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A1
GALERIE NTK 
Národní technická knihovna 
Technická 6 (A1) 
po–pá / Mon–Fri 8.00–20.00, 
so / Sat 10.00–16.00 
techlib.cz

Tomáš Hlavina: Před uměním a po umění / 
Vlivy a paralely mezi uměním do období 
renesance a konceptuálním uměním
14. 12. 2017 – 4. 2. 2018
Postkonceptuální sochař Tomáš Hlavina 
patří mezi nejvýraznější reperezentanty 
generace, která vstupovala na uměleckou 
scénu počátkem devadesátých let. Expo-
zice je galerijním výstupem jeho doktorské 
práce. V současné době Hlavina vede 
ateliér sochy na pražské AVU.
en Postconceptual sculptor Tomáš Hlavina 
is one of the key reperesentatives of gen-
eration, which entered the art scene at the 
beginnig of nineties. Exhibition is gallery 
output of Tomáš Hlavina's PhD thesis. He 
is now working as professor of sculpture 
studio at Prague Academy of Fine Arts.
k / c Milan Mikuláštík
Klas Eriksson: Serie B
14. 12. 2017 – 4. 2. 2018
Švédský umělec Klas Eriksson (1976) před-
stavuje v Galerii NTK své nejnovější obrazy, 
videa, objekty a fotografie. Ve své tvorbě se 
dlouhodobě věnuje fenoménu fotbalového 
chuligánství – zejména jeho vizuální stránce 
– a akcentuje také jeho performativní 
rozměr.
en Swedish artist Klas Eriksson (1976) pres-
ents his newly produced paintings, video, 
objects and photos at Gallery NTK. In the 
long term he is focused on the phenom-
enon of football hooliganism, especially 
it’s visual and performative character.
Annika Lundgren: Winter is Coming – 
on Spirits and Populists
14. 12. 2017 – 4. 2. 2018
Videoinstalace švédské umělkyně Anniky 
Lundgren (1964), která vznikla speciálně pro 
její výstavu v Galerii NTK, je autorskou in-
terpretací politické historie západoevrop-
ského prostoru. Forma, kterou umělkyně 
využívá zahrnuje videa, fotografii nebo 
performanci.
en Videoinstallation of Swedish art-
ist Annika Lundgren (1964) was created 
directly for the exhibition at Gallery NTK. 
It is her author’s interpretation of Western 
European political history. She uses video, 
photography and performance.
k / c Lexa Peroutka

A4
GALERIE HŠ
Holešovická Šachta
Bubenská 14 (A4)
út-ne 18.00-22.00
holesovickasachta.cz
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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

Viva Luboš Plný!
14. 12. 2017 – 12. 3. 2018
Tvorba Luboše Plného má charakter 
celoživotního konceptuálního projektu, ve 
kterém je výtvarná práce úzce propojena 
s quasi-vědeckými experimenty na vlastním 
těle. Výstava je koncipována s jistou nad-
sázkou jako hommage životu a dílu tohoto 
umělce-autodidakta a jeho úspěchu na 
mezinárodní výtvarné scéně.
en Luboš Plný’s work has the nature of 
a lifelong conceptual project, in which 
art is closely wedded to quasi-scientific 
experiments on his own body.The exhibi-
tion is conceived with a certain amount 
of hyperbole as an homage to the life and 
work of this self-taught artist and his suc-
cess on the international art scene.
DeTermination
26. 1. – 7. 5.
Doposud největší samostatná výstava 
v České republice českého multimediální-
ho umělce Daniela Pešty, DeTermination, 
představuje výběr jeho děl dotýkající se 
otázky genetické, rasové a sociální deter-
minace člověka, za které byl loni oceněn na 
londýnském bienále.
en So far the largest solo exhibition in the 
Czech Republic of the Czech multimedia 
artist Daniel Pešta, DeTermination, pres-
ents a selection of his works on the issue 
of genetic, racial and social determination 
of a man for which he was awarded this 
year at the London Art Biennale.

Projektil33
14. 12. 2017 – 4. 3. 2018
Jedenáct realizací architektonického ateli-
éru Projektil v rukou předních současných 
fotografů a umělců.
en Eleven projects of the Projektil archi-
tectural studio in the hands of leading 
contemporary photographers and artists.

B2
GALERIE VILLA PELLÉ 
Pelléova 91/10 (B2) 
út – ne / Tue – Sun, 13.00 – 18.00 
www.villapelle.cz

Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby… / 
What would happen if …
22. 11. – 28. 1.
Retrospektivní výstava propojuje veřejnosti 
důvěrně známé ilustrace dětských knih 
s pro mnohé dosud neobjevenými malbami 
a kresbami výjimečné české malířky. 
en Retrospective exhibition combin-
ing both the well-known illustrations 
of children´s books and the so-far not 
presented paintings and drawings by the 
exceptional Czech painter. 
k / c Jan Rous
Vendula Chalánková: AU! / OUCH!
7. 2. – 15. 4.
Víceznačný název výstavy je možné dešif-
rovat jako astronomickou jednotku délky, 
prošlou pražskou espézetku, chemickou 
značku zlata i nejčastější citoslovce bo-
lesti. K vidění bude reprezentativní výběr 
obrazů z posledních let, premiérová série 
osobních „tragikomiksů“ nebo animace 
vytvořené pro Českou televizi.
en The ambiguous title can be deciphered 
as an astronomical measure unit, an 
outdated Prague licence plate, chemi-
cal symbol and the interjection of pain at 
the same time. The exhibition will present 
a selection of Vendula Chalánková´s paint-
ings from the recent years, premier series 
of personal “tragicomics” or the anima-
tions the author created for the Czech 
television.
k / c Radek Wohlmuth

B3
ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) (B3)
út–čt / Tue–Thu 14:00–19:00
or by appointment / nebo po dohodě
www.zahoriangallery.com

Juraj Kollár
9. 2. – 9. 3.

Juraj Kollár, jeden z nejvýraznějších 
mladých slovenských umělců, se striktně 
věnuje klasické olejomalbě. Ve svých 
figurálních výjevech se nesnaží o dokonalé 
zobrazení skutečnosti, přičemž dokáže 
přejít i do plnohodnotné abstraktní malby. 
V roce 2010 sa stal vítězem soutěže Maľba 
roku a v roce 2009 získal třetí místo na Ce-
leste Prize v Berlíně a Cenu Igora Kalného 
na Zlínském salonu mladých. Jeho práce 
jsou zastoupené ve veřejných i soukromých 
sbírkách. 
en Juraj Kollár is a significant young Slovak 
artist who is based strictly in classical oil 
painting. He doesn't aim for the perfect 
display of reality in his figurative painting 
and he can naturally switch into full-
fledged abstraction.

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

Tomáš Pospěch: Sluneční město /  
Sun City
12. 12. – 31. 1.
Projekt propojuje dobové propagační foto-
grafie JZD Slušovice s utopickou literaturou 
pro děti (Neználek ve slunečním městě). 
en The project links promotional pho-
tographs of the Czechoslovak collective 
farm Slušovice with utopian literature for 
children (Dunno in Sun City). 
Rudolf Sikora: Zem sa nesmie stať mŕtvou 
planétou / The Earth Must Not Become 
a Dead Planet
6. 2. – 31. 3.
Výstava týkající se ekologické hrozby vysoce 
aktuální i po 40 letech od svého vzniku.
en Exhibition about environmental threat 
highly actual also 40 years after its crea-
tion.
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 fb.

GALERIE PETR NOVOTNÝ 
Heřmanova 35 (B4) 
út–pá / Thu–Fri 12.00–18.00, 
so po domluvě na tel. / Sat by 
appointment tel. 608 862 324 
galeriepn.cz

Patrik Kriššák: Drag and drop
7. 2. – 17. 3.
Drag and drop (táhni a pusť) je v infor-
matice operace používaná v grafickém 
uživatelském rozhraní, kdy uživatel v počí-
tači „uchopí“ pomocí myši virtuální objekt 
a přetáhne ho na jiné místo. Tato definice 
nevytváří jenom analogii k malířské tech-
nice, ale i k práci na tématech, na kterých 
autor paralelně pracuje.
en Drag and drop is an operation in user’s 
interface of computer graphic programs 

that enables the user to “drag” a virtual 
object with a cursor and “drop” it on a 
different place. This definition does not 
only create analogy to technics of paint-
ing but also to the themes that the author 
continuously works with.

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

– GALERIE JELENÍ
Táńa Nikulin: Přítelkyně Luny: 
Seznámení / The friend of Luna: 
Introduction 
17. 1. – 11. 2.
Spojení objektů – kostýmů – rekvizit 
s videem se stává signifikantním znakem 
práce Tatiany Nikuliny, studentky UMPRUM 
v ateliéru sochařství. Výstava vycházející 
z nejednoznačného až lehce schizofren-
ního vztahu protagonistek autorského 
filmu, líčí intimní vztah v konstruovaných 
kulisách všednosti, do nichž je vyzván 
vstoupit i divák. Galerie Jelení představu-
je první část výstavy na pokračování.
en The combination of objects, costumes 
or theatrical properties with video be-
came a significance in the work of Tatiana 
Nikulina. The exhibition presents a film 
that tells a story of ambiguous and even 
slightly schizophrenic intimate relation-
ship of the two female protagonists.
k / c Tereza Hrušková
Výstava studentů ateliéru Jiřího Kovandy 
UJEP v Ústí nad Labem / Exhibition of 
students of Jiří Kovanda studio in UJEP, 
Ústí nad Labem 
21. 2. – 18. 3.
k / c Jiří Kovanda

– GALERIE KURZOR
Podmínky nemožnosti III/ VII: Práce 
zahálky / Conditions of impossibility III/
VII: The Work of Indolence
Hynek Alt, Vasil Artamonov & Alexey 
Klyuykov, Anne-Claire Barriga, Barbora 
Kleinhamplová & Tereza Stejskalová, Jiří 
Skála, Tomáš Svoboda, Jiří Thýn, Tomáš 
Vaněk
20. 12. 2017 – 18. 2. 2018
Výstava navazuje na dvě předchozí 
části cyklu Podmínky nemožnosti, jež 
byly věnovány proměnám vnímání času 
a prostoru.
Je svět bez práce hrozbou, nebo nadějí? 
A je práce pro člověka trestem, nebo 
privilegiem?
en The Work of Indolence is the third in 
the cycle of exhibitions Conditions of 
Impossibility. The first two exhibitions 
examined transformations in our percep-
tion of time and space. Is a world without 
work a threat or a promise? And is work 
a form of punishment or a privilege?
k / c Václav Magid

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – 
VELETRŽNÍ PALÁC / NATIONAL 
GALLERY IN PRAGUE – TRADE FAIR 
PALACE 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Magdalena Jetelová: Dotek doby / 
Touch of Time
20. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Výstava Magdaleny Jetelové na ochozu 
mezaninu nad Malou dvoranou Veletrž-
ního paláce přibližuje divákovi základní 
témata tvorby umělkyně. Představené 
sochařské práce mají až architektonickou 
konstituci a poutají pozornost předimen-
zovanou velikostí, surovostí materiálu 
i dynamikou.
en The Magdalena Jetelová exhibition 
in the gallery above the Small Hall in the 
Trade Fair Palace introduces the art-
ist’s key themes. With an almost architec-
tural structure, the displayed sculptures 
attract attention due to their crude 
oversize materials and dynamics.
k / c Milena Kalinovska
Katharina Grosse: Wunderbild
16. 2. 2018 – 6. 1. 2019
Katharina Grosse připravila velkorozměr-
nou malířskou instalaci, která radikálně 
předefinovává malbu jakožto performativ-
ní a strukturální médium a reaguje přímo 
na industriální prostor galerie postavené 
ve funkcionalistickém stylu pozdních 
dvacátých let.
en Katharina Grosse elaborates a large-
scale, site specific painterly installation 
which radically redefines painting as 
a performative and architectural medium 
and responds to the Gallery's industrial 
space of the late 20s functionalist style.
Maria Lassnig
16. 2. – 17. 6.
Národní galerie v Praze s potěšením před-
stavuje první velkou výstavu průlomové 
tvorby jedné z nejvýznamnějších umělkyň 
současnosti Marii Lassnig.
en The National Gallery in Prague is proud 
to present “Maria Lassnig”, the first in 
Czech Republic large scale exhibition of 
the groundbreaking oeuvre of one of the 
most distinguished artists of the present 
day, Maria Lassnig.
Moving Image Department #8:
Maria Lassnig
16. 2. – 9. 9.
Zatímco v prvním patře Veletržního palá-
ce proběhne retrospektiva Marii Lassnig 
(1919–2014), osmá kapitola Moving Image 
Department tuto plodnou rakouskou 
umělkyni představí jakožto experimentální 
filmařku.
en Coinciding with the retrospective 
of the prolific oeuvre of Austrian artist 
Maria Lassnig (1919-2014) on the 1st floor 
of the Trade Fair Palace, chapter 8th of 
the Moving Image Department presents 
Lassnig as an experimental filmmaker.
Poetry Passage #6: 
Radek Brousil, Johan Grimonprez
16. 2. – 9. 9.
Poetry Passage#6 se zamýšlí nad úspor-
ností slov a nedostatečností sémantiky 

a současně zkoumá politiku reprezentace 
a gramatiku afektu. Český umělec Radek 
Brousil se zabývá obrazovou poezií nere-
prezentovatelného a neviditelného.
en Poetry Passage#6 considers the 
economies of words and the insuf-
ficiency of semantics while investigating 
the politics of representation and the 
grammar of affect. Czech artist, Radek 
Brousil practices pictorial poetry of the 
unrepresentable and the invisible.

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

Quirin Bäumler: Through the Cut
17. 1. – 3. 3.

– PARTER
Lucia Leuci: Prendersi cura
17. 1. – 3. 3.

STUDIO HRDINŮ 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
Veletržní palác, vstup E / entry E 
Otevřeno: před představením a po 
něm. / Open: before and after 
a performance 
see studiohrdinu.cz

Markéta Kinterová: Mimo zápis / 
Off the Record
1. 2. – 4. 3.
Výstava volně reaguje na uvedenou insce-
naci Mimo zápis v režii Ivany Uhlířové.
en The exhibition called 'Off The Record' 
reacts freely on the performance 'Off The 
Record' directed by Ivana Uhlířová.
k / c Tereza Sochorová Horáková

B5
TRAFO GALLERY 
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5) 
st–ne / Wed–Sun, 15.00–19.00, 
so / Sat 10.00–19.00 
trafogallery.cz

Epos 257
12. 1. – 28. 2.
Výstava obrací svou pozornost k urbánní 
divočině, k zákoutím na rozhraní mezi 
přírodou a městem, ale i k místům spole-
čenské transformace. Objekty, fotografie 
a texty jsou dokladem autorova intenziv-
ního vztahu k lokalitám na okraji a k jejich 
skrytému životu.
en The exhibition turns its attention to 
urban wilderness, to the intersection 
between nature and the city, but also to 
places of social transformation. Objects, 
photographs and texts are proof of the 
author´s intense relationsip to the out-
skirts and its hidden life.
k / c Tomáš Pospiszyl

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

Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, 
Martin Búřil, Jan Kulka: BLACK BOX, 
WHITE HAT
15. 12. – 21. 1.
Výstava sleduje současné podoby po-
hyblivého obrazu s vědomou vazbou na 
experimentální formy v dějinách kinema-
tografie. Obraz coby produkt technolo-
gických procesů je sám sobě tématem 
jak v rovině vzniku a prezentace díla, tak 
i skrze specifické zákroky vedené v zájmu 
jeho remediace či archivace. 
en The exhibition tracks the contem-
porary forms of the moving image 
which consciously make contact with 
experimental approaches to film-making 
throughout the history of cinema. As a di-
rect outcome of technological processes, 
the image constitutes a theme for its own 
contemplation – both on the level of an 
artwork's creation and presentation, as 
well as in the specific steps taken during 
its remediation and archiving. 
k / c Lenka Střeláková
Znovuobjevená cesta J. V. Daneše /  
A Rediscovered Journey of J. V. Daneš
31. 1. – 4. 3.

Povodně v roce 2002 neušetřily ani fond 
Masarykova ústavu AV ČR obsahující ko-
lorované diapozitivy a negativy z pozůsta-
losti českého geografa J. V. Daneše. Ten 
ve dvacátých let 20. století procestoval 
jako jeden z prvních Čechů Tichomoří, 
východní Asii a Severní Ameriku. Jeho fo-
tografie z cest byly povodněmi nenávratně 
proměněny, ale degradační procesy vtiskly 
jednotlivým záběrům zároveň zcela novou 
vizuální kvalitu odrážející křehkost fotogra-
fického média tváří v tvář vodnímu živlu.
en The floods of 2002 affected also the 
archive of the Masaryk Institute of the 
Czech Academy of Sciences. It contained, 
among others, colored diapositives and 
negatives of the Czech geographer J. 
V. Daneš. In the early 1920s, Daneš was 
one of the first Czechs to travel over 
the Pacific, East Asia and North America. 
Although the waters have irrevocably 
changed his photographs, the process 
of degradation has given the individual 
images a whole new visual quality which 
reflects the fragility of the photographic 
medium when faced with natural forces.
k / c Štěpánka Borýsková, Oldřich Morys

GALERIE JOSEFA SUDKA 
Úvoz 24 (C1)
út–ne / Tue–Sun 11.00–17.00
www.upm.cz

Miroslav Hák: Fotografie z 30. a 40. let
11. 10. – 28. 1.

MUSEUM MONTANELLI (MUMO) 
Nerudova 13 (C1) 
út–pá / Tue–Fri, 14.0Y0–18.00, 
so–ne / Sat–Sun, 13.00–18.00 
museummontanelli.com

Ludmila Jandová. Mezi nebem a zemí / 
Between Heaven and Earth
13. 10. 2017 – 23. 2. 2018
Znovu objevená tvorba akademické malíř-
ky Ludmily Jandové je nadčasová, aktuální, 
plná tajemství a je instalována v neobvyklé 
podobě. 
en The newly discovered works by the 
painter Ludmila Jandová are timeless, 
topical, full of mysteries and installed in 
an extraordinary way. 
k / c D. Altenburg Kohl

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – 
SALMOVSKÝ PALÁC / NATIONAL 
GALLERY IN PRAGUE – SALM PALACE 
Hradčanské nám. 2 (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Charta Story. Příběh Charty 77 / 
Charta Story. The Story of Charter 77
14. 3. 2017 – 19. 1. 2019
Výstava je připomínkou 40. výročí Charty 
77, neformální občanské iniciativy, kritizu-
jící nedodržování lidských a občanských 
práv. Na příběhu Ivana Jirouse autoři 
výstavy představují životní osudy lidí 
z různých společenských okruhů, jejichž 
spojnicí bylo souznění s duchem textu 
Charty.
en The exhibition commemorates the 
40th anniversary of the establishment 
of Charter 77, an informal civic initiative 
criticizing violations of human and civic 
rights. The story of Ivan Jirous reveals the 
life stories of people from various social 
circles who were linked by their affinity to 
the spirit of Charter 77. 
k / c Irena Nývltová

C3
CLAM-GALLASŮV PALÁC / 
CLAM-GALLAS PALACE
Husova 20, út–ne 10:00–19:00 / 
Tue–Sun 10 a.m.–7 p.m.

Grafika roku 2017 a Cena Vladimíra 
Boudníka / Graphic Of The Year 2017 
and Vladimír Boudník Prize
14. 2. – 11. 3.
Nadace Hollar pořádá 24. ročník populární 
celostátní soutěže Grafika roku, jež jako 
jediná v zemi dokáže nabídnout nejen 
výběr nejlepších prací, ale rovněž ucelený 
pohled na současnou grafickou uměleckou 
tvorbu českých umělců grafiků a zahranič-
ních studentů. V rámci Grafiky roku 2017 
se bude tradičně udělovat již 23. Cena 
Vladimíra Boudníka, prestižní ocenění za 
celoživotní přínos grafice.
en Graphics of the Year National compe-
titive exhibition representing contem-
porary Czech graphic art and its progress. 
Vladimír Boudník Prize Prestigious prize 
intended for Czech living artist for their 
exceptional contribution to Czech graphic 
art.
Doprovodný program a informace na / 
accompanying program on www.hollar.cz

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

Český kubismus / Czech Cubism
Expozice představuje český kubismus jako 
styl ideově propojující volné i užité umění 
a architekturu.
en The permanent exhibition presents 
Czech Cubism as a style that conceptu-
ally combines fine art, applied arts and 
architecture.

GALERIE 101 
Ovocný Trh 17/568, 2. patro (C3) 
st–so / Wed–Sat 14.00–18.00 
galerie101.cz

Tomáš Císařovský: Rozděleni 
volbou / Divided by Choice
18. 1. – 3. 3.
Výstava výrazné osobnosti umělecké ge-
nerace 80. let, jehož obrazy vzrušují svými 
příběhy, dráždí naši životní zkušenost 
a přitahují malířsky klasickou revolučností.
en The exhibition of a prominent per-
sonality of the 80s art generation whose 
pictures excite us by their stories, tease 
our life experience and attract us by the 
painter's classic revolutionary spirit.
k / c Martin Dostál

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

Sráč Sam: Rozdíl v otázce / 
The Diffence Is In The Question
27. 10. – 25. 2.
Výstava sleduje estetické konotace práce 
sociálně angažované umělkyně Sráče 
Sama. Svou činností přispěla k etickému 
obratu v umění, přesto nerezignovala na 
vizuální výstupy. Ve své práci reflektuje 
mimo jiné i zkušenost s totalitarismem 
a zvýšená citlivost vůči uplatňování moci 
se stala jedním z hlavních témat její 
tvorby. 
en The exhibition explores the aesthetic 
connotations of the work of socially en-
gaged artist Sráč Sam. Although her work 
has contributed to an ethical shift in art, 
she has not abandoned the visual side 
of art. Among other things, her work ex-
plores her experience with totalitarianism, 
and an increased sensitivity towards the 
exercise of power has become a central 
theme of her art. 
k / c Denisa Bytelová

– START UP
Jiří Hölzel: UGBADQ
30. 11.  2017 – 21. 1. 2018
Jiří Hölzel ve své tvorbě vychází z pozoro-
vání účinků internetu, nových médií a virtu-
ální reality obecně na společnost, zejména 
na zástupce nejmladších generací, pro 
které je realita sociálních sítí dominantním 
komunikačním a sociálním nástrojem. Za-
bývá se manipulací v umění coby obrazem 
společenských procesů, přičemž se jeho 
nástrojem stává fenomén „glitche“ – chyb a 
nepřesností ve virtuálním obraze, jež zanáší 
zpět do fyzické reality.
en The hitherto oeuvre of Jiří Hölzel is ba-
sed on inspecting the effects which the in-
ternet, new media, and virtual reality have 
on society and, in particular, on members 
of the youngest generations for whom the 
reality of social media is a dominant tool of 
communication and social interaction. Höl-
zel explores artistic manipulation as a re-
flection of social processes by working with 
the phenomenon of “glitches” – errors and 
imperfections in the virtual image which he 
transfers back into physical reality.
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

The Reunion of Poetry and Philosophy
Zhang Xiaogang & Wang Guangyi
9. 2. – 20. 5.
Výstava představí dnes už mezinárod-
ně etablované umělce Zhang Xiaoganga 
a Wang Guangia, jejichž undergroundové 
začátky datujeme do 80. let. Oba umělci 
výstavu koncipují přímo pro Dům U Ka-
menného zvonu a některé jejich aktuální 
práce reagují na atmosféru a historii Prahy 
a zdejší duchovní kontext.
en This exhibition will feature the work 
of two internationally established artists, 
Zhang Xiaogang and Wang Guangi whose 
underground beginnings date back to the 
1980s. The show is designed according to 
The Stone Bell House architecture, while 
some of their specific works react to both 
the atmosphere and history of Prague and 
the local spiritual context. 
k / c Lü peng

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

Nová díla ve sbírkách GHMP / 
New acquisitions from the collections 
of Prague City Gallery
8. 12. – 29. 4.

Výstava představuje výběr akvizic z minu-
lých čtyř let a otevře vhled do struktury 
sbírek, které těmito kroky postupně získá-
vají na ucelenosti a směřují tak k budoucí 
stálé expozici. 
en Our exhibition will present a selection 
of their works originating from the past 
four years and will provide an insight to 
the structure of our collections which are 
thus gradually becoming self-contained 
and head towards the future permanent 
exhibition. 
k / c Magdalena Juříková & kurátorský 
tým / team of curators

GALERIE NOD 
Dlouhá 33 (C3) 
po–ne / Mon–Sun 10.00–22.00 
nod.roxy.cz

Tomáš Bárta: Plán sedimentu / 
Sediment plan
do / until 10. 1.
Anna Hulačová & Jana Vojnárová:
Paralelní pozdravy / Parallel Greetings
16. 1. – 16. 2.
Jana Vojnárová vychází ve své práci 
z vlastních rodinných příběhů, především 
z událostí, které postihly její rodinu během 
2. světové války. Anna Hulačová je známou 
a uznávanou sochařkou, která reflektuje 
různé mytologické, folklorní a náboženské 
témata a příslušnou symboliku. Výstava 
Paralelní pozdravy je komunikací dvou 
medií, které jsou fyzikálně odlišné, ale 
existuje mezi nimi jakési tematické pouto, 
které funguje jako vstupní brána k průniku 
jednoho světa do druhého a naopak. Fy-
zické propojení sochy vstupujíci do malby 
a naopak se rozehrává v charakteristické 
prostorové architektuře výstavy, která 
přesahuje tradiční prostor galerie.
en Jana Vojnárová based her work on own 
family stories, mainly from the period of 
the World War II. Anna Hulačová reflects 
different mythological, folkloric and 
religious themes and its symbolics. Physical 
connection of sculpture and painting takes 
place in specific architecture that exceeds 
the traditional gallery space.
k / c Pavel Kubesa.

– VIDEO NOD 
František Pecháček: Tekutý národ / 
Fluid nation
do / until 10. 1.
František Pecháček: Reload / Recover
16. 1. – 16. 2.
František Pecháček patří mezi významné 
osobnosti české vizuální scény. Specializuje 
se na 2D a 3D grafiku – animaci a tvorbu 
generovaného virtuálního prostředí. Mezi 
jeho speciality patří video projekce a video 
mapping budov a prostředí. Podílí se na 

tvorbě vizuálu scény divadelních představe-
ní v Národním divadle. Pro panoramatickou 
projekci galerie Video NoD formou fluidní 
simulace a 3D animace vytvořil rozpouště-
jící se objekty voskové struktury zdánlivě 
připomínající významné symboly.
en František Pecháček works with 2D and 
3D graphics, animation and generation 
of virtual environment. For his exhibition 
at NOD Pecháček created a computer 
simulation of melting wax objects, that may 
seemingly resemble significant symbols.
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

Domestic Arenas
19. 1. – 18. 3.
Výstava je syntézou videoartu, angažovaného 
dokumentu a hudebních klipů amerických 
a evropských tvůrců, jako jsou Shimon Attie, 
Jeremy Deller & Cecilia Bengolea nebo Stan 
Douglas. Celkem šest vystavených videí citli-
vě reaguje na autentické sociální a demogra-
fické problémy dnešní společnosti.
en The synthesis of videoart, tendentious 
documentary and music videos from Ameri-
can and European artists such as Shimon 
Attie, Jeremy Deller & Cecilia Bengolea and 
Stan Douglas. A set of altogether six videos 
sensitively reacts on the authentic social and 
demographic problems of today’s society.
k / c Petr Nedoma

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

Pocta detailu / Homage to Detail
5. 1. – 17. 2. 2018
Výstava fotografií architektonických a inte-
riérových detailů v budovách postavených 
mezi roky 1900–1990, které po více než 
deset let zachycoval kurátor designu a ar-
chitektury Adam Štěch.
en Photographs of architectural and 
interior details of 20th century buildings 
were captured by design and architecture 
curator Adam Štěch.
Autor a kurátor / Author & Curator:  
Adam Štěch
Artsemestr
25. – 30. 1. 2018
Velká výstava klauzurních prací studentů 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
Artsemestr zima 2018. Až do 30. ledna se 
škola stane velkou galerií.
en The Artsemestr Winter 2018 large-scale 
exhibition of end-of-term work by students 
of the Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague. The academy will become 
one big gallery until 30 January.
Knihovna / Library
23. 2. – 7. 4. 2018
Výstavní projekt představí analytický 
a zároveň spekulativní pohled na to, jaké 
knihy byly, jaké jsou a jaké v budoucnu být 
mohou.
en What are books, what they once were 
and what can they be in the future?
k / c Lada Hubatová-Vacková a Pavla 
Pauknerová

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

Vladimír Ambroz: Akce / Action
30. 1. – 29. 4.
V druhé polovině 70. let patřil Vladimír 
Ambroz k okruhu brněnské umělecké scény 
působící vně tehdejších oficiálních institucí. 
Protože se nedochovaly téměř žádné auten-
tické fotografické zvětšeniny Ambrozových 
aktivit, jsou většinou prezentovány pro-
střednictvím novodobých tisků z původních 
negativů. Vedle nich výstava obsahuje i torzo 
dobové výstavy, filmovou dokumentaci per-
formancí a po třiceti pěti letech i realizaci 
autorova díla Videohabitation z roku 1981.
en In the late 1970s Vladimír Ambroz was 
part of the Brno art scene, which oper-
ated outside the official institutions of the 
time. Since almost no authentic photos of 
Ambroz’s activities survived, they are mostly 
presented via modern prints from original 
negatives. In addition, the exhibition in-
cludes a torso of the period exhibition, the 
film documentation of the artist’s perfor-
mances and his work Video-Habitation of 
1981 as realized thirty-five years later.
k / c Tomáš Pospiszyl

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

Katarina Burin: Žijeme, Brno 1928–1931 / 
We are alive, Brno 1928–1931
29. 11. – 19. 1.
Výstava představuje fiktivní meziválečnou 
architektku Petru Andrejovu-Molnár, jejíž 
osudy popisuje v rámci vývoje architekto-
nické moderny raného 20. století. V galerii 
bude (znovu) vytvořen malý obchod, který 
Andrejova-Molnár spoluprovozovala v Brně 
a který sloužil nejen pro prezentaci návrhů, 
ale také jako místo setkávání a výměny 
názorů brněnské meziválečné generace. 
en Works of fictive architect Petra 
Andrejova-Molnár invented by an American 
artist Katarina Burin.

KARLIN STUDIOS 
areál Kasárna Karlín, Prvního pluku 2 (C5) 
st–pá / Wen–Fri 15:00–18:00 
so–ne / Sat–Sun – 14.00–19.00 
karlinstudios.cz

Dominik Gajarský: Lyrics
16. 12. 2017 – 11. 2. 2018
Po výstavě svých prací v rámci finále 
Ceny Jindřicha Chalupeckého se Dominik 

Gajarský vrací k analogové fotografii a 
textu. Umělec mísí svoje dvě oblíbená 
média do prostorové instalace písní a zve 
návštěvníky, aby zažili smyslnou poezii 
a tichou hudbu. Gajarského umělecký 
projev je individuální a expresivní formou 
i obsahem.
en After his exhibition at the Finale of 
Jindrich Chalpupecky award, Dominik 
Gajarský comes back to analogue photo-
graphy and text, mixing two of his favorite 
media in a spatial installation of songs, 
inviting the visitor to experience sensual 
poetry and silent music. Gajarsky’s artistic 
expression is individual and expressive by 
form and substance.
Gizela Mickiewicz: The Decay of A Day
16. 12. 2017 – 11. 2. 2018
Pro výstavu v Karlin Studios Mickiewicz 
vytvoří novou sérii objektů z kamene a 
betonu s použitím chemických látek, 
které pomalu rozkládají a ničí to, co se 
zdálo být konečným tvarem soch. V této 
sérii nejde jen o odhalení chyby a vady, 
ale o ztrátu jako součást díla. Mickiewicz 
má zájem o prvky, které přesahují stěny 
galerie, které nejsou fyzicky přítomné, ale 
jsou tu reprezentovány ve formě umě-
leckého objektu. Mezi ně patří především 
pozornost a paměť diváka a vzdálenost 
času a prostoru.
en For her exhibition at Karlin Studios, 
Gizela Mickiewicz creates new series of 
objects made of stone/concrete and 
chemical composition, which slowly de-
stroy what seamed to be the final shape 
of the sculptures. With this series, the 
artist not only exposes errors and defects 
but exposes also loss as part of the work. 
Mickiewicz is interested in elements that 
extend beyond the walls of the gallery, 
which are not physically present or have 
their representation in the form of an 
artistic object. This is primarily the atten-
tion and memory of the viewer and the 
distance of time and space.
Zsofia Keresztes: Samostatná výstava /  
Solo exhibition
21. 2. – 8. 4. 2018
Práce Zsófie Kerestes je založena na 
legendách a městské mytologii. V jejích 
nejnovějších projektech se zabývá 
proplétáním přítomné skutečnosti a vir-
tuality. Vytváří objekty, které mohou být 
interpretovány jako nástroje pradávných 
rituálů a které obsahují formu virtuální 
existence. V rituálech fiktivního kmene 
z 21. století, tajné kódy a avataři fungují 
jako masky, které jejich uživateli pomáhají 
tranfigurovat se do jiného stavu vědomí. 
Organické, mihotající se tvary požírají a 
dobývají samy sebe, splývají v nekoneč-
ném informačním tunelu.
en Zsófia Keresztes’s work is based on 
mythological and urban legends. In her 
most recent projets she reflects on the 
interlacement of actuality and virtual-
ity. She creates objects which can be 
interpreted as the tools of ancient ritual 
believes and contains the forms of virtual 
existence. In the rituals of a 21. century 
fictional tribe, passwords and avatars 
function as masks which help the users 
to transfigure into a different state of 
mind. These organic, wavering shapes are 
eating, conquering themselves, floating in 
the endless tunnel of information.
k / c Domenico de Chirico
Jan Martinec: How can I stop watching  
a video that never ends
21. 2. – 8. 4. 2018
Projekt Jana Martince, současně žijici v 
Quan Zhou, Činské lidové republice, je 
studií mezilidské agrese a válkou, a její re-
prezentace digitálními a masovými médii a 
skupinovým nevědomím mezi "timelinou" 
a "likem". Jaký je vztah mezi konzumní 
a válčící společností? Je válečný konflikt 
nevyhnutelně součástí cyklů společen-
ského vývoje? Je konflikt v podvědomí 
konzumní společnosti?
en Jan Martinec's project, Czech artist 
currently living in Quan Zhou, Peo-
ple's Republic of China, is a study of 
interpersonal aggression and war, and its 
representation in digital, mass media and 
through collective unconscious between 
"timeline" and "likes". What is the rela-
tionship between the consumer and the 
warring society? Is war conflict inevitably 
part of cycles of social development? Is 
the conflict part of the unconscious in 
today's consumer society?

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

Jolana Havelková: Citlivá data / 
Sensitive data
do / until 14. 1.
Eliška Stejskalová
19. 1. – 25. 2.

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

Jaroslav Vožniak
8. 12. – 4. 3. 2018
Retrospektivní výstava dosud méně 
prezentovaného autora, jednoho z členů 
umělecké skupiny Šmidrové, který svým 
postsurrealistickým přístupem a jistou 
formou nadsázky patří k předním tvůrcům 
období normalizace.
en Retrospective exhibition of a less 
known postsurrealist author.
k / c Petra Patlejchová, Helena Musilová
Muž s hořící hřívou! Emil Filla 
a surrealismus, 1931–1939 / Man With 
Burning Mane! Emil Filla and Surrealism 
1931 – 1939
28. 10. 2017 – 11. 2. 2018
Výstava věnovaná dílu a osobnosti Emila 
Filly a autorům, kteří tvořili v počátečních 
letech surrealismu, mj. Emil Filla, 
František Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc 
Makovský, František Muzika, Jindřich 

Štyrský, Karel Teige, Toyen, František 
Vobecký, Alois Wachsman.
en The exhibition is dedicated to Emil Filla 
and his contemporaries who worked in 
the age of forthcoming surrealism.
k / c Karel Srp
Jitka Svobodová: venku a uvnitř / 
outside and inside
25. 11. 2017 – 11. 3. 2018
Výstava aktuálních prací Jitky Svobodové, 
která shrnuje všechny důležité přístupy 
její tvorby.
enThe exhibition of Svobodová’s recent 
work sums up all important approaches 
in her work.
Ateliérová setkání: Marcel Duchamp, 
Raymond Duchamp-Villon, Jacques 
Villon, František Kupka a další / 
Neighbours in Art: Marcel Duchamp, 
Raymond Duchamp-Villon, Jacques 
Villon, František Kupka and others
9. 9. 2017 – 9. 1. 2018
Výstava představuje, vůbec poprvé v 
Česku, uměleckou skupinu, respektive 
volné uskupení umělců, kteří se postupně 
usazovali na pařížském předměstí Puteaux 
a významně zasáhli do vývoje moderního 
umění vytvořením jakési druhé, 
nepicassovsko-braqueovké cesty, dávající 
velký význam barvě a zákonitostem 
vycházejícím z univerzálních principů 
přítomných v přírodě a univerzu vůbec. 
en The exhibition presents, for the 
first time in Czechia, artistic group, 
respectively a loose grouping of artists 
who gradually settled in the Puteaux 
suburb of Paris.
k / c Brigitte Leal, Pierre Brullé

D3
ARTINBOX 
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D3) 
út, čt / Tue, Thu 16.00–18.00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

Alexandr Hackenschmied:
Skromný prorok nových vizí
18. 12. 2017 – 27. 2. 2018
Alexandr Hackenschmied patřil k nejvý-
znamnějším osobnostem české filmové 
a fotografické avantgardy a stal se jedním 
z mála českých držitelů ceny americ-
ké filmové akademie Oscar za film Žít! 
Výstava představuje jeho zájem nejen 
o výtvarnou a experimentální stránku 
fotografie, ale také sociálně dokumentární 
aspekt jeho tvorby. Představujeme snímky 
z doby kdy žil a tvořil v Československu, 
dále z cest, kdy provázel Jana Antonína 
Baťu na cestách po světě, a následně jeho 
tvorbu poté, co koncem 30. let emigroval 
do USA.
en Alexandr Hackenschmied was one of 
the most important figures of Czech film 
and photographic avant-garde. His movie 
To Be Alive! was also rewarded with an 
Oscar. Besides his photographic experi-
ments, the exhibition aims to present the 
aspect of social documentary in his work. 
It contains images from the time when he 
lived and worked in Czechoslovakia, so as 
those captured during his travels around 
the world with Jan Antonín Baťa and also 
work created after his migration to the 
USA in late 30’s.
k / c Petra K Hammidd, Nadia Rovderová

FOTOGRAF GALLERY  
Jungmannova 7, Praha 1 (D3) 
út–čt / Tue–Thu 13.00–19.00, pá / Fri  
13.00–18.00, so / Sat 11.00–18.00 
fotografgallery.cz

Johana Pošová: Happy Family
do / until 27. 1.
Výstavu fotografií a objektů české 
fotografky Johany Pošové (*1985) lze 
vnímat jako parafrázi dětského magického 
vědomí, které realitu oživuje v rozsahu, 
jež nám je ve své komplexnosti a totalitě 
již upřen, nicméně se projevuje z lidského 
nevědomí a aktivně spoluutváří naše 
kolektivní vztahy. Rodina je přitom pouze 
modelovou jednotkou, v rámci které mů-
žeme zahlédnout principy formující vzá-
jemnost v širším společenském měřítku.
en The exhibition of photographs and 
objects of Czech photographer Johana 
Pošová (*1985) may be perceived as a 
paraphrase of children’s magical consci-
ousness, which is unaccessible to us in its 
complexity and perfection. 
Viktor Kopasz: Prolonged Identity
2. 2. – 3. 3.
Výstava je patrně klíčovou pro pochopení 
obrazových a jazykových spekulací ve fo-
tografické tvorbě Viktora Kopasze (*1973). 
Jako slovenský Maďar žijící v Čechách je 
vystaven vlivu třech nacionálních myto-
logií, stejně jako nutnosti vícenásobného 
„sebe-překladu“. Osobní rovina je však 
pouze výchozím bodem pro nesnadné 
pátrání po vizuálních identitách střední 
Evropy.
en Prolonged Identity is apparently the 
key to understand pictorial and linguistic 
speculations in photographic work of Vik-
tor Kopasz (*1973). As Slovak-Hungarian 
living in Czech he is being influenced by 
three different national mythologies so 
as the need of multiple “self-translation”. 
Anyway, the personal layer is just a start-
ing point for a complicated search for 
visual identities of Central Europe. 

GALERIE FOTOGRAFIC 
Stříbrná 2 (D3) 
út-ne 13.00-18.00 
fotografic.cz

V lednu a únoru bude v galerii zavřeno, 
avšak do 31. 1. je možné posílat přihlášky 
do Open callu na výstavní projekty pro rok 
2018–19, více info na webu galerie. Těšíme 
se na viděnou na vernisáži v březnu 2018!
en Fotografic Gallery will be closed in 
January and February 2018. However, till 
January 31 we accept Open Call applica-
tions for exhibition projects for 2018-19, 
more info on: www.fotografic.cz. We look 
forward to seeing you at the opening in 
March 2018!

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
út–čt 11.00–18.00 
galeriehavelka.cz

Jan Vičar: Vlčí hřbet / Le dos de loup
13. 2. – 15. 3.
Autor, žijící střídavě v lese na Vysočině 
a ve Francii, představuje svoji poslední 
tvorbu.
Obraz Vlčí hřbet / Le dos de loup je zázna-
mem konkrétního místa v Ardenách.
en Vičar, who lives partly in forests of 
Czech Vysočina and partly in France, 
presents his latest work.
k / c Hana Klínková

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA 
Betlémské náměstí 5a (D3) 
út–ne / Tue–Sun 11.00–19.00 
gjf.cz

Česká cena za architekturu
do / until 28. 1.
Výstava nejlepších realizací a vítěze pres-
tižní soutěže České komory architektů 
sledující vývoj domácí architektonické 
scény spolu s Akademií české ceny za 
architekturu a mezinárodní odbornou 
porotou.

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE 
Betlémské náměstí 8 (D3) 
po–ne / Mon–Sun 10.00–18.00 
galerieubetlemskekaple.cz

Jan Kotík: Tvary se stávají figurami / 
Shapes Becoming Figures
17. 1. – 11. 2.

Výstava jednoho z předních českých 
výtvarných umělců 2. pol. 20. st. se 
zaměřuje na dvě období v Kotíkově 
tvorbě – padesátá a osmdesátá léta. Na 
konci padesátých let začal Jan Kotík se 
zcela originálním přístupem k abstrakci, 
ke kterému se po třiceti letech vrátil 
a zpracoval ho do podoby signifikantního 
výtvarného projevu.
en Jan Kotík is one of the most important 
Czech artists of the second half of 20th 
century. In the late 50’s Kotík discovered 
completely original approach to abstrac-
tion. In the 80’s he returned to it and de-
veloped it into a significant artistic style.
Marie Blabolilová
14. 2. – 11. 3.
Výstava se koná u příležitosti autorčiných 
sedmdesátých narozenin. Autorka ve 
své tvorbě soustředěně rozvíjí osobitý 
koncept poezie každodennosti - motivy 
interiérů, zátiší, městských i přírodních 
krajin. Typické je pro ní využití rastrů lino-
leí nebo ornamentů malířských válečků.
en The exhibition is held at the occasion 
of the 70th birthday of the author, who 
concentrically develops distinctive perso-
nal concept of everyday poetry.

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY 
Národní 30 (D3) 
po–ne / Mon–Sun 11.00–19.00 
galerievaclavaspaly.cz

Luděk Rathouský: King Dron
do / until 28. 1.

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

Pavel Trnka: Krajina figura / 
Landscape Figure
18. 1. – 4. 2.
Východiskem velkoformátové kresby Pavla 
Trnky je figura jako významový celek, 
jenž je také vyjádřením autorova alter 
ega, jeho emocí a postojů. Expresivní 
pojetí figury kresbu deformuje, stylizuje 
a abstrahuje. Námět výstavy zase posouvá 
figuru směrem ke krajině, kde středem 
zájmu je výraz lineárního rytmu a energie 
plochy, inspirovaný čínskou a japonskou 
krajinomalbou. Monochromní kresby 
doplňují akvarely, jako barevné akcenty 
instalace.
en The starting point of Pavel Trnka´s large 
format drawing is the figure as a seman-
tic whole, which is also an expression of 
the author´s alter ego, his emotions and 
attitudes. The expressive concept of the 
figure distorts, stylizes and abstracts the 
drawing. Then the theme of the exhibition 
pushes the figure towards the landscape, 
where the focus is put on the expres-
sion of linear rhytm and energy of plane, 
inspired by the Chinese and Japanese 
landscape painting. Monochrome draw-
ings are completed by the watercolors, as 
the colored accent of the installation.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro
11. Cena kritiky za mladou malbu 2018 / 
11th Prize of Art Critique for Young 
Painting. Výstava finalistů / Exhibition 
of finalists
7. 2. – 5. 3.
Účelem Ceny kritiky za mladou malbu 
pro umělce do 30 let je usnadnění jejich 
vstupu na profesionální výtvarnou scénu. 
K ocenění patří Výstava finalistů, příspě-
vek na tvorbu, samostatná výstava laure-
áta ke konci kalendářního roku a týdenní 
zahraniční stáž.
en The purpose of the Prize of Art Cri-
tique for Young Painting for artists under 
30 age is to faciliate their entry into the 
professional artistic scene. The award is 
provided by the Exhibition of Finalists, the 
contribution for artwork, the solo exhibi-
tion of laureate at the end of calendary 
year and one week study stay in abroad. �
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18 / O kosmos hino kalo
44 / Rozhovor se Zdeňkem Hölzelem
58 / Mistrovské světničky

prosinec 2017
leden 2018
109 Kč / 5,10 ¤12+1

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře,  
designu a starožitnostech
artcasopis.cz
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VÝSTAVA FINALISTŮ 
7. 2. –––  5. 3. 2018
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA, 1.P

11. ROČNÍK 
CENY KRITIKY
ZA MLADOU 
MALBU 2018

SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH KRITIKŮ A TEORETIKŮ 
/ ČESKÁ SEKCE AICA / GALERIE KRITIKŮ

architekt
Adolf Loos

Statutární
město Brno
vyhlašuje soutěže

NÁVRH NA
REALIZACI SOCH: 

páter
Martin Středa

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

Ara Güler: Leica Hall of Fame 2015
23. 11. – 28. 1.
Výstava světoznámého tureckého fotografa 
přináší portréty osobností (např. P. Picasso, 
W. Churchill, S. Lorenová) a portréty města, 
které Ara Güler miluje a fotografuje celý svůj 
dlouhý život: Istanbulu. 
en The exhibition of world-famous Turkish 
photographer includes portraits of celebri-
ties (e.g. P. Picasso, W. Churchill, S. Loren) 
and portrait of the Güler’s beloved town 
Istanbul.
Pocta mistrům fotografie | A Tribute to the 
Masters of Photography): Ara Güler
24. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Marek Musil: World on Fire. The Burning Man 
Collection by Marek Musil 
1. 2. – 8. 4. 2018
Přední český módní fotograf Marek Musil nám 
zprostředkuje nezaměnitelnou svobodomysl-
nou atmosféru amerického festivalu Burning 
Man, zachytil také nejznámější odnože festi-
valu v Izraeli a v Jihoafrické republice.
en The leading Czech fashion photographer 
Marek Musil intermediate the free-mind at-
mosphere of US festival Burning Man. He also 
caugh the Israeli and South African offsets of 
the festival with his camera.  

– LEICA GALLERY CAFÉ
Portréty (Portraits by) Tereza z Davle
do / until 29. 1.
Fotografie (Photos by) Tomáš Gaberle
od / from 30. 1.

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

Zdeněk Sýkora fotografem (1937 – 1945) / 
Zdeněk Sýkora, the Photographer
13. 12. – 26. 1.
Téměř neznámá fotografická tvorba předního 
českého malíře z období okupace. 
en Almost unknown photographic work of 
a prominent Czech painter from the period 
of occupation. 
k / c Lenka Bydžovská, Lenka Sýkorová
Zaostřeno na neurčito / Focus on 
Indefinitely
13. 12. 2017 – 26. 1. 2018
Skupinová výstava několika generací.
en Group exhibition of several generations.
k / c Karel Srp
Zdeněk Hůla
6. 2. – 7. 3.
Výstava k 70. narozeninám sochaře a malíře.
en Exhibition for the 70th birthday of the 
author.
k / c Magdalena Juříková

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

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

– GALERIE TAPETA
Markéta Othová
15. 1. – 30. 4.

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

Triple Candie: Institut univerzálních nejistot 
/ The Institute for Universal Uncertainties
leden / January
Kurátorská dvojice Shelly Bancroft a Peter 
Nesbett, působící pod názvem Triple 
Candie, rozvíjí během rezidence v Praze 
dříve započatý projekt, jehož smyslem je 
ohledávání konceptu nejistoty v podmín-
kách současného kapitalismu. Výstava je 
výstupem spolupráce s pozvanými umělci 
z české scény. Projekt se koná v rámci cyklu 
Café Chalupecký, jenž organizuje Společnost 
Jindřicha Chalupeckého, a pobyt kuráto-
rů je podpořen rezidenčním programem 
Meetfactory.
en Curatorial couple Shelly Bancroft and 
Peter Nesbett, acting under the brand of 
Triple Candie, examines the concept of 
uncertainty in conditions of late capitalism. 
The exhibition is a result of their cooperation 
with Czech artists as a part of Café Cha-
lupecký, organized by Jindřich Chalupecký 
Society, and is supported by the residential 
programme of Meetfactory. 

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24
Otevřeno: út–so / Tue–Sat 11:00–18:00, 
státní svátky zavřeno
www.galeriesmecky.cz

Vladimír Renčín (1941 – 2017)
do / until 10. 2. 2018
Výstava představuje Renčínovu tvorbu za 
více než padesát let. Jeho humorné kresby, 
ale i večerníčky, které na výstavě potěší 
hlavně děti, doplňují originální artefakty 
z ateliéru. Renčínovy kresby jsou často 
kousavé, protože takový humor je, přesto jde 
o humor milý a přátelský.
en The exhibition presents work of an 
important Czech cartoonist.
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E1
FUTURA  
Holečkova 49 (E1) 
st–ne / Wed–Sun 11.00–18.00 
futuraproject.cz

Karíma Al-Mukhtarová: Pokoje /  
The Rooms
5. 12. – 18. 2.
Serie jakýchsi dioramat se zdůrazně-
ním rukodělné, lopotné práce a silnými 
autobiografickými prvky byla připravena 
speciálně pro sekvenci pokojů spodních 
prostor galerie FUTURA. Hrubá neumělost 
hadrových panenek v životní velikos-
ti, postrádájícíh detaily jako rysy tváře, 
působí ve své tělesnosti naléhavě, někdy až 
dechberoucím dojmem přeskakujícím mezi 
vcítěním a úzkostným strachem. 
en Series of some-kind-of dioramas ac-
centuating hand crafted, laborious work 
and strong autobiographic elements was 
prepared directly for the sequence of 
rooms in the underground part of FUTURA 
gallery. The somehow raw amateurish-
ness of the life size dolls, lacking details 
such as facial features, appeals urgently in 
their corporeality, in almost breathtaking 
impression oscillating between empathy 
and anxious fear. 
k / c Michal Novotný
Anders Gronlien: Don’t go chasing 
waterfalls
5. 12. 2017 – 18. 2. 2018
Soubor starších i nových prací, maleb, 
kreseb, objektů a soch, představuje 
Gronlienův obrat k mystickému romantis-
mu a lyričnosti v ústředním motivu výstavy: 
vodopádu. Mlhavé krajinomalby se střídají 
s ornamentálními kresbami inspirovanými 
arabskou filosofií. Ostří kopí s černou 
vlajkou zde však zároveň načrtá patos 
jako možnou cestu ze situace politické 
bezvýchodnosti. 
en Set of new and older works, paint-
ings, drawings, objects and sculptures 
presents the artist’s turn towards mystical 
romantism and lyricism in the main exhibi-
tion’s motif: waterfall. Foggy landscapes 
rotate with ornamental drawings inspired 
by Arabic philosophy, blade of the pike 
with black flag however draws a certain 
political potential of pathos as a possible 
escape from the situation of political 
hopelessness. 
k / c Michal Novotný
Adrian Kiss: Samostatná výstava / 
Solo Exhibition
5. 12. – 18. 2.
Ucelená sochařská instalace připravená 
specificky pro prostory galerie FUTURA 
rozvíjí autorův zájem o emotivní formální 
tvarosloví. Kiss narušuje základní stavbu 
pracující s formami abstrahovanými z mo-
derního produktového designu asociujícími 
technologické jako dynamické, silné nebo 
maskuliní, elementy rurálními, křehkými, 
či těmi, které bychom mohli stereotypně 
vnímat jako ženské. 
en Coherent sculptural installation pre-
pared specifically for FUTURA gallery devel-
ops on author’s interest in emotive formal 
vocabulary. Kiss builds structures based on 
formal elements abstracted from modern 
product design, that associates technol-
ogy as dynamic, powerful, masculine, with 
elements that could be stereotypically 
perceived as rural, fragile or feminine. 
k / c Michal Novotný
Nora Růžičková, Marianna Mlynárčiková: 
Ceci n'est pas de la bryndza
5. 12. – 18. 2.
Projekt zabývající se s určitou laskavostí 
slovenskými kulturními stereotypy překra-
čuje strohost konceptuálního paradig-
matu bohatostí a poetičností obsahu. Ať 
již v přenesení uměnovědných textů do 
relaxačního studia nebo slovenské kulturní 
symboliky do čínské tušové malby dochází 
ke kolizi stylistického prvku s nastaveným 
žánrem. 
en Project dealing with a certain tender-
ness about Slovak cultural stereotypes 
overcomes the initial dryness of the 
conceptual paradigm by richness and 
poetics of the final content. Whether it be 
the transfer of art theory texts to the re-
laxation studio or Slovak cultural symbolics 
to Chinese ink painting stylistic element 
collides with the genre. 
k / c Anna Daučíková

E2
JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2) 
st–pá / Wed–Fri 14.00–19.00
so / Sat 11.00-19.00
nebo po domluvě / or by appointment 
jirisvestkagallery.com

Katarína Poliačiková, Stephen Shore
16. 11. 2017 – 17. 2. 2018
Slovenská umělkyně Katarína Poliačiková 
(*1982) zkoumá různé formy fotografické-
ho obrazu. Ve své tvorbě vytváří kontext 
pro prolínání osobních a cizích příběhů. 
Výstava odkrývá propojení děl Poliačikové 
s tvorbou jednoho z nejvýznamnějších 
amerických fotografů, kterým je Stephen 
Shore (*1947). 
en In her work, Slovak artist Katarína 
Poliačiková (*1982) explores the medium 
of photography in various forms, creating 
context for overlapping different stories. 
The exhibition uncovers connections with 
the work of world-renowned American 
photographer Stephen Shore (*1947).

E3
CENTRUM ARCHITEKTURY A MĚSTSKÉHO 
PLÁNOVÁNÍ (CAMP)
Vyšehradská 51, Praha 2 (E3) 
út–ne / Tue–Sun 9.00—21.00 
www.praha.camp

Smíchov: od nádraží k nové čtvrti / 
Smíchov: from train station to new 
neighbourhhod
21. 11. – 26. 1. 
Na dvacetihektarovém území bývalého 
nákladového nádraží Smíchov vyroste 
nová městská čtvrť. Přijďte se podívat, 

jak bude vypadat. Nebude chybět studie 
území Smíchova, dva fyzické modely, 
virtuální realita nové čtvrti a doprovodný 
program.
en Visualisations of a new city part.
David Gaberle: Na Prahu
30. 1. – 28. 2.
Fotografická výstava Davida Gaberleho, 
který se po úspěšné knize Metropolight, 
s fotografiemi z velkoměst jako Tokio, 
Sydney nebo New York, zaměřil na další 
metropoli – Prahu.
en Prague in photos.

GALERIE 1. PATRO 
Myslíkova 9 (E3) 
čt–so / Thu–Sat 15.00–19.00 
galerie1patro.cz

Stanislav Diviš: Prázdný Prostor / Barevná 
Geometrie / Blank Space / Color 
Geometry
8. 12. 2017 – 28. 1. 2018

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

Proměna vestibulu metra na Palackého  
náměstí / The Transformation  
of Palackého Sq. Subway Lobby
8. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Výstava studentských projektů, které 
zkoumají současný stav vestibulu metra 
B na Palackého náměstí a navrhují nová 
řešení a funkce. Původně velmi kvalitně 
navržený prostor z roku 1985 dnes již vět-
šinou neslouží svému účelu a je na čase 
prozkoumat jeho současné možnosti.
en Formerly well-designed space of 
subway lobby from 1985 nearly does 
not serve its purpose any longer. The 
exhibition presents student studies of its 
nowadays conditions so as proposals of 
new solutions and functions.

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

Julie Lupačová: Dveře se zavírají / 
The Doors Are Closing
24. 1. – 18. 2.
Julie Lupačová se ve své zvukové site-
-specific instalaci zabývá přirozenými 
ruchy vestibulu metra, z nichž buduje 
autorskou kompozici reflektující specific-
kého ducha tohoto mezi-prostoru. Vyjma 
přirozeného zrcadlení eliminuje kurátor 
Matěj Forejt vizuální vjemy a diváka staví 
do role posluchače.
en In her site-specific sound installation, 
Julie Lupačová concerns herself with 
the natural noises of a metro station, 
out of which she creates an authorial 
composition, reflecting the specific spirit 
of this interspace. Apart from the natural 
mirroring, the curator, Matěj Forejt, 
eliminates the visual sensations and 
transforms the spectator into a listener.
k / c Matěj Forejt
Lenka Glisníková_Heyy, I am here!!
22. 2. – 18. 3.
Výstava reaguje na netečné okolí, jež 
uniká z fyzického světa do bezpečného 
seznamu přátel v telefonu, kteří jsou 
kdykoliv k dispozici zahnat bezútěšný 
pocit osamělosti. Galerie se tak promění 
na aluzi smartphonu v podobě komplexní 
instalace z videa, fotografií a objektů, 
reagující na vztah člověka a daného 
zařízení.
en The exhibition is a reaction to the 
listless people attempting to escape the 
physical world in favor of a safe list of 
friends on their phones, ever-ready to 
dispel the bleak feeling of loneliness. 
The gallery is thus transformed into an 
allusion to a smartphone in terms of 
a complex installation consisting of video 
recordings, photographs, and objects, 
responding to the relationship between 
a person and the device.
k / c Klára Hudáková

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

Adam Vačkář: Botany Bay
do / until 19. 1. 2018

– VLAJKA / FLAG
Ria Pacquée
7. 12. – 16. 2. 2018
k / c Frederik Vergaert

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 (E3) 
galerieviaart.com

Pavel Korbička: Space of Body
do / until 19. 1.
Tématem výstavy je vizualizace tance 
prostřednictvím lineárních „kreseb“, 
vzniklých na základě autentických zázna-
mů neuchopitelných prostorotvorných 
pohybů lidského těla. Ústřední světelná 
instalace je výsledkem tanečního tvůrčího 
procesu, zachyceného nejmodernějšími 
3D-skanery a finalizovaného technolo-
gií tvarovaných skleněných neonových 
trubic, jako rezultát průniku nehmotné 
světelné kresby a tělesnosti, jež zároveň 
zůstává klíčem k jejímu porozumění.
en Visual transformation of dance within 
the use of linear “drawing”. The process 
of dancing captured with latest 3D scan-
ners results in a light tube installation.
SEDLO a Štěpán Molín: NApůl
20. 2. – 16. 3.
Studentský malířský projekt NApůl je 
realizován pouze pro daný prostor a má 
experimentální charakter.
en This experimental painting project was 
realized specifically for the space of the 
gallery.

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

Amplified by the Stillness
Das Numen, A/A (Andreas Greiner & 
Armin Keplinger), Felix Kiessling, Julian 
Charrière, Markus Hoffmann
24. 11. 2017 – 28. 1. 2018

Výstavní projekt Amplified by the Stillness 
představí v ČR poprvé umělecký kolektiv 
Das Numen, a zároveň samostatnou praxi 
jednotlivých členů, jejichž tvorba vzbuzuje 
v posledních letech stále rostoucí zájem na 
mezinárodních uměleckých přehlídkách. 
Výstava je doplněna díly uměleckého dua 
A/A (Andreas Greiner a Armin Keplinger).
en The exhibition project Amplified by 
the Stillness will introduce in the Czech Re-
public a Berlin-based group of artists Das 
Numen, showing also original works by the 
group’s individual members whose creation 
arouses an ever-growing interest at the 
international art shows. The exhibition is 
complemented by artworks of artist duo 
A/A (Andreas Greiner and Armin Keplinger).
k / c Eva Riebová

– GALERIE KOSTKA
Michalina Bigaj: disingenuous nature
do / until 7. 1.
Gili Avissar: Works by Gili Avissar
25. 1. – 18. 2.
Prostředí pulzující životem uvtořené z roz-
dílných materiálů a látek rozprostřených 
přes galerii. Groteskní masky následované 
různými převleky a všemi možnými druhy 
vzorů dávají vzniknout bohaté a rozmazané 
instalaci - příjemné, přesto i obscénní. 
V určité míře perverzní, nikoliv ale ve 
smyslu pornografickém. Připomene to 
spíš zakukleného motýla. Malý, ale přesto 
spletitý kosmos, který se vyvíjí přímo před 
naším zrakem.

en Vibrant environment made from dif-
ferent materials and fabrics stretched 
around the gallery space. Grotesque masks 
followed by various disguises, and all kinds 
of patterns creating a rich and flashy 
installation. There is something pleasing yet 
obscene about it. Rather it reminds us in 
a way of the pupal stage of a butterfly. The 
small yet complex universe that unfolds in 
front of our eyes is handmade and com-
pletely free ready-made. There is neither 
space for repetition nor boredom.
k / c Piotr Sikora

PRAGOVKA ARTDISTRICT 
Kolbenova 923/34a 
út–čt / Tue–Thu 16:00-20:00, pá, 
so / Fri–Sat 14:00-18:00 nebo po 
domluvě / or by request
www.pragovka.com

Eva Nádvorníková a Barbora Válková: Jákob 
a Anděl / Jacob and the Angel
4. 1. – 25. 1. (The White Room)
Kurátorka Kateřina Adamová porovnává 
dva různé způsoby hledání cesty z kola ven 
a kdo a jak nakonec půjde?
en Curator Kateřina Adamová compares 
two different ways of finding the way out 
of a circle and who and how will finnaly 
get out?
Lawrence Wells: Nahá opice / Naked Ape
4. 1. – 25. 1. (Pragovka Gallery)
Nahá opice jde ven, začne jí být zima 
a všichni se jí smějí. S uměním je to stejné.
en The naked monkey goes outside, gets 
cold and everybody laughs at him. Making 
art is the same.
Kořeny / The Roots
30. 1. – 25. 2. (The White Room)
Pavla Vachunová, Terezie Kolářová a Kris-
týna Cílková Novaldi se zabývají tématem 
vlastních kořenů v médiích a materiálech 
s nimiž pracují- malbě, porcelánu a velko-
formátovém tisku.
en Pavla Vachunová, Terezie Kolářová and 
Kristýna Cílková Novaldi work with topic of 
their own roots in medias and materi-
als they consider as their own- painting, 
ceramic and silkscreen.
k / c Veronika Marešová
Basic Instinct Special Feat
30. 1. – 22. 2. (Pragovka Gallery)
Site specific instalace prozkoumává stále 
bližší nebo dokonce už žádné hranice mezi 
simulovanou a fyzickou realitou. Kolabora-

tivní projekt umělců Adriana Alltmana, Olgy 
Krykun a kurátorky Christiny Gigliotti.
en Site specific installation explores close 
borders, if even any bertween simulated 
and physical reality. Collaborative project 
of artists Adrian Alltmann, Olga Krykun and 
curator Christine Gigliotti.
Jan Boháč, Jonáš Richter: Silné a slabé 
karty / Strong and week cards
30. 1. – 8. 3. (Pragovka Gallery)
Výstava reflektuje současnost, její eskalaci 
strachu ve společnosti a zaujímá kritický 
postoj k nacionalismu.
en Exhibition reflects contemporarity, its 
excallation of fear in the society and has 
critical attitude towards nacionalism.

STUDIO PRÁM 
Čerpadlová 4, Praha 9 
po a čt / Mon and Thu 14.00 – 19.00 
nebo po telefonické domluvě 
+420 736 167 878 
pramstudio.cz

Ladislav Železný, Adam Železný: Tabula Rasa
1. 2. – 16. 2.
Zvuková instalace proměňující materiálové 
dispozice porcelánu v akustický nástroj. Por-
celán je medium, přes které lze poslouchat, 
ale není na něm zvukově nic zaznamenané. 
Jde pouze o další sluchovou zkušenost zcela 
závislou na specifických podmínkách galerie 
a pohybu diváka v prostoru.
en Tabula rasa is a sound installation 
changing the material features of china into 
acoustic instrument. China is the medium 
through which we can listen but it does 
not record any sounds. The instrument is 
beyond description and we are dealing with 
another experience entirely dependent on 
the specific conditions of the gallery and 
the movement of the recipient.
Jakub Pospíšil, Filip Hauer: Workcraft 5.0
22. 2. – 9. 3.
V galerii probíhá hra, ve které ovládáte 
generickou činnost. Úkony za vás plní hon-
orovaný pracovník, pro kterého hra vytváří 
práci. Body získáváte za jeho fyzickou 
činnost. Workcraft je open-source projek-
tem, který si můžete zahrát u sebe doma 
a ovládat designovaného pracovníka.
en There is a game in the gallery where 
you control generic activity. The actions 
are done for you by the honored worker 
for whom the game creates work. You get 
points for his physical activity. Workcraft is 
an open-source project that you can play 
at home and control a designer.

akce / events
Agosto Foundation
agosto-foundation.org

Divoké rostliny / Wild Plants
19. 1., 20:00 – Kino Ponrepo, 
Bartolomějská 11, Praha
Česká premiéra filmu Nicolase Humberta 
& diskuze k tématu Guerilla gardening
Poetický dokument o městských zahra-
dách od švýcarského režiséra Nicolase 
Humberta sleduje aktivisty v Detroitu, 
Curychu, nebo v Ženevě v jejich snaze 
vrátit nejen rostliny a vegetaci, ale 
i jiné hodnoty do sterilního prostředí 
současných post-industriálních metropolí 
konzumu a luxusu. Portrét několika jed-
notlivců, hledajících znovu lidský smysl 
v nesmyslném světě ovládaném algoritmy 
a stroji.
Nicolas Humbert film osobně uvede. Před 
filmem proběhne rovněž krátká diskuze 
s hosty Petrem Gibasem (Sociologický 
ústav – Akademie věd ČR), Radkou 
Pokornou (Kokoza) ad.
en The Czech premiere of Nicolas 
Humbert's film, with a discussion about 
guerilla gardening.
Urban gardeners in post-industrial Detroit, 
the native American activist Milo Yellow 
Hair and his agricultural project, the rebel 
gardener Maurice Maggi who changed the 
face of Zurich with his wild plantings, and 
the innovative agricultural cooperative 
“Jardins de Cocagne” in Geneva.
Nicolas Humbert will introduce the 
screening, before which there will be 
a short discussion with guests Petr Gibas 
(Institute of Sociology, Czech Academy of 
Sciences), Radka Pokorná (Kokoza) etc.

KVALITÁŘ 
Senovážné náměstí 17 (D4) 
po–čt / Mon–Thu 10.00–18.00, 
pá / Fri 10.00–16.00 
kvalitar.cz

Milan Houser: Play
13. 12. 2017 – 9. 2. 2018
Výstava představuje nový soubor objektů, 
ve kterém autor cituje podobu spotřebních 
předmětů, jako jsou prémiové značky aut 
a sportovní náčiní. Houser klade důraz na 
optické vlastnosti barvy, její konzistenci 
a hloubku.
en The Play exhibition features a new set of 
objects by Milan Houser, in which the artist 
quotes the form of consumer items such as 
premium car brands and sports equipment. 
Houser emphasizes the optical properties 
of color, its consistency and its depth.
Katarína Hládeková, Ondřej Homola
23. 2. – 13. 4.
k / c Marika Kupková

NOVÁ GALERIE 
Balbínova 26 (D4) 
po–so / Tue-Sat 11.00–19.00, 
novagalerie.cz

Martin Salajka
do / until 18. 1.
Petr Malina, Ondřej Roubík, Pavel Šmíd
25. 1. – 9. 3.

D5
CITY SURFER OFFICE
Bořivojova 67 (D5) 
citysurferoffice.tumblr.com 
Otevřeno v den vernisáže + dle dohody / 
Open on opening dates + upon request: 
+420 606 381 616

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

Jan Nálevka
do / until 13. 1.
k / c Jiří Ptáček
Monika Žáková
27. 1. – 3. 3.

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

Juraj Gábor: Wave Shape
8. 12. – 7. 1.
k / c Tereza Záchová
Petr Philippov: Světlá hmota
12. 1. – 11. 2.
k / c Petra Steinerová, Michal Pěchouček
Nina Fránková
16. 2. – 18. 3.
k / c Tereza Záchová

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

Zorka Ságlová: Bílá / White
27. 1. – 3. 2. 2017
Dílo Zorky Ságlové (1942 – 2003) je i přes 
širokou škálu formálních projevů propojeno 
neobyčejnou návazností několika motivů, 
které prostupují celou její tvorbou - od mal-
by a kresby přes tapiserie po umělecké akce 
a land-art. Výstava představí díla z různých 
etap její tvorby zaměřené na práci s bílou, 
což bylo i dlouholeté přání umělkyně.
en Despite a wide range of formal expres-
sions, it is the exceptional continuity of 
motifs that connects the body of work of 
Zorka Saglova (1942 – 2003). She devoted 
herself not only to textile art (which she 
studied at the Prague Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague in 
the 1960s), but also to painting, drawing, 
performance and land-art. The exhibition, 
based on a long standing wish of the artist, 
will present works, focused on the color 
white, from different stages of her artistic 
production.

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

Sbohem Ai Weiwei / Goodbye Ai Weiwei
Gili Avissar, Tymon Nogalski, Barbora 
Fastrová, Vincent Rumahloine, Jana 
Shostak, Johana Pošová, Roe van der 
Linden, Martin Lukáč
6. – 7. 1. 
Pop-up výstava oslavující zakončení 
výstavy Zákon cesty je současně parodií na 
Weiweiovu grandiózní instalaci v Národní 
galerii v Praze a ukázkou odlišných pokusů 
o zpracování složitých témat skrze umění. 
Sbohem Ai!
A pop-up exhibition celebrating the closu-
re of The Law of tshe Journey both mocks 
Weiwei’s grandiose installation at the Na-
tional Gallery in Prague and simply shows 
different attempts of dealing with difficult 
topics via the means of art. Farewell Ai!
k / c Piotr Sikora
Mark Ther: Mark Ther + Optiqa
26. 1.
Optikou minulosti hledíme do zářné 
budoucnosti!
en Through the lenses of the past we gaze 
into the bright future!
Julie Béna
Únor – březen / February – March
Francouzská umělkyně žijící v Praze při-
praví v rámci dvouměsíční rezidence akce 
na rozhraní performance, diskuse a hu-
debního vystoupení, věnovaných klíčovým 
aspektům tvorby umělkyně a prezentova-
ných skrze mezinárodní hosty – umělce 
i kurátory. Zkoumanými termíny budou 
mimo jiné bifukarce, divarikace, nesoulad, 
principy setkání.
en French artists based in Prague will 
prepare events among performance, 
discussion and music shows connects with 
aspects of her artist works. Julie's inter-
national quests will be artists and cura-
tors. Examined terms will include, among 
other things, bifurcation, divarization, 
mismatch and meeting principles.
Liquidity
24. 2.
Hosté / Guest: Cedric Fauq, Margaux 
Bonopera
Znovu otevření dočasné zasedačky: tekuté 
občanství, plynutí a proudění
en Recreation of temporary boardroom: 
Liquid society, flux and flow.

NAU GALLERY 
Kubelíkova 22 (D6) 
út–so / Tue–Sat 13.00–18.00 
naugallery.cz

Vilém Balej, Ryan O’Rourke: 
Hypernaturalizmus
27. 1. – 9. 3.
Vystavující umělci se sešli v ateliéru 
Vladimíra Kokolii na pražské AVU. Dodnes 
je spojuje přátelství a také program hyper-
naturalizmu, malby založené na smyslovém 
poznání a zájmu o proces vidění.
en Exhibiting artists met in Vladimír 
Kokolia's atelier at the Prague Academy of 
Fine Arts. To date, they remain connected 
by their friendship and the programme 
of hypernaturalism — painting based on 
sensory knowledge and interest in the 
process of vision.
k / c Martina Vítková

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

Blanka Kirchner: Vrstvy událostí / 
Layers of Events
27. 1. – 9. 3.

D6
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ 
Čajkovského 12a/12 (D6) 
po–pá / Mon–Fri 13.00–18.00 
www.zatrojku.cz/atrium

Ondřej Vinš: Kotzmannová – Othová
11. 1. – 1. 3.
Ondřej Vinš vystudoval pražskou AVU, 
bydlí se svou rodinou v pražském Podolí. 
Jen několik ulic od jejich bytu bydlela 
těsně před tím, než se sem nastěhoval, 
Alena Kotzmannová. V Podolí se minuli 
o pár let. V roce 1999 byl Ondřej na Coney 
Island u tamní horské dráhy Cyclone, 
ale nevyfotil ji. V roce 2005 uskutečňuje 
Alena Kotzmannová fotografický projekt 
Cyclone. Podobný nestřet prodělal Ondřej 
Vinš i s Markétou Othovou; na bázi jejích 
snímků vyfotografoval to, co později i ona 
vyfotografovala. Umělecká ohledávání 
těchto přiblížení stála na začátku příprav 
výstavy Kotzmannová – Othová. Míjení 
probíhající v prostoru, času a volbě ná-
mětu.
en Ondřej Vinš, former student of Art 
Academy in Prague, moved to a new 
flat in Podolí only a few years later after 
photographer Alena Kotzmannová moved 
out. In 1999, Ondřej was at Coney Island’s 
Cyclone rollercoaster, but decided not to 
photograph it. In 2005, Alena Kotzmann-
ová devoted her whole photographical 
project to Cyclone. Similar experience of 
mutual missing happened to Ondřej with 
another photographer Markéta Othová. 
Inspired by her snaps he photographed 
some motifs that she photographed later 
herself. Artistic examination of rappro-
chement became the theme for this 
exhibition.
k / c Lucie Šmardová

TRANZIT 
Dittrichova 13 (E3) 
tranzit.cz

Knihovna Romafuturismo /  
Romafuturismo Library
1. 2. – zahájení provozu / opening
Knihovna romské literatury zaměřující se na 
emancipaci diskriminovaných etnik a kultur.
en Romafuturismo is a library of Roma 
literature aimed at the emancipation of 
ethnicities and cultures experiencing 
discrimination.
Iniciátorka projektu / Concept and project 
initiator: Ladislava Gažiová

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

Ester Krumbachová
Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat 
archiv / Yeti – Wear the Amulet – Tangle 
Up the Archive
Vystavující umělci / Participating artists: 
Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Daniela 
a Linda Dostálkovy, Bracha L. Ettinger, 
Jesse Jones, Tereza Kanyzová,  
Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina 
Konvalinová, Ester Krumbachová,  
Kris Lemsalu, Marie Lukáčová,  
New Noveta, Matěj Pavlík, Johannes 
Paul Raether, Michaela Režová, Lucie 
Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová,  
Tomáš Uhnák 
14. 12. 2017 – 21. 2. 2018
Mezinárodní výstavní projekt zpřístupňuje, 
interpretuje a otevírá studium tvorby 
kostýmní návrhářky, filmové scénáristky, 
režisérky a umělkyně Ester Krumbachové 
(1923 – 1996), klíčové osobnosti 
československé nové vlny.
en International exhibition project make 
accessible, interprets and opens to 
study the work of costume designer, film 
screenwriter, director and artist Ester 
Krumbachová (1923 – 1996), the key figure of 
the Czechoslovak New Wave.
k / c Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, 
Anja Kirschner. Organizováno / Organized by 
Are | are-events.org

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

Ondřej Petrlík, Černý lev / Black Lion
25. 1. – 10. 3.

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

Jiří Beránek
1. 2. – 23. 3.
Výstava kreseb významného sochaře a ob-
líbeného pedagoga na pražské Akademii 
výtvarného umění se koná u příležitosti křtu 
knihy, která se věnuje právě jeho kresbám.
en Exhibition of drawings of this important 
sculptor and pedagogue is held at the 
occasion of a book launch.

XAOXAX 
Krymská 29 (E5) 
út–pá / Mon–Fri 14.00–19.00 
so / Sat: 11.00–17.00h 
xaoxax.cz

Chrudoš Valoušek: Panáček, poleno, švest-
ka, pecka a zase panáček / Dummy, Log, 
Plum, Stone and Dummy Again
od / from 26. 1.
Výstava vynikajícího grafika a ilustrátora 
představí grafiky (a více) k nové knize pro 
děti, která vychází v polovině ledna v nakla-
datelství Baobab. Křest 25. 1. od 18:30.
en Exhibition of an excellent graphic artist 
and illustrator will present his newest work 
for children. His brand new book, published 
in January by the Baobab publishing house, 
is going to be launched during this evening.

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

23. 12. 2017 – 1. 3. 2018 zavřeno / closed

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

Politika pravdy: I. část – Mezi realitou 
a fikcí / Politics of Truth: Part I – Between 
Reality and Fiction
2. 11. 2017 – 31. 1. 2018, projekce: 16. 1. 19:00
Pokračování první části výzkumného projek-
tu Politika pravdy, který iniciovala galerie 
etc. na podzim 2017. První promítací blok 
prezentuje videa od Niky Autor, Nira Evrona, 
Marie Lukáčové a Maayan Amir s Ruti Sela 
a je možné je v galerii shlédnout pouze ve 
vybraném termínu (16. 1.) nebo po dohodě. 
en Continuation of the first part of the Poli-
tics of Truth research project that the Etc. 
Gallery has initiated in the fall of 2017. The 
first screening block presents videos from 
Nika Autor, Nir Evron, Marie Lukáčová and 
Maayan Amir with Ruti Sela and they can be 
viewed in the gallery only on the selected 
date (January 16, 2018) or on an agreement.

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

Karolina Rossi
31. 1. – 24. 2.
Lucie Mičíková
28. 2. – 24. 3
k / c Lenka Sýkorová

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

Markéta Kinterová: Série dekódovacích 
testů / Decoded Texts Series
20. 12. – 4. 2.
k / c Tereza Velíková
Barbora Klímová, Matěj Smetana
21. 2. – 18. 3.
k / c Tereza Velíková

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

Jakub Berdych st.: Sklorealismus / 
Glass realism
12. 1. – 4. 3.
Pojítkem mezi Berdychovými díly je okolní 
svět a stopy člověka v něm. Prochází se po 
zemi s otevřenýma očima a myslí, doslova si 
jej přetavuje do skla, ať již v podobě plastik, 
lahví nebo váz.
en What connects Berdych's work is the 
world around him and the tracks that hu-
mans leave behind them. He walks through 
the earth with his eyes open and with an 
open mind and literally recasts what he 
sees into glass, be it sculptures, bottles or 
vases.

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

Matěj Lipavský: Externí paměť
8. 1. – 23. 2.

DOMESTIC 
ARENAS

JOHN AKOMFRAH
SHIMON ATTIE
JEREMY DELLER 
& CECILIA BENGOLEA
STAN DOUGLAS
OMER FAST
KAHLIL JOSEPH

Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
www.galerierudolfinum.cz

19.1. —
— 18.3. 2018 
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