojice / Pairs
8. 1.–3. 2.
Dvojvýstava zvláštního souznění čer-
nobílých a barevných fotografií dvou 
fotografů a pedagogů Jindřicha Štreita 
a Vladimíra Birguse. en: Two-artists-
-exhibition focused on idiosyncratic 
harmony of black and white and colour 
photographs by photographers and 
university teachers Jindřich Štreit and 
Vladimír Birgus.
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová
Jan Svoboda: Filosof ticha / Philosopher 
of the Silence
6. 2.–3. 3.
Výstava představuje jednoho z nejosobi-
tějších českých fotografů 20. století Jana 
Svobodu. Znalci považují Svobodu za 
jediného opravdového následovníka Jo-
sefa Sudka. en: The exhibition presents 
photographs of Jan Svoboda - one of the 
most distinctive Czech photographers of 
the 20th century. Experts consider him 
the only real follower of Josef Sudek.
Kurátorka / Curator: Nadia Rovderová

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 
(GHMP / PCG)
Karlova 189/2 
út–ne 10–18 h / Tue-Sun, 10 am–6 pm 
ghmp.cz

Oldřich Tichý: Žiju sám ve zdejších 
lesích / I Live Alone in the Woods Here
do / until 15. 2.
Nejnovější práce, doplněné výbě-
rem z posledních několika let, předsta-
vuje výstava obrazů Oldřicha Tichého, 
držitele ceny The Pollock-Krasner 
Foundation, New York. Téma pronikání 
vnitřní a vnější reality přírodního i lid-
ského světa je hlavním tématem Tichého 
maleb, inspirovaných všední realitou. 
en: The most recent output, supple-
mented by select works from the last few 
years, of Oldřich Tichý, winner of The 
Pollock-Krasner Foundation Award, New 
York. The subject of correlations be-
tween the internal and external realities 
of the natural and human worlds is the 
key theme of Tichý´s paintings inspired 
by our everyday environment. 
Kurátorka / Curator: Hana Larvová
Adam Vačkář: První a poslední věci /  
First And Last Things
do / until 1. 2. (otevřeno út-ne 10-16 h / 
Open Tue-Sun, 10 am-4 pm)
Výstava se zabývá tématem duchovně 
chátrající společnosti a důsledky mate-
riální nadprodukce. en: The exhibition 
deals with the theme of spiritually jaded 
society and the consequences of mate-
rial overproduction.
Kurátorka / Curator: Sandra Baborovská

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31 
po–pá, 11-18 h, so 11 -17 h / Mon–Fri, 
11am–6pm, Sat 11am–5 pm 
prague.czechcentres.cz

Hans Ragnar Mathisen: Keviselie / 
Vzpomínky z Laponska – Keviselie / 
Memories from Lapland
15. 1.–7. 3.
Vzpomínky Sámů – grafiky norského 
malíře Hanse Ragnara Mathisena en: 
Sámi Memories – Graphic Art exhibition 
by Hans Ragnar Mathisen
Michael Kratochvíl / Portrét Ii – Michael 
Kratochvíl / Portrait Ii
21. 1.–7. 3.
Nová kolekce portrétních snímků 
fotografa Michaela Kratochvíla. en: New 
collection of portraits by Czech photog-
rapher Michael Kratochvíl.

DŮM FOTOGRAFIE / HOUSE 
OF PHOTOGRAPHY (GHMP / PCG)
Revoluční 1006/5 
út–ne 10–18 h / Tue-Sun, 10 am–6 pm 
ghmp.cz

Dvojexpozice. Sbírka Pražského Domu 
fotografie GHMP / Double Exposure. The 
Collection of The Prague City Gallery 
House of Photography
do / until 1. 2.
Výstava představí výběr fotografií 
z 557 položek sbírky Pražského domu 
fotografie. Soubor originálů, často 
zvětšenin na bromostříbrném papíře, 
zachycuje průřez fotografickou tvorbou 
20. století převážně českých autorů, 
s důrazem na soudobou tvorbu, zvláště 
80. a 90. let. en: The exhibition presents 
an assortment of photographs from 
the 557-strong collection of the Prague 
House of Photography. This array of 
original photographs, largely comprised 
of blown-up brome silver paper prints, 
offers a cross-section of the 20th-
century output of predominantly Czech 
photographers, with special focus on the 
1980s and 90s.
Kurátor / Curator: Josef Moucha
Vladimír Židlický: Retrospektiva / 
Retrospective
17. 2.–3. 5.
Vladimír Židlický je absolventem katedry 
fotografie FAMU. Začínal jako abstraktní 
malíř a své fotografické figurální vize 
nadále staví na základech klasických vý-
tvarných disciplín. en: Vladimír Židlický 
studied at the Department of Photog-
raphy of the Academy of Cinematic Arts 
in Prague. He embarked on his career as 
an abstract painter, and subsequently, 
as a photographer, he has remained 
faithful to building his figural visions on 
a foundation embedded in the classic art 
disciplines.
Kurátor / Curator: Josef Moucha

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU 
(GHMP / PCG)
Staroměstské nám. 13 
út–ne 10–20 h / Tue-Sun, 10 am–8 pm 
ghmp.cz

Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak
Seeing The World Otherwise
30. 1.–26. 4.
Retrospektivní výstava Dalibora Chatrné-
ho je rozdělena podle tvůrčích okruhů. / 
A retrospective of Dalibor Chatrný, laid 
out in several sections, each corre-
sponding to a particular “circle” of the 
artist´s creative endeavour.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU 
(GHMP / PCG)
Týnská 6 
út–ne 10–18 h / Tue-Sun, 10 am–6 pm 
ghmp.cz

Někdy v sukni. Umění 90. let / In a Skirt 
– Sometimes. Art of the 1990s
do / until 8. 3.
V 90. letech se na české scéně v rychlém 
sledu prosadilo několik generací uměl-
kyň, jejichž tvorba přinesla nová témata, 
novou vizuální stránku uměleckého díla, 
ale i do té doby nevídanou pozici žen 
v rámci uměleckého provozu. Na výstavě 
se představuje 14 umělkyň. en: In the 
course of the 1990s came a rapid suc-
cession of several generations of women 
artists asserting themselves. Their 
output brought in new subjects and 
a new visual aspect of art work, but also 
a previously unwitnessed enhancement 
of the status of women in the domestic 
art community. The show brings together 
14 artists.
Kurátorka / Curator: Pavlína Morganová

Start up – Karíma Al-Mukhtarová:  
Dear Valued Customers
do / until 25. 1.
Karíma Al-Mukhtarová je konceptuální 
umělkyně, ve svých performancích 
a instalacích transformuje banální 
předměty z domácího prostředí, in-
strumentážní videa z YouTube či urban 
legend stories do scénických prostředí 
s rekvizitami každodenního života. 
en: Karima Al-Mukhtarová is a concep-
tual artist. In her performances and 
installations, she transforms mundane 
household items, YouTube instructional 
videos or urban legends into scenic en-
vironments with sets featuring everyday 
paraphernalia.
Kurátorka / Curator: Monika Doležalová
Michal Drozen: Start up End down
13. 2.–12. 4.
Hlavním motivem tvorby Michala 
Drozena jsou upřímné, někdy až 
sebeironizující autoportréty. en: The 
creative output of Michal Drozen is 
centered around candid, often ironic 
self-portraits.
Kurátorka / Curator: Monika Doležalová

GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 
po-út, čt-ne, 13-18 h / Mon–Tue, Thu–
Sun, 1–6 pm 
fotografic.cz

zavřeno / closed

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a 
út–ne 11–19 h / Tue–Sun, 11 am–7 pm 
gjf.cz

Industriální topografie / Architektura 
Konverzí 2005-2015
17. 12.–1. 2
Výstava navazuje na sérii akcí, setkání 
a aktivit organizovaných při příležitosti 
mezinárodních bienále Industriální stopy 
a je pokračováním úspěšného projektu 
mapujícího konverze na našem území 
(2005). Reprezentativní výběr více než 30 
příkladů nového využití opuštěných prů-
myslových staveb a areálů bude podrobně 
představen na výstavních panelech 
(historický i současný stav), doplněn 
interaktivní mapou, příklady ze zahraničí 
a barevnou publikací. Výstavu doprovodí 
i série přednášek a promítání.

GALERIE NOD
Dlouhá 33 
po–ne 10–23 h / Mon–Sun, 10 am–11 pm 
NoD Mini a Video NoD viz web 
nod.roxy.cz �

ArtMap se těší podpoře:
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Irina Korina: Měřítka touhy
11 12 2014 — 08 03  2015

Kdo na moje místo
17 12 2014 — 22 03  2015

PLATOvideo02 — svátky a slavnosti
09 12 2014 — 28 02 2015

Galerie současného umění  
a architektury / Dům Umění  
Města České Budějovice

ANJA MANFREDI 
Favorite Tools

8 1 – 8 2
JÖRG SASSE
12 2 – 22 3

ducb.cz

Brněnský Devětsil:
multimediální přesahy
umělecké avantgardy

Moravská galerie v Brně
Pražákův Palác
28/11 2014 — 26/4 2015
Husova 18, Brno
www.moravska-galerie.cz

Víte že

Charles ChaplinCharles Chaplin
byl členem Brněnského byl členem Brněnského 
Devětsilu?Devětsilu?

hledání 
Vivian
Maier

Právě v kinech a na 
www.aerovod.cz
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Hráčský instinkt!
No Pain No Game

17. 12.–8. 2, 
Národní technické muzeum

www.goethe.de/ 
spieltrieb

Contemporary Art 
in Prague Galleries

cz
en

Soucasne umeni
v prazskych galeriich

BŘEVNOV
ENTRANCE GALLERY

MIMO MAPU / OUT OF MAP 
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE KUZEBAUCH
MIMO MAPU / OUT OF MAP 
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

DEJVICE / BUBENEČ
GALERIE PELLÉ B3
M KUNSTHALLE

GALERIE VZÁJEMNOST B2
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

HOLEŠOVICE
CENTRUM SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ DOX A6
L  KUNSTHALLE

PROJEKTPLUS A6
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

KARLÍN
FUTURA: KARLIN STUDIOS C7
L  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE KIV C7
S   NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

LETNÁ
GALERIE AVU A4
M  UNIVERZITNÍ GALERIE / 
UNIVERSITY GALLERY

GALERIE PATRICIA MILANO B4
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE PETR NOVOTNÝ B5
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

INI GALLERY B5
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

M.ODLA B6
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM B4
M MUZEUM / MUSEUM

POLANSKY GALLERY B5
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

STUDIO HRDINŮ B5
S  NEZISK. MULTIDISCIPLI-
NÁRNÍ PROSTOR / NON PROFIT 
MULTIDISCIPLINARY SPACE

THE CHEMISTRY GALLERY B5
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

VELETRŽNÍ PALÁC (NG) B5
L MUZEUM UMĚNÍ / 
ART MUSEUM

MALÁ STRANA
ATELIÉR JOSEFA SUDKA D3
S KUNSTHALLE

GALERIE AMU C3
M  UNIVERZITNÍ 
GALERIE / UNIVERSITY GALLERY

GALERIE PAVILON C3
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

MUSEUM KAMPA D3
L SOUKROMÁ SBÍRKA / 
PRIVATE ART COLLECTION

MUZEUM MONTANELLI C2
M  KUNSTHALLE

NOVÉ MĚSTO
FOTOGRAF GALLERY D4
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

FOX GALLERY D4
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

GALERIE 1 D4
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE 1. PATRO E4
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

GALERIE CZECHDESIGN E4
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE FERDINADA 
BAUMANNA D5
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE KRITIKŮ D4
M KUNSTHALLE

GALERIE MIMOCHODEM E4
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE PATRICIA MILANO D4
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE SMEČKY E5
M KUNSTHALLE

GALERIE SPZ E4
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY D4
M  KUNSTHALLE

GALERIE VIA ART E4
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

GOETHE-INSTITUT D3
M  MULTIDISCIPLINÁRNÍ 
PROSTOR / MULTIDISCIPLINARY 
SPACE

KVALITÁŘ D5
S  SOUKROMÁ 
GALERIE / PRIVAT GALLERY

LEICA GALLERY PRAGUE D4
M SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

ŠKOLSKÁ 28 D4
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

TRANZITDISPLAY E4
M  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

SMÍCHOV
ALTÁN KLAMOVKA E1
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

FUTURA E2
L  KUNSTHALLE

GALERIE JELENÍ E2
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE VERNON E3
S  SOUKROMÁ 
GALERIE / PRIVAT GALLERY

MEETFACTORY GALLERY H3
M  NEZISK. MULTIDISCIPLI-
NÁRNÍ PROSTOR / NON PROFIT 
MULTIDISCIPLINARY SPACE

STARÉ MĚSTO
ARTINBOX D4
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ 
PALÁC (GHMP) D4
L KUNSTHALLE

ČESKÉ CENTRUM PRAHA D4
M  KUNSTHALLE

DŮM FOTOGRAFIE / HOUSE OF 
PHOTOGRAPHY (GHMP) C5
M  KUNSTHALLE

DŮM U KAMENNÉHO 
ZVONU (GHMP) C4
L  KUNSTHALLE

DŮM U ZLATÉHO 
PRSTENU (GHMP) C4
L  KUNSTHALLE

GALERIE FOTOGRAFIC D4
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

 GALERIE JAROSLAVA 
FRAGNERA D4
M NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE NOD C4
M  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE RUDOLFINUM C4
L  KUNSTHALLE

GALERIE UM C4
M  UNIVERZITNÍ GALERIE /  
UNIVERSITY GALLERY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA (GHMP) D4
L  KUNSTHALLE

PALÁC KINSKÝCH (NG) C4
L MUZEUM UMĚNÍ / 
ART MUSEUM

TOPIČŮV SALON A KLUB D4
M SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

STŘEŠOVICE
SVIT C1
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

VINOHRADY
ETC. GALERIE F5
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

GALERIE BUDOART E7
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

NOVÁ GALERIE D5
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

ŽIŽKOV
DRDOVA GALLERY D6
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

HUNT KASTNER D6
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY

GALERIE 35M2 D6
S  NEZISKOVÁ GALERIE / 
NON PROFIT GALLERY

NEVAN CONTEMPO D6
S  SOUKROMÁ GALERIE / 
PRIVAT GALLERY
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 – FREE ENTRANCE | TYPE OF THE 
GALLERY
..................................................
Národní galerie v Praze / National Gallery 
in Prague (NG) Galerie Hlavního města 
Prahy / Prague City Gallery (GHMP)

TOPIČŮV SALON A KLUB
Národní 9 (1. patro) 
po, čt, pá 10–17 h, út, st 10–18 h / 
Mon, Thu–Fri, 10 am–5 pm, 
Thu–Wed, 10 am–6 pm 
topicuvsalon.cz

120 let Topičova salonu 1894–2014 / The 
120th Anniversary of the Topič Salon 
1894–2014
do / until 23. 1.
V roce 1894 vznikl první Topičův salon, 
nejstarší soukromá výstavní síň v Praze. 
Výstava se zaměří na jeho počátky 
a představí zejména plakáty a ilustra-
ce Viktora Olivy, Arnošta Hofbauera, 
Alfonse Muchy a d. en: In 1894 the first 
Topič Salon was established. Renowned 
for its role in the Prague and Czech 
culture scene, this founding private art 
exhibition hall in Prague co-created the 
most significant cultural achievements. 
The exhibition will be focused on the 
Topič Club´s beginnings, presenting in 
particular poster and illustrations by 
Viktor Oliva, Arnošt Hofbauer, Alfons 
Mucha and others.
Kurátor / Curator: Pavel Vašíček

Jan Koblasa, Sonia Jakuschewa:
Rozhovory / Conversations
do / until 30. 1.
Průřez Koblasovou tvorbou od 60. 
let po nejnovější práce v konfrontaci 
s malířskými plátny Koblasovy ženy 
Sonii Jakuschewy. en: The sculptor, 
painter, printmaker, Jan Koblasa is 
a major figure in European art of the 
second half of the 20th century. The 
exhibition at the Topič Salon will pres-
ent a cross-section of Koblasa´s oeuvre 
from the 1960s to the present alongside 
with paintings by Koblasa´s wife Sonia 
Jakuschewa.
Kurátorka / Curator: Ilona Víchová

STŘEŠOVICE
SVIT
Nová adresa galerie / New gallery 
location! 
Cukrovarnická 39 – Střešovice
čt–so 14–18 h / Thu–Sat, 2–6 pm
nebo po telefonické dohodě / or by 
appointment.
svitpraha.org

Joe Neave: Dětská duše na plátně /  
The Child´s Soul on Canvas
13. 12.–31. 1.

Lucky McKenzie, Lauren Dupont Garitte: 
Weekends
21. 2.–5. 4.
� vernisáž / opening: 20. 2., 19 h

VINOHRADY
ETC. GALERIE
Sarajevská 16, Praha 2
pá–po 13–18 h / Fri–Mon, 1–6 pm,
ostatní dny po telefonické domluvě
na tel. / other days by appointment
tel: 602 682 788
etcgalerie.cz

Martin Kohout: Sjezd
do / until 12. 1.
Petr Krátký: Věnováno Dobromile. / 
Dedicated to Dobromila.
5. 2.–2. 3.
Vanda, Veronika, Milada, Apolena, Mojmír, 
Božena, Slavěna, Věnceslav, Valentýn, 
Jiřina, Ljuba, Miloslava, Gizela, Patrik, 
Oldřich, Lenka, Petr, Svatopluk, Matěj, 
Liliana, Dorota, Alexandr, Lumír, Bedřich, 
Anežka
Kurátor / Curator: Martin Prudil

GALERIE BUDOART
Perunova 15 
st 13–18 h / Wed, 1–6 pm 
budoart.cz

Kamila Najbrtová, Julie Najbrtová: 
Beztíže / Weightlessness
do / until 31. 1.
Autorka představí své nové malby na pro 
ni charakteristických transparentních 
plátnech, Julie Najbrtová zachytí průsvit-
nost předmětů v cyklu fotografií. 
Kurátorka / Curator: Barbora Klímová

NOVÁ GALERIE
Balbínova 26 
út–čt, 14–19 h, so 11–18 h 
novagalerie.cz

Martin Mainer: Blues Woods
8. 1.–7. 2.
� vernisáž / opening: 8. 1., 19 h
„...vrstvení horizontu a mnoho perspek-
tivních úběžníků, průhledů za stožáry 
barev, opakující se pole vody, ostrovy 
a lodě, hemžení figurek, opakování všeho 
v různých tóninách… fuga a blues...
blues je to kvůli barvě a možná také 
kvůli náladě... opakování třeba i jedno-
slovných manter v duchu při malování 
je mojí libůstkou a pracovní pomůckou, 
vytváří se tím jakýsi ochranný obal či pole 
úsilí a směr a taky cíl cyklu a nechává mě 
klidným i nad pomalostí nebo rychlostí 
i marností...
Kurátor / Curator: Martin Mainer

ŽIŽKOV
DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10 
út–pá 13–18 h, so 14–18 h / 
Tue–Fri 1–6 pm, Sat 2–6 pm 
drdovagallery.com

Václav Kopecký: Zkamenělina / 
Petrification
9. 1.–21. 2.
� vernisáž / opening: 8. 1., 18 h

GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 
po–pá 10–19 h, so–ne 12–19 h / Mon–Fri, 
10 am–7 pm, Sat–Sun, 12 am–7 pm 
35m2.cz

Martin Kolarov: Vousy a kožená zástěra / 
Beard and Leather Apron
9. 1.–1. 2.
Kurátor / Curator: Michal Pěchouček
Kolektiv autorů: O strachu ze života
6. 2.–1. 3.
� vernisáž / opening: 5. 2., 19 h
Kurátor / Curator: Dominik Gajarský

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 
út–pá, 13–18 h, so 14–18 h 
huntkastner.com

Josef Bolf: Těžká planeta / Heavy Planet
do / until 14. 2.
hunt kastner s potěšením uvádí výstavu 
Josefa Bolfa Těžká planeta. Bolfův nový 
animovaný film, obrazy, kresby a koláže na 
ní jsou představeny jako součást jednoho 
vyprávění, jako výňatek z emocionálního 
příběhu, který se vine jako had celou 
autorovou tvorbou. Aktéři zůstávají stejní. 
Hledí na hvězdné nebe, ale nohama uvízli 
v sídlištním asfaltu. en: In this new series 
of work, including an animated film based 
on an autobiographical text, paintings, 
collages and work on paper, Bolf returns 
to the housing estate of the 1980s and to 
his own flights and anxieties. More than 
ever before we are aware that an encoun-
ter with Bolf’s art is always an encounter 
with an excerpt from one narrative.
Kurátor / Curator: Jiří Ptáček, spolupráce 
/ in cooperation with: Tomáš Džadoň
Jan Boháč, Richard Healy, Anna 
Hulačová, Ondřej Kinský, David 
Krňanský, Marek Meduna, Jiří Thýn, 
Viktorie Valocká, Klára Vystrčilová
Nejlepší krejčí ve městě / The Best 
Tailor in Town
28. 2.–25. 4.
Zvykli jsme si, že médium je jakási 
automatická věc – chci něco vyjádřit 
a proto sáhnu do šatníku po tom, co je 
mé představě nejblíže. To samozřejmě 
zní zcela logicky a správně. Ale co když 
některé věci vznikají jinak, vznikají z ply-
nulého vývoje, z přetváření, z kombinací 
úspěchů a omylů, právě z onoho proti-
tlaku média, které se nehodí, materiálu, 
který je nepoddajně stejný, podezřele 
tradiční, klasický, nepříjemný nebo 
naopak až příliš příjemný... en: A curated 
group exhibition that looks at works that 
arise from a continuous development of 
transformation, from a combination of 
successes and mistakes, from backfires 
of the medium, from materials that are 
rigidly alike, suspiciously traditional, 
classical, unattractive or, on the contrary, 
overly pleasing...
Kurátoři / Curators: Edith Jeřabková &  
Jiří Kovanda

NEVAN CONTEMPO
U Rajské zahrady 14 
út–so, 13–18 h
+420 605 969 618 
www.nevan.gallery

Rafani: Síla / Power
23. 1.–28. 2.
� vernisáž / opening: 22. 1., 18 h

NA VÝLETĚ / 
OUTSIDE PRAGUE
KUNSTHISTORISCHES  
MUSEUM WIEN
Maria-Theresien-Platz
www.khm.at

Velázquez
do 15. 2. 

Filomena Borecká, Bruno Dubois, Magali 
Sanheira, Zbyněk Soukup: Vital Forces
do / until 24. 1.
Výchozím momentem tvorby čtveřice 
autorů je snaha zmrazit v čase tep prou-
dící energie, neuchopitelnou hybnou 
sílu, onen nutkavý pocit kreativně se 
vyjádřit. Co je to, co nás nutí vstát, vzít 
uhel nebo tužku a začít tvořit?! en: The 
starting point in artwork of four authors 
attempt to freeze in time pulse flowing 
energy, elusive momentum that compul-
sive feeling creatively express. What it is 
that makes us stand up, take charcoal or 
pencil and start to draw?
Kurátor / Curator: Veronika Zajačiková
Bez tíže
28. 1.–28. 2.
� vernisáž / opening: 28. 1., 19 h
Výstava představuje tvorbu studentů 
a absolventů Pedagogické fakulty UJEP 
v Ústí nad Labem. Zabývají se klasickou 
kresbou, malbou a sochou, vytvářejí 
objekty, instalace, fotografie, videa 
nebo se věnují performanci. Vydávají 
se různými cestami, v jejich tvorbě se 
zrcadlí vývoj současné společnosti, ale 
věnují se také estetickým problémům. 
en: The students and absolvents of The 
Faculty of Education, UJEP, deal with 
classical drawing, painting and sculp-
ture, creating objects, installations, 
photographs, video or performance. In 
various ways they reflect both current 
events and aesthetic problems.
Kurátor / Curator: Jiří Machalický

NOD MINI
Martin Pavel Daily portrait 3 – Metro 
Riders
do / until 25. 1.
Přes tisíc lidí tajně vyfotografovaných 
v pražském metru. Najdete se mezi nimi? 
Martin Pavel pomocí kamery zabudova-
né ve slunečních brýlích natáčel videa 
v pražském metru, ze kterých později 
vytvořil jedinečné snímky zachycující 
pohledy cestujících. Projekt se pohybuje 
na hranici videoartu, fotografie a per-
formance. en: More than 1000 people 
secretly photographed in Prague's sub-
way. Are you one of them? A project on 
the border of photography, video art and 
performance.
Kurátorka / Curator: Tereza Kopecká
Studenti ateliéru fotografie FUD 
UJEP: Medium Loci
28. 1.–28. 2.
� vernisáž / opening: 28. 1., 19 h
Projekt přezkoumává tradiční model, kdy 
je do galerie přivezena již hotová výsta-
va. Umělci návštěvníkům představí nejen 
svou volnou tvorbu, ale zároveň odpre-
zentují svůj osobitý pohled na prostor 
NoD Mini. en: The project examines the 
traditional model of bringing the already 
made exhibition into the space of a gal-
lery. Artists will present not only their 
work, but also their unique perspective 
on the space of NoD Mini.
Kurátorky / Curators: Sára Davidová 
a Markéta Souhradová

VIDEO NOD
František Pecháček: Oceán
do / until 25. 1.
Site specific projekt pro galerii Video 
NoD tentokrát ve 360° animaci! en: Site 
specific project for the Video NoD gallery. 
This time in 360° animation!
Kurátorka / Curator: Veronika Zajačiková
Videolog
28. 1.–28. 2.
� vernisáž / opening: 28. 1., 19 h
Výstava k výročí 50ti let od prvního 
použití videokamery Portapak otcem 
videartu Nam June Paikem v New Yorku. 
Výběr prací českých autorů vztahujících 
se k analogovému videu ukáže možné 
přístupy a kategorizaci této disciplíny 
(jednokanálové video, video-instalace, 
performance, multimédia). en: Thematic 
exhibition on the anniversary of 50 
years since the first use of camcorder 
Portapak by the father of video art, Nam 
June Paik, in New York. A selection of 
works by Czech artists shows possible 
approaches to this discipline.
Kurátorka / Curator: Veronika Zajačiková

GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12 
út–st, pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h / 
Tue–Wed, Fri–Sun, 10 am–6 pm, 
Thu, 10 am–8 pm 
galerierudolfinum.cz

Lorenz Estermann, Antony Gormley, 
Mariele Neudecker, Julian Opie, Jaroslav 
Róna, Tom Sachs, Thomas Schütte, 
Rachel Whiteread, Edwin Zwakman, 
Thomas Demand: Model
29. 1.–3. 5.
Výstava představuje několik současných 
umělců, kteří se věnují fenoménu mode-
lu a modelování: vytvářejí trojrozměrné 
modely nebo používají modelů k tvorbě 
fotografií a videofilmů. Konfrontací děl, 
jež reprezentují různá výtvarná média, 
měřítka a umělecké přístupy, otevírá 
výstava prostor k reflexi samotného 
pojmu “model”. Zvýrazňuje několik spe-
cifických problémů: Jak rozumět pojmu 
model a jak jej definovat ve vztahu 
k pojmu zobrazení, objektu a skulptury? 
Vystavená díla zviditelňují mnohotvárné 
vztahy mezi modelem a určitou formou 
hmotné nebo imaginární reality a různé 
způsoby, jimiž se modely přibližují ori-
ginálu nebo fungují jako originály samy 
o sobě. Spektrum uměleckých přístupů 
prezentuje různé role a funkce, které 
modely zaujímají v praxi soudobého 
vizuálního umění: prototyp, samo-
statné dílo, nástroj paměti, sociálního 
diskurzu nebo prostě jako hračka. en: 
The exhibition presents a selection of 
contemporary authors, including some 
of the internationally most acclaimed 
artists who in their work explore the 
phenomenon of models and modelling – 
either constructing 3D models, or using 
models to create paintings, photographs 
and videos. By bringing together a range 
of art works in different media, scale 
and artistic approaches, the exhibition 
aims to open a space of reflection on 
the enigmatic concept of model and 
modelling. It will specifically address 
two issues. First, how do we understand 
and define “model” in relation to image, 
object and sculpture? Second, it will 
highlight the complex and multifaceted 
relationship between model and some 
form of tangible or imagined reality, 
the ways models negotiate the distance 
from/to some precedent or original, or 
how some of them they assume a form 
of hyperreal simulacra. It will thus open 
a space of reflections on the way in 
which artistic intervention manages to 
establish the effect of the real, while 
often simultaneously subverting it. At 
the same time, through the range of ar-
tistic positions included, the exhibition 
will present the diverse roles and uses 
models in artistic practice can assume: 
from a memory tool, cognitive instru-
ment, self-sustained artistic object to 
an instrument of social argumentation 
and discourse, or just a toy.
Kurátor / Curator: Ladislav Kesner

GALERIE UM
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80 
po–so 10–18 h / Mon–Sat 10 am–6 pm 
vsup.cz/galerie-um

Artsemestr zima 2015
6. 2.–12. 2.
� vernisáž / opening: 5. 2., 18 h
Martin Hrubý: Resort
20. 2.–7. 3.
� vernisáž / opening: 19. 2., 18 h
Výstavní projekt je vyústěním diplo-
mové práce Martina Hrubého, kterou 
autor realizuje v ateliéru Intermediální 
konfrontace u Jiřího Davida na UMPRUM. 
Hlavní částí projektu je film o spletité 
historii bývalého letního resortu ÚV KSČ 
ve Vystrkově u Orlické přehrady.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
(GHMP / PCG)
Mariánské nám. 1 
út–ne 10–18 h / Tue-Sun, 10 am–6 pm 
ghmp.cz

Milan Grygar
17. 12.–5. 4.
Milan Grygar se trvale zabývá vzájem-
ným vztahem obrazu, zvuku a prostoru. 
Jedná se o originální koncept a spíš 
než s domácí výtvarnou scénou tak 
souvisí s názorovými okruhy evropského 
a amerického umění. Retrospektivní 
výstava představí jeho tvorbu od polo-
viny 60. let až do současnosti. en: Milan 
Grygar has continuously focused on 
the relationship between image, sound 
and space. His concept is thoroughly 
unique and rather than relating to the 
domestic art scene, it brings his idiom 
close to the current trends prevailing in 
European and American art. The current 
retrospective shows Grygar´s output on 
a time-scale ranging from the mid-1960s 
to the present stage.
Kurátorka / Curator: Hana Larvová
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