ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1
čt–ne / Thu-Sun, 12.00–18.00
entrancegallery.com
Ivan Kafka a Tomáš Moravec
21. 1.–14. 2.
GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19
po–pá / Mon–Fri, 12.00–22.00
Nebo po domluvě
galeriekuzebauch.com
GALERIE MAKRÁČ
Ústav makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského nám. 2 (C1)
po–pá / Mon-Fri, 08.00–18.00
www.imc.cas.cz
Zbyněk Havlín: H2O (Malby luk
a mokřadů) / H2O (Wetland Landscape)
14. 1.–26. 2.
Tomáš Hlavenka: Příměstský chodec /
Suburban Walker
1. 3.–15. 4.
k / c Jiří Machalický

Dejvice / Bubeneč
GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6
po–pá 10–18 h, so 10–16 h / Mon–Fri,
10 am–6 pm, Sat, 10 am–4 pm
techlib.cz
Patrik Čabla, Tomáš Hlavina, Anna
Hulačová, Matouš Lipus, Vendula
Radostová
Ztracená Forma / Lost Form
15. 12.–27. 1.
Výstava pěti výrazných sochařských
osobností doplněná knihou renesančního umělce, architekta a myslitele Leona
Battisty Albertiho z historického fondu
NTK. Jak se sochaři mladší a střední generace vyrovnávají s uměleckým odkazem
minulých dob? Může být i dnes aktuální
vztahovat se ke klasicistnímu kánonu?
Existuje cosi jako trvalá nadčasová krása?
en: Exhibition of five distinctive sculpture personalities accompanied by
book by renaissance artist, architect
and thinker Leon Battista Alberti from
historical collection of NTK. How sculptors of two genarations reflect the
cultural heritage of previous times? Can
contemporary art successfully relate to
a classicist canon? Is there something
like universal timeless beauty?
k / c Milan Mikuláštík
– PARTER NTK
otevřeno / open: po–pá / mon–fri
7.30–2.30, so/sat 9–17.30
Adolf Benš – Architektonické dílo /
Architectural Work
27. 11.–30. 1.
Retrospektivní výstava významného funkcionalistického architekta.
en: Retrospective exhibition of renowned
functionalist architect.
k / c Vladimír Šlapeta
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B3)
út–pá / Tue-Fri, 13.00–18.00,
so–ne / Sat-Sun, 11.00–18.00
www.villapelle.cz

Anna / Dechem
do 30. 1.
České sklo v tvůrčím dialogu malby Anny
Neborové a studia Dechem. 12. ledna
poslední komentovaná prohlídka výstavy.
en: Czech glass as a creative dialogue
between Anna Neborova´s paintings and
glass objects by Dechem studio.
k / c Tereza Bruthansová
Tomáš Smetana, Štěpán Vrbický,
Jiří Štourač: Splendid Isolation
5. 2.–30. 3.
Je dobrovolná izolace projevem outsiderství? Nebo naopak umělecké tvorbě
svědčí? Odpověď hledejte na výstavě
mapující jednu ze současných podob
kresby v dílech tří uměleckých solitérů
původem z Vysočiny.
en: Is the voluntary isolation a manifestation of an outsider? Or is it a thriving to
artistic creation? Look for the answer
at the exhibition mapping one of the
contemporary forms of drawing in the
work of three solitaires originally from
Vysočina.
k / c Kateřina Černá

Holešovice
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1 (A6)
so–po / Sat–Mon, 10.00–18.00,
st+pá / Wed+Fri, 11.00–19.00,
čt / Thu, 11.00–21.00
dox.cz, facebook.com/DOXPrague.cz
Skvělý Nový Svět / Brave New World
11. 9.–25. 1.
Výstava nabízí srovnání slavných dystopických vizí budoucnosti, jak je ve svých
románech popsali Aldous Huxley (Brave
New World), George Orwell (1984) a Ray
Bradbury (Fahrenheit 451), se současnou
společenskou situací. Tvorba více než
dvou desítek umělců z celého světa, kteří
se dlouhodobě zabývají tématy týkajícími
se společenského dohledu, konzumní
společnosti a světa médií, má stejné
varovné poselství.

Marek Schovánek: Propaganda
30. 10.–11. 1.
„Velká retrospektiva nejlepšího
neznámého umělce na světě.“ Temné
krajiny, abstraktní pruhy, písmomalby,
portréty, „fotky“ z reklamních plakátů
či instalace. Tvorba česko-kanadského
umělce Marka Schovánka, který pracuje
s tématy jako globalizace, moderní
průmysl nebo komerční značky, je
otevřeným příběhem vypovídajícím
o stavu a možnostech umění na počátku
21. století.
en: “Major retrospective of the best
unknown artist in the world.” Dark
landscapes and abstract stripes, letterpaintings, portraits and “images” taken
from advertising and installations. The
work of Czech-Canadian artist Marek
Schovánek, who works with topics such
as globalization, modern industry, or
commercial brands, is an ongoing story
that describes the situation and possibilities of art at the beginning of the
twenty-first century.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro

Ten Dům sem nepatří / That Building
Doesn’t belong here
Vasil Artamonov–Alexey Klyuykov,
Jiří David, Patricie Fexová, Pavla
Gajdošíková, Ivars Gravlejs, Eva
Koťátková, Jan Krtička, Dominik Lang,
Marek Meduna, Alice Nikitinová,
Markéta Othová, Petra Pětiletá, Daniel
Pitín, Katarzyna Przezwańska, Milan
Salák, Tereza Severová, Matěj Smetana,
Sláva Sobotovičová, Vít Soukup, Pavel
Sterec, Václav Stratil, Jan Šerých, Viktor
Vejvoda, Lenka Vítková, Ivan Vosecký,
Dušan Zahoranský.
19. 12. 2015–6. 3. 2016
Tento výstavní projekt se ohlíží za desetiletou historií Karlin Studios. Není a ani
nemůže být objektivním a spravedlivým
posouzením jejich historie. Je spíše na
základě dialogu tří kurátorů složenou
asambláží vzpomínek, reprezentující dle
nich výrazné momenty v jeho provozu.
Užijte si výstavu v domě který se stal
vzpomínkou na sebe sama, který sem již
nepatří a je heterotopním místem mezi
minulostí a současností.
en: This exhibition project offers a look
back at the 10 years history of Karlin
Studios. It is not, nor can it ever be, an
objective and impartial assessment
of the studios’ history. Rather it is an
assemblage of memories coming forth
from the dialogue of three curators and
representing, in their opinion, the finer
moments of the facility’s history. Enjoy
the exhibition in a building that has become a memory of itself; a building that
no longer belongs here; a building that
has become a heterotopic place between
the past and the present.
Kurátoři / Curators: Milan Sálak, Viktor
Čech, Caroline Krzyszton

Urbo Kune
27. 11.–18. 1.
Výstava představuje experimentální projekt studentů architektury, kteří vytvořili
paralelní membránové město Urbo Kune.
Modely rozparcelovaného utopického
města reagují na výzvu, jak využít více
než kilometr dlouhý zbraslavský kamenolom po skončení těžby. Součástí výstavy
jsou i obrazy od Pavla Růta, inspirované
tímto fiktivním městem.
en: The exhibition presents an experimental project of architecture students
who created parallel membrane city
Urbo Kune. Models of sliceable utopic
city respond to the challenge of how to
use more than one kilometer long quarry
Zbraslav after mining. The exhibition also
includes paintings by Pavel Růt, which
are inspired by a fictional city.
k / c Petr Hájek
Hatefree?
22. 1.–21. 3.
Výstava je součástí celorepublikového
projektu HateFree Culture, který reaguje na dlouhodobý narůst negativních
postojů vůči menšinovým skupinám
obyvatel ČR. Fotografie, videa, záznamy
performance ve veřejném prostoru
a další díla více než dvou desítek českých
a slovenských umělců tematizují problematiku rasismu, násilí z nenávisti nebo
předsudků vůči menšinám.
en: The exhibition is part of the nationwide HateFree Culture project,
which reacts to the long-term increase
in negative attitudes towards minority groups in the Czech population.
Photographs, videos, recordings of
public performances, and other works
from more than twenty Czech and Slovak
artists cover topics such as racism,
violence spurred by hate, or prejudice
towards minorities.
k / c Zuzana Štefková
Duše Peněz / The Soul of Money
19. 2.–6. 6.
Rozsáhlý multimediální projekt se prostřednictvím děl více než dvou desítek
zahraničních i českých umělců pokouší
zkoumat způsob a některé důsledky
toho, jak je dnešní svět důsledně kolonizován prostřednictvím současného
ekonomického modelu. Projekt se zabývá rozsahem, rozmanitostí a absurditou
současné situace, v níž se každý počin
(včetně počinu uměleckého) stává komoditou...
en: Through the works of more than
twenty foreign and Czech artists, the
extensive multimedia project aims to
explore some of the implications of
the grand colonization of today’s world
through the current economic model.
It deals with the scope, variety, and
absurdity of the contemporary situation,
in which every act (including an artistic
one) becomes a commodity...
k / c Leoš Válka
PROJEKTPLUS
vitríny, nádraží Holešovice – hlavní
hala / former timetable boxes,
Holešovice Railway Station (A6)
nonstop
projektplus.name

Karlín
FUTURA: KARLIN STUDIOS
Križíkova 34 (C7)
st–ne / Wed–Sun 12.00–18.00
futuraproject.cz
Karlin Studios: 10 let výročí / Karlin
Studios: 10 Years Anniversary
17. 12. 2015–7. 2. 2016
Jako oslavu 10. výročí Karlin Studios založeného v roce 2005 Albertem Di Stefanem a Jiřím Davidem, tým FUTURY pozval
umělce a kurátory, kteří hráli v historii
prostoru důležitou roli. Kolektivní výstava si klade za cíl znovu oživit některé
události z historie Karlin Studios. Chronologie prací, prezentovaná jako archiv,
bude však zároveň narušována modifikacemi a aktualizacemi, ale i intervencemi dalších umělců. Výroční výstava
by tak měla evokovat kontradiktorické
a nejednotné pojetí času, s důrazem na
přítomnost obsahující několik narážek na
budoucnost.
en: To celebrate the 10 th anniversary
of Karlin Studios, founded in 2005 by
Alberto Di Stefano and Jiří David, FUTURA team invited artists and curators,
who played an important role in the

Přípravný smutek / Preliminary Sadness
umělci: Filip Dvořák & Martin Kolarov,
Dominik Gajarský, Marek Meduna, Jasper
Spicero, Lenka Vítková, Nik Timková
19. 12. 2015–27. 3. 2016
Výstava se zbývá tématem předčasného,
bezdůvodného smutku, smutku mládí,
komercionalizací postoje smutku, jeho
romantizací, mechanismy patosu a dalšími asociacemi.
en: Exhibition deals with the subject of
premature, causeless sadness, the sadness of the youth and its commercionalization and romanticization, the mechanisms of pathos and other associations.
Kurátor: Michal Novotný
Jakub Valenta: Hlas postav hlavních
a vedlejších / The voice of the main and
supporting characters
19. 12. 2015–6. 3. 2016
Experiment: označme za centrum dění
nejčtenější zpravodajský web a za
konverzaci anketní otázky čtenářům.
„Vadí vám ne vždy srozumitelná dvojí
příjmení žen?”, „Šli byste se podívat na
veřejnou pitvu zvířete?”. Ocitáme se
v prostoru utváření společenské diskuse,
nastolování témat. Někde mezi světem
skutečným a fikčním.
en: Experiment: for the center of events,
let us take the most-read news website,
and survey questions given to the readers shall serve as the conversation. “Are
you bothered by hyphenated female
surnames that aren’t always easy to understand?”, “Would you watch an autopsy
performed on an animal in public?”. We
find ourselves in a space where we can
shape social discussion, introduce topics. Somewhere between the real world
and the fictitious one.
Tomáš Roubal: Solo
19. 12. 2015–6. 3. 2016
Tomáš Roubal je sochařem i malířem
a není proto s podivem, že se zájem
o hmotu přenáší i do jeho malířského
projevu. Možná pak překvapí, že oproti
malbám působí jeho objekty subtilně a až
ladně křehce.
en: Tomas Roubal is a sculptor and painter. It is therefore not surprising that his
interest in matter is carried over to his
paintings. But maybe it is more surprising
that, unlike his paintings, his sculptures
give an impression of subtlety and grace,
through fragility.
GALERIE KIV
Křižíkova 34 (C7)
st–ne / Wed–Sun, 12.00–18.00
gkiv.cz
HAUCH GALLERY
Pobřežní 20a (C6)
st-so / Wed-Sat, 12.00–18.00 nebo po
domluvě / or by appointment
hauchgallery.com
Jiří Černický, Federico Díaz, Tereza
Fišerová a Evžen Šimera, Tomáš Hlavina,
Jakub Hošek, Pavel Humhal, Krištof
Kintera, Petr Lysáček, Marek Meduna,
Petr Nikl, Petr Písařík, Lukáš Rittstein,
Tomáš Roubal, Vladimír Skrepl, Filip
Turek, Dušan Zahoranský
Něha / Tenderness
19. 12.–30. 1.
Hauch Gallery ve spolupráci s Nevan
Contempo / Hauch Gallery in
cooperation with Nevan Contempo
Autoři koncepce / authors of the
conception: David Böhm & Jiří Franta.
Výstava představuje výběr objektů autorů
napříč generacemi a uměleckými přístupy. Autoři koncepce se pro architektonické řešení inspirovali známými mobily
amerického umělce Alexandera Caldera.
Jejich závěsné konstrukce narušují naše
obvyklé vnímání pozice trojrozměrného
díla a něžně manipuluje s jeho matérií. Svůj záměr popisují slovy: „Vánoce

někdy působí spíš jako oslava hmoty a od
toho se pro nás začal odvíjet celý nápad,
jak pracovat s výstavou, jak přistupovat
a uchopovat předměty (hmotu) specifickým způsobem a nainstalovat to tak, aby
jednotlivé sochy a objekty působily ‚odhmotněně‘ a vytvořily kompozici, která se
stále mění a přitom zůstává v rovnováze˝.
en: Exhibition inspired by work of
Alexander Calder shows a selection of
objects made by authors of various age
nad artistic approaches. Contrary to an
often materialistic etos of Christmas is
the exhibition concept based on subtle
etherealization and harmonic, although
still moving composition.

Letná
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů. Nábř.
Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B5)
nonstop
artwallgallery.cz
Dan Perjovschi: Prozatím /
For the Moment
9. 12.–29. 2.
Perjovschiho černobílé kresby zachycují
všední realitu, ale i důležitá politická
témata. Momentálně nejpalčivějším tématem evropské politiky je uprchlická krize
a právě k ní se vztahuje i současná výstava.
en: Perjovschi’s black and white drawings
reflect on everyday reality, but also on
important political issues. Currently the
most pressing issue of European politics
– the refugee crisis – is the theme of the
current exhibition.
BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 (B5)
berlinskejmodel.cz
Aktuální program na stránkách galerie
a na facebooku.
GALERIE AVU
U Akademie 4 (A4)
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
po–pá / Mon–Fri, 10.00–18.00
avu.cz
Lukáš Hoffman a hosté: lkea made
fashion
7. 1., 19:00
Konceptuální módní přehlídka, visící živá
socha, striktní choreografie, provazy.
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 (B5)
út–pá, 12.00–18.00, so/Sat, 12.00-15.00
galeriepn.cz
Mirek Kaufman: FACETIME / ČAS TVÁŘE
10. 2.–19. 3.
INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 (B5)
otevřeno po domluvě
inigallery.cz
Anna Hulačová & Václav Litvan: Humanita
bez Práce / Humaneness without Labour
27. 1., 10. 2., 24. 2., 19.00
Jak dnes obstojí figurální socha ve funkci
reprezentanta společenských hodnot?
Příkladem a inspirací nám je Štursovo
sousoší Humanity a Práce: alegorie na
pomezí ideálu a reality.
en: Which role could today figural sculpture play? We take an example as well
as inspiration from Štrursas sculptures
called Humaneness and Labour.
POLANSKY GALLERY
Veletržní 45 (B5)
st–so / Wed–Sat, 14.00–19.00
nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com
Martin Kohout: Vtipy, které si stroje
vypráví o lidech / Jokes Machines Make
About Humans
do / until 9. 1.
Suse Weber
Dynamic Emblem: Template
29. 1.–12. 3.

STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47 (B5)
Veletržní palác, vstup E/entry E
Návštěva výstavy je možná vždy před
představením a po něm / The exhibition
is open always before and after
a performance
studiohrdinu.cz
Tomáš Mitura: Maltovy schody
15. 1.–26.2.
Výstava Studia Hrdinů s názvem Maltovy
schody volně reaguje na uvedenou
inscenaci Zápisky Malta Lauridse Brigga
/ I. část režírovanou Kristýnou Kosovou
a Adamem Svozilem, která je inspirována
knihou Rainera Maria Rilkeho Zápisky
Malta Lauridse Brigga.
en: The exhibition in Studio Hrdinů called
'Malte stairs' reacts freely to inscenation ' The Notes of Malte Laurids Brigge'
directed by Kristýna Kosová and Adam
Svozil, which is inspired by the book
Rainer Maria Rilke The Notes of Malte
Laurids Brigge.
k / c Tereza Sochorová Horáková
THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 (B5)
út-so / Tue-Sat, 11.00–19.00
thechemistry.cz
Tomáš Jetela: Vanitas
26. 11.–13. 1.
Zcela nové obrazy jednoho z nejosobitějších současných malířů nejmladší generace Tomáše Jetely si pohrávají s tématem zmaru a pomíjivosti lidského života,
které bylo v malířství často zpracováváno
zejména pak v holandské malbě 17. století.

en: Brand new paintings from one of the
most distinguished contemporary Czech
painter of the youngest generation
Tomáš Jetela. The new cycle works with
the topic of vanity and transience of life
that were often used by classical painters of 17 th century.
Spectaculare Art Show: Otisk hudby
/ Spectaculare Art Show: Imprint of
music
21. 1.–13.2.
Interaktivní objekt reagující na hudbu
od jednoho z oslovených autorů (Michal
Pustějovský, Andrej Boleslavský, Petr
Pufler, Tomaš Vavříček) spolu s díly
současných autorů nejmladší generace,
které jsou inspirovány hudbou (Michal
Cimala, Jan Uldrych, Michal Škapa,
Zuzana Badinková a další).
en: Interactive object reactive to music
from one of respected authors dealing
with this kind of art (Michal Pustějovský,
Andrej Boleslavský, Petr Pufler, Tomaš
Vavříček) together with artworks of
contemporary authors of youngest
generation that are inspired by music
(Michal Cimala, Jan Uldrych, Michal
Škapa, Zuzana Badinková and others).
k / c Petr Hájek.
Tomáš Tichý
18. 2.–19. 3.
Samostatná výstava letošního finalisty
slavné malířské ceny Threadneedle
Prize.
en: Solo exhibition of this year's finalist
of renowned Threadneedle Prize.
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE –
VELETRŽNÍ PALÁC /
TRADE FAIR PALACE, THE NATIONAL
GALLERY IN PRAGUE
Sbírka moderního a současného
umění / Collection of Modern
and Contemporary Art,
Dukelských hrdinů 47 (B5)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00
ngprague.cz
220. výročí Národní galerie v Praze.
El Hadji Sy: Malba – performance –
politika / 220th Anniversary of the
National Gallery in Prague. El Hadji Sy:
Painting – Performance – Politics
6. 2.–22. 5.
El Hadji Sy patří mezi přední a zároveň nejvlivnější současné senegalské
umělce. Jako malíř, kurátor a kulturní
aktivista působí na domácí i mezinárodní umělecké scéně. Výstava představuje
Syho jako malíře s osobitým výtvarným
projevem a vůbec poprvé v Národní
galerii prezentuje současné proudy
afrického umění a jeho reflexe kulturně-politických otázek.
en: El Hadji Sy, one of Senegal’s most
prominent contemporary artists, has
been influential both locally and internationally as a painter, curator, and cultural activist. The exhibition introduces
the artist as a singular painter and it is
the first ever National Gallery exhibition
to present contemporary African art
and its response to cultural and political
matters.
k/c: El Hadji Sy, Adam Budak, Markéta
Hánová
220. výročí Národní galerie v Praze.
Aj Wej-wej: Zvěrokruh / 220 th
Anniversary of the National Gallery in
Prague. Ai Weiwei: Zodiac Heads
6. 2.–31. 8.
Dvanáct bronzových hlav zvířat zvěrokruhu, které vznikly jako kopie plastik,
jež během opiových válek v roce 1860
zničila zahraniční vojska v Zahradě
dokonalého jasu poblíž Pekingu, bude
instalováno na piazzetě před Veletržním
palácem jakožto připomínka spletitého
vztahu umění, historie a politiky. Jedná
se o vůbec první a dlouho očekávané
uvedení světoznámého čínského konceptualisty v České republice.
en: The space in front of the Trade Fair
Palace will house twelve bronze zodiacanimal heads, copies of sculptures
designed for the Garden of Perfect
Brightness near Beijing, which were
destroyed by foreign troops in 1860 during one of the Opium Wars. A reminder
of the complex relationship between
art, history and politics. It is the first
and long-awaited work by this acclaimed
artist to be exhibited in the Czech
Republic.
k / c Adam Budak, Michaela Pejčochová
Silver Lining – 25. výročí Ceny Jindřicha
Chalupeckého / 25 th Anniversary of the
Jindřich Chalupecký Award
30. 9.–10. 1. (vstup zdarma/free entrance)
Výstava laureátů 25. výročí Ceny
Jindřicha Chalupeckého není typickou
skupinovou výstavou, nýbrž asambláží
fragmentů složenou z nově koncipovaných, upravených či site-specific děl
laureátů. Silver Lining pokládá řadu
otázek, které kriticky přistupují k roli
ceny v procesu psaní historie současného (českého) umění.
en: An exhibition of laureates the
Jindřich Chalupecký is not a typical
group show, but rather an assemblage
of fragments, composed of newly conceived or revisited, or site-specifically
applied works by the laureates. Silver
Lining sets up an array of questions that
critically approach the prize’s role in
a process of writing a recent history of
(Czech) contemporary art.
k / c Adam Budak, Jen Kratochvil
Budování státu. Reprezentace
Československa v umění, architektuře
a designu / The Building of a State: The
Representation of Czechoslovakia in
Art, Architecture and Design
19. 11.–7. 2.
Výstava na souboru vybraných exponátů
různých uměleckých médií představí
způsoby, jakými se Československo v letech 1918–1939 a 1945–1992 reprezentovalo jako státní celek a jak se na státní
reprezentaci podílelo vizuální umění
a jeho instituce.
en: With select exhibits of various art
media on display, this exhibition shows

the ways in which Czechoslovakia was
presented in 1918–1939 and 1945–1992
as a state entity, and how the visual
arts and its institutions played a role in
representing the country.
k / c Milena Bartlová, Jindřich Vybíral,
Karel Císař, Anna Hejmová, Lada Hubatová-Vacková, Kaliopi Chamonikola,
Martina Pachmanová, Veronika Rollová,
Cyril Říha
Apoteóza z očí do očí /
The Eye-to-Eye Apotheosis
9. 12.–17. 1.
Dílo Jiřího Davida ideově vychází
z monumentálního obrazu Apoteóza
„Slovanstvo pro lidstvo!“, který je součástí Muchova cyklu Slovanská epopej.
Davidova Apotéoza je nyní vystavena
v prostorách Velké dvorany Veletržního paláce, a má tak unikátní možnost
komunikovat „z očí do očí“ se svým
předobrazem.
en: The idea of the work by Jiří David
departs from the monumental painting The Apotheosis of the Slavs – Slavs
for Humanity! which forms a part of Alfons Mucha’s famous cycle The Slav Epic.
Today, Apotheosis by David receives
a unique opportunity to communicate
“eye-to-eye” with its prefiguration in
the Big Hall of the Trade Fair Palace.
Prostor pro pohyblivý obraz –
IV. kapitola: Rétorika času, v novém
pojetí / Moving Image Department –
4th Chapter: The Rhetoric of Time,
Revisited
6. 2.–22. 5.
Čtvrtá kapitola Prostoru pro pohyblivý
obraz se soustředí na čas a časovost
(pohyblivého) obrazu. Předvádí video
a film jako přístroj schopný promlouvat
společným hlasem času a napříč časem.
en: Time and temporality of a (moving)
image lie in a centre of the 4th chapter
of Moving Image Department. It demonstrates the medium of video and cinema
as an apparatus, able to speak a collective voice of and through time.
k / c Adam Budak
Poetry Passage#2
6. 2.–22. 5.
Poetry Passage#2 se (s Gillesem
Deleuzem) zabývá schopností poezie
vytvářet smysl a (s Paolem Virnem) úvahami o jazyce jakožto transindividuální
realitě, která vždy předem předpokládá
veřejnou výměnu.
en: The Poetry Passage#2 explores
(after Gilles Deleuze) poetry’s ability
to produce sense and it considers language (after Paolo Virno) as a transindividual reality which always presupposes
a public exchange.
k / c Adam Budak
Helena Hladilová
Introduced by Adam Budak
6. 2.–20. 5.
Uměleckou praxi Heleny Hladilové
lze charakterizovat jako průběžné
dialektické zkoumání tvorby objektu
a performativnosti. Její díla ztělesňují
průmět objektu, diváka, akce a okolního prostoru, skrze něž defetišizuje
umělecký objekt a vytváří rovnostářský vztah mezi umělcem/performerem a divákem/účastníkem akce. en:
Helena Hladilová’s artistic practice is
characterised by an on-going dialectical
investigation into object production and
performativity. Her artworks embody
an intimate intersection of object,
audience, event and surrounding space,
through which she defetishises the art
object and creates an egalitarian relationship between artist/performer and
spectator/participant.
k / c Adam Budak
Umprum Attack!
20. 1.–13. 3.
Výroční výstava pražské UMPRUM mapující ty nejlepší studentské práce roku
2015 zostřených kritickými pohledy na
problematiku uměleckého školství z pohledů kritiky odborné veřejnosti. Výroční výstava pražské UMPRUM představuje
výběr studentských prací roku 2015.
Kromě samotných exponátů se výstava
pokouší prostřednictvím komentářů
odborné veřejnosti přinést i kritický
pohled na problematiku uměleckého
školství či samotné instituce.
en: The annual exhibition of UMPRUM
in Prague presents a selection of work
by students created in 2015. Apart from
the actual exhibits, the exhibition attempts, by means of commentaries by
the expert public, to bring a critical view
also of the issue of art education itself
as well as the actual institution.
k / c Petr Lukáš Fišárek, Petr Krejzek,
Iva Knobloch a Pavla Pauknerová
Jiří David: Apoteóza / Apotheosis
6. 2.–22. 5.
Dílo Jiřího Davida vychází ideově z monumentálního obrazu Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo!" z cyklu Slovanská
epopej. David dílo Alfonse Muchy reinterpretuje a přistupuje k němu z pozice
současného autora se smyslem pro
kritickou analýzu. Davidova černobílá
verze Apoteózy je aktem dekonstrukce, která rafinovaně umocňuje zásah
do jednotlivých částí kompozice díla
formou apokryfů. Po intervenci "z očí
do očí" v expozici Slovanské epopeje
mají možnost diváci vidět kompletní
benátskou instalaci. en: This work by Jiří
David draws from Alfons Mucha’s monumental painting Apotheosis “Slavs for
Humanity!”, a part of his Slav Epic cycle.
David re-interprets Mucha’s painting, approaching it from the position
of a contemporary artist endowed
with a sense for critical analysis.
David’s black-and-white version of the
Apotheosis is an act of deconstruction
which uses apocrypha to subtly intensify
the intervention into individual parts
of Mucha’s composition. Following the
“from eye to eye” intervention in the
Slav Epic exhibition, the visitors can
also view the whole installation by David
from the Venice Biennale.

Malá Strana
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D3)
ut–ne / Tue-Sun, 12.00–18.00
atelierjosefasudka.cz
Zhou Junsheng: Světlo a stín
Mateřský jazyk silně ovlivňuje, jak v životě uvažujeme o světě. Fotograf Zhou
Junsheng se narodil v Pekingu a mluví
jazykem, k jehož zápisu se používá systém
ikonických znaků reprezentujících slova.
Na čínské znaky lze nahlížet i z filozofického hlediska jako na písmo, které
nezapisuje jednotky jazyka, ale odkazuje
přímo na věci a myšlenky. Zhou uvažuje
o fotografii na základě tohoto principu.
Jeho interpretace fotografie začíná dešifrováním znaků označujících v čínštině
význam „fotografie“ a skrývajících v sobě
podstatu samotného procesu fotografování.
GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, vchod
z průchodu do ul. Tržiště (C3)
út–ne / Tue-Sun 10.00–12.00,
13.00–18.00
g.amu.cz
TESERACT
2. 12.–17. 1.
dernisáž 17. 1. 2016 od 18:00
Lidé se dělí do dvou skupin / People
Are Divided Into Two Groups
27. 1.–21. 2.
Skupinová výstava absolventů Centra
audiovizuálních studií (CAS) pražské FAMU
je souhrnem pravidel, principů a předpokladů. Jejich podstatu se autoři pokusí
zprostředkovat také formou přednášek,
testů a situací, které budou probíhat
v galerii paralelně s výstavou.
en: The group exhibition by graduates of
the Center for Audiovisual Studies (CAS)
of Prague’s FAMU is a summary of rules,
principles and prerequisites. The artists
also attempt to express their essence in
the form of lectures, tests and situations,
which will take place in the gallery, simultaneously with the exhibition.
GALERIE PAVILON
Mostecká 3
galeriepavilon.cz
MUSEUM KAMPA
U Sovových mlýnů 2 (D3)
po–ne / Mon-Sun, 10.00–18.00
museumkampa.cz
Šmidrové
10. 10.–31. 1.
Šmidří pánský klub, neodadaistická
recesistická umělecká skupina, vznikl
spojením několika studentů pražských
uměleckých škol v rámci povinně
absolvované vojenské přípravky, která jedenkrát týdně sdružovala studenty AMU,
DAMU, UMPRUM a AVU.
en: Gentlemen club Šmidrové was a
neodada humorous group established
during a meetings of military prep, once
compulsory for students of all major art
universities in Prague.
Libor Fára: Rytmus
7. 11.–7. 2.
U příležitosti 90. výročí narození Libora
Fáry připomíná výstava v Museu Kampa
tvorbu výrazného umělce, který zasáhl
do mnoha médií a žánrů: malířství,
kresby, koláže, scénografie, typografie,
knižní tvorby. Výstava tematizuje základní
principy Fárovy tvorby ve volném i užitém
umění.
en: On the occasion of the 90 th anniversary of the birth of Libor Fára, Museum
Kampa organized an exhibition of artwork
of this prominent artist who work with
several media and genres: painting, drawing, collage, stage design, typography, or
book design.
Toyen: Vidím neboť je noc /
I see for it is Night
do/until 16. 2.
Výstava představuje v několika hlavních uměleckých úsecích esenci jejího
vnitřně soustředěného díla Toyen. Pečlivě
vybrané obrazy jsou zapůjčeny z mnoha
významných státních i soukromých českých i pařížských sbírek.
en: The exhibition represents the internally focused art of Toyen in several main
sections. Carefully selected paintings
were provided by many significant state
and private Czech and Parisian collections.
MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 (C2)
út–pá / Tue–Fri, 14.00–18.00, so–
ne / Sat–Sun, 13.00–18.00
museummontanelli.com
Ota Prouza, Stefan Häfner,
Marcel Schmitz: Crossroads
20. 11.–28. 2.
Ve světové premiéře se představí
doposud nezveřejněná díla českého
autora Oty Prouzy a poprvé v Čechách
trojrozměrné objekty německého autora
Stefana Häfnera z Goldstein atelieru ve
Frankfurtu nad Mohanem stejně jako
kresby belgického tvůrce Marcela Schmitze, který působí v La „S“ Grand Atelieru
ve Vielsalmu.
en: The world premiere of previously
unexhibited works by Czech artist Ota
Prouza, alongside the first Czech exhibition of three-dimensional objects by
German artist Stefan Häfner from the
Atelier Goldstein in Frankfurt-am-Main
and drawings by Belgian artist Marcel
Schmitz, who works at the La “S” Grand
Atelier in Vielsalm.
k / c Terezie Zemánková, Ivana Brádková

Nové Město
EX POST
Příčná 1 (E4)
www.expost.space
Prokop Bartoníček, Benjamin Maus:
Ignorance
do / until 17. 1.

FOTOGRAF GALLERY
Školská 28, ve dvoře / in the
courtyard – through passage (D4)
út-čt / Tue–Thu, 13.00–19.00,
pá / Fri, 13.00-18.00 so /
Sat, 11.00–18.00
fotografgallery.cz
Šimon Štrba
13. 1.–30. 1.
Na pomezí samoty /
Frontiers of Solitude
Finnur Arnar Arnarson, Karlotta Blöndal,
Gunhild Enger, Þórunn Eymundardóttir,
Monika Fryčová, Tommy Høvik, Elvar Már
Kjartansson, Alena Kotzmannová, Iselin
Lindstad Hauge, Julia Martin, Vladimír
Merta, Pavel Mrkus, Greg Pope, Kristín
Rúnarsdóttir, Vladimír Turner, Robert
Vlasák, Diana Winklerová, Martin Zet
5. 2.–4. 3.
Výstava v Galerii Školská 28 a ve Fotograf
Gallery. Sympozium 5. a 6. března
proběhne ve Francouzském institutu.
Více info: Školská 28 �.
GALERIE 1
Štěpánská 47
út–pá / Tue–Fri, 10.00–12.00,
13.00–18.00 h, so / Sat 10.00–14.00
galerie1.cz
Vojtěch Vlk: Coexist?
8. 1.–31. 1.
Fotografická výstava přínáší pohled
Vojtěcha Vlka na diverzitu lidské bytosti
v současném světě. Autor si vybírá především témata, která otevírají otázku lidské
identity a zakotvení člověka v chaosu
současné společnosti.
en: Photographic exhibition gives an
insight to the diversity of human beings in
this contemporary world. The photograph chooses primarily topics which
opens the question of human identity
and the anchor man in the chaos of
today's society.
k / c Marie Vítková
GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 (E4)
čt–so / Thu–Sat, 14.00–18.00
galerie1patro.cz
Erika Bornová a Tomáš Císařovský:
Jak ve dvou dá se žít
10. 12.–23. 1.
GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 (E4)
út–pá / Tue–Fri, 10.00–18.00
czechdesign.cz
Luxiom: The Story Behind
29. 1.–4. 3.
Jak vznikal systém, ve kterém se rodí
hvězdy? Designér Tomáš Hovorka,
absolvent pražské Umprum, představuje
projekt, který ze studentské práce dovedl
až do úspěšné a profesionální realizace. Jaká byla cesta unikátních svítidel
zapojujících kreativitu svých uživatelů od
nápadu až po realizaci?
en: System in which the stars are born.
Designer Tomas Hovorka, a graduate of
the College of Applied Arts in Prague,
presents a project which he led from
a student work to the successful and
professional implementation. How was
the journey of unique lighting system
involving the creativity of its users from
idea to realization?
k / c Tomáš Hovorka
26. 1., 18.30 přednáška / lecture
Design Council: Democratising Innovation, UMPRUM (nám. Jana Palacha 80)
GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D5)
po–ne / Mon–Sun, 07.00–22.00
fbgallery.cz
Martin Vongrej: Připraven zemřít
20. 1.–20. 2.
k / c Jiří Ptáček
Klára Doležálková: Bez tváří,
ale přesto živo
22. 2.–20. 3.
k / c Tomáš Hrůza
GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D4)
út–ne / Tue–Sun, 11.00–18.00
galeriekritiku.cz
Eva Škrovinová: Máš to pěkné /
That´s nice
17. 12.–17. 1.
Umělkyně je laureátkou 8. Ceny kritiky za
mladou malbu 2015. Ve své aktuální umělecké práci se snaží co nejvíc odstoupit
od obrazu a zredukovat jeho zobrazovací
funkci na minimum, popřít konvence
vnímání. Je místně specifickou instalací,
připravenou pro prostor Galerie kritiků.
en: Artist is a winner of 8th Prize of Art
Critique for Young Painting 2015. Her actual work tries to keep a maximal distance
from the picture, reducing its depicting
function and rejecting the conventions
of perception. The „in situ“ installation
is realised for the space of Galerie kritiků.
k / c Ivana Hrončeková
9. Cena kritiky za mladou malbu 2016 /
The 9 th Prize of Art Critique for Young
Painting 2016
20. 1.–14. 2.
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků
/ Česká sekce AICA pořádají pro mladé
umělce do 30 let soutěž 9. Ceny kritiky za
mladou malbu 2016, jež se koná za účelem
usnadnění jejich vstupu na profesionální
výtvarnou scénu. Výstava finalistů se koná
v lednu–únoru 2016 v Galerii kritiků, Palác
Adria v Praze, se zadáním Malba a její
přesahy. en: The Association of Czech Art
Critics / Czech section of AICA organize
for young artists upto 30 years Competition of 9 th Prize of Art Critique for Young
Painting 2016, with purpose to make
easier their introduction onto professional artistic scene. The Exhibition of
finalists is held on January – February
2016 with theme of Expanded Painting.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro
GALERIE MIMOCHODEM
Palackého nám., vestibul st. metra (E4)
nonstop
facebook.com/galerievpodchodu

Tereza Bonaventurová: Hledání
ztraceného prostoru / In Search
of Lost Space
21. 10.–31. 3.
Fotografka představuje místa konfrontací
staré a nové architektury, která svou
nesourodostí a dávno ztracenými, či
nikdy neexistujícími souvislostmi působí
nepatřičně, až neskutečně.
en: Photographer introduces us to places
of the clash of old and new architecture,
whose incongruity and long-lost or nonexistent connections seem inappropriate, if not unreal.
GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3 (D4)
po–ne / Mon-Sun, 11.00–18.00
novasin.org
Václav Jíra: Chronos
16. 12.–10. 1.
Jaroslava Pešicová: Ohlédnutí
13. 1.–7. 2.
Výběr z díla nedávno zesnulé malířky
a grafičky, v jejíž tvorbě dominuje lidská
figura zasazená do výpravné a barevně
bohaté kompozice velkoformátových
obrazů.
Vlastimil Elšík: Malé velké příběhy
10. 2.–21. 2.
Elšík se věnuje dřevěné plastice, keramice, tvorbě loutek, grafice a volné kresbě.
Jiří Načeradský: 170 × 275
24. 2.–13. 3.
Výstava představuje výběr z cyklu velkoformátových maleb na sololitech, které
Načeradský vytvořil v letech 1987–1991.
Autor, který se ve druhé polovině šedesátých let proslavil novofigurativním cyklem
Běžci, se po téměř dvaceti letech vrátil
k expresivní figuraci.
GALERIE SPZ
Pštrossova 8 (E4)
so / Sat, 14.00-18.00 (další dny je
výstava ke zhlédnutí přes výlohu)
galeriespz.com
Jan Pfeiffer
leden
vlajka: Jan Nálevka
Pavel Příkaský
únor
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D4)
po–ne/ Mon–Sun, 11.00–19.00
galerievaclavaspaly.cz
Jaroslav Valečka: Stíny Sudet
11. 12.–24. 1.
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
Michael Rittstein: Na kedlubně
do 12. 2.

Aktuální malířská tvorba autora
k / c Zdeněk Freisleben
Adéla Lustigová A Jan Heres: NApůl
29. 2.–25. 3.
Malířská tvorba studentů AVU.
k / c Michael Rittstein
KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D5)
po–čt / Mon–Thu, 10.00–18.00,
pá / Fri, 10.00–16.00
kvalitar.cz
Václav Krůček
3. 12.–29. 1.
Absolvent AVU ve své tvorbě zkoumá
strukturu povrchu a iluzivnost věcí.
Používá prefabrikované kovové mřížky,
přetřené akrylovými barvami, jež modifikuje prostříháváním, prolamováním
a ohýbáním. Skrze tyto mřížky, které posouvá a transformuje do různě složitých
sítí, rozehrává s divákem prostorovou hru
světla a stínu. Jeho díla se vyznačují křehkostí a určitou poetikou. V galerii Kvalitář
Krůček představí jednak tyto drátěné
mřížky oproštěné od rámů, doplněné
o autorovu vizuální video tvorbu.
en: A graduate from Academy of Fine Arts
in Prague explores in his work explores
the texture and illusion of things. He uses
metal grids painted with acrylic and than
modifies them by cutting and bending.
Moved and transformed grids help him
to play a spatial game of light and shadow
with the viewer. His work is characterized by fragility and a certain degree of
poetry. At the gallery Kvalitar he presents
both wire grids without frames and visual
video work.
k / c Jana Bernartová
GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32 (D3)
po–pá/Mon–Fri, 09.00–18.00,
so/Sat, 11.00–17.00
goethe.de/praha
Proč mluvit se zvířaty /
Why talk to animals
prosinec–leden/December-January

Orel a jeho sokolník, prase a jeho klientka, liška se svým trenérem a mnozí další:
Sedmnáctka lidsko-zvířecích párů prošla
castingem a byla profesionálně nafocena
během projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015. Nyní se jejich portréty představí v Praze, a to spolu s filmovými

ukázkami od autorů, jako jsou Cassavetes,
Cukor, Cronenberg, Godard, Fassbinder,
Greenaway, Herzog, Jackson, Pasolini,
Oshima, nebo von Trier.
en: Eagle and its falconer, swine and its
client, fox and its couch and many others:
Seventeen of human-animal couples
undertook casting and Live-Fotoshooting
during the project made for Pilsen- the
European Capital of Culture 2015. Now
the portraits are being displayed in
Prague together with clips from famous
artists like Cassavetes, Cukor, Cronenberg, Godard, Fassbinder, Greenaway,
Herzog, Jackson, Pasolini, Oshima or von
Trier.
www.goethe.de/whytalktoanimals
LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D4)
po-pá 10–21 h, so-ne 14.00-20.00 /
Mon–Fri 10am–9pm, Sat-Sun 2-8 pm
Pocta Werneru Bischofovi /
A Tribute to Werner Bischof
27. 11.–24. 1.
Výstava prezentuje stěžejní snímky
světoznámého fotografa, člena agentury
Magnum Photos Wernera Bischofa. Představeny jsou fotografie z autorových cest
po Indii, Japonsku, Koreji, Číně, Švýcarsku,
Německu, Maďarsku, New Yorku a také
z Peru, kde roku 1954 tragicky zahynul.
en: The exhibition shows the most iconic
photographs by the well-known Magnum
photographer Werner Bischof. The pictures were taken on Bischof’s journeys in
India, Japan, Korea, China, Switzerland,
Germany, Hungary, New York and also in
Peru, where he tragically died in 1954.
k / c Marco Bischof
Jim Marshall
The Haight: Love, Rock and Revolution
29. 1.–27. 3.
Výstava představuje významné cykly
z tvorby světově proslulého fotografa
rockových hvězd 20. století, jako byli
Beatles, Rolling Stones nebo Aretha Franklin. Výstava obsahuje rovněž fotografie,
na kterých autor zachytil každodenní
život v ulicích rodného San Francisca
v polovině 60. let.
en: The exhibition shows important
cycles from a work of the famous photographer of rock stars in 20th century as
Beatles, Rolling Stones or Aretha Franklin.
The exhibition includes also photographies captured a daily life on the streets
in San Francisco in the 60 th.
ŠKOLSKÁ 28
Školská 28 (D4)
út / Thu, 13.00–19.00,
st–pá / Wed–Fri, 13.00–18.00
skolska28.cz
Tomáš Moravec: Plastický film
8. 1.-22. 1.
Moravec dlouhodobě sleduje proces
změny a potenciál, který s sebou nese.
Sleduje otisk, který zanechává v materiálu
nebo v okolním prostředí, zaznamenává
jej v čase. Výsledný (video)záznam sice
celý děj uchovává, nezbytně však dochází
k jeho obsahovému vyprázdnění. Obraz
pozbývá na plasticitě. V prostorových
(video)instalacích autor usiluje o opětovné
vyjevení děje, zhmotnění obrazu, který se
však v okolním prostředí vyjevuje pouze
fragmentárně. Útržkovitost zobrazení nás
podněcuje k dohledávání obrazu v jeho
celistvosti. Vědomě či nevědomě jej
dotváříme skrze vlastní vizuální zkušenost,
naplňujeme ho novým obsahem. Obraz tak
znovu získává na plasticitě a aktuálnosti.
en: Moravec traces the process of change
and its possibilities. An imprint held in
material or in surroundings is recorded
in time.
k / c Nina Michlovská
Frontiers of Solitude /
Na pomezí samoty
Finnur Arnar Arnarson, Karlotta Blöndal,
Gunhild Enger, Þórunn Eymundardóttir,
Monika Fryčová, Tommy Høvik, Elvar Már
Kjartansson, Alena Kotzmannová, Iselin
Lindstad Hauge, Julia Martin, Vladimír
Merta, Pavel Mrkus, Greg Pope, Kristín
Rúnarsdóttir, Vladimír Turner, Robert
Vlasák, Diana Winklerová, Martin Zet
5. 2.–4. 3.
Výstava v Galerii Školská 28 a ve fotograf
gallery. Sympozium 5. a 6. března proběhne ve Francouzském institutu.
http://frontiers-of-solitude.org

Výstava představí díla českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě
2015 zúčastnili série tří umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních
Čech a do severního Norska za účelem
sledování vlivu energetického průmyslu
na životní prostředí. Výstava je součástí
mezinárodního projektu Frontiers of
Solitude / Na pomezí samoty o provázanosti post-industriální společnosti
a přírody. Projekt také podporuje výměnu
informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami
napříč Evropou. K výstavě vychází katalog,
navazuje na ni sympozium, připravené ve
spolupráci s Francouzským institutem
v Praze. Výstava pokračuje od 7. února
v Oblastní galerii Jihlava.
Projekt je podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v Programu
CZ06 Kulturní dědictví a současné umění
v rámci EHP fondů 2009–2014.
en: Presentation of the results of artistic
research by project participants from
Iceland, Norway and Czech Republic. The
project focuses on current transformations of the landscape and the close
connections between our post-industrial
civilization and nature. The exhibition
is accompanied by a catalogue and an
international symposium organized in

collaboration with the French Institute
in Prague and with the support of the
Agosto Foundation.
The project is a joint initiative of the
Školská 28 Gallery (Deai/setkání), the
Atelier Nord and the Skaftfell Center for
Visual Arts in Iceland. Supported by grant
from Iceland, Lichtenstein and Norway
through the EEA Grants.
k/c: Dagmar Šubrtová
Koncept: Miloš Vojtěchovský
TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 (E4)
út–ne / Tue–Sun, 12.00–18.00
tranzitdisplay.cz
Tomáš Svoboda: Like a Movie
17. 12.–28. 2.
Svoboda je jedním z nejzajímavějších
umělců své generace, spoluzakladatel
galerie Display a také čerstvě novým pedagogem na Akademii výtvarných umění,
kde vede ateliér Nových médií. Posledních
několik let se zabývá filmovým vyprávěním
a jeho vztahu k pojímání reality v běžné
řeči. Tranzitdisplay je spoluproducentem jeho nového ambiciózního filmové
projektu, ve kterém nabízí syntézu svého
několikaletého konceptuálního myšlení.
en: Svoboda is one of the most interesting artists of his generation. He was
co-founder of the Display Gallery and
was recently appointed a lecturer at the
Academy of Fine Arts, where he heads
the New Media Studio. Over recent years
he has been involved in film narrative and
its relationship to the way we conceive of
reality in everyday speech. Tranzitdisplay
is the co-producer of his new, ambitious
film project, in which he offers a synthesis of the conceptual thinking he has
been pursuing for many years.

Smíchov
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka (E1)
st a so / Wed & Sat, 14:00–17:00
aug.cz/altan-klamovka-praha
FUTURA
Holečkova 49 (E2)
st–ne / Wed–Sun, 11.00–18.00
futuraproject.cz
Anna Daučíková: Samostatná výstava/
Solo Exhibition
27. 1.–27. 3.
Výstava je neúplným pokusem o shrnutí nejdůležitějších témat v práci této první československé feministické a queer umělkyně.
Na východ obrácená emigrace a pobyt
v Rusku 80. let, determinace sexuální identitou do pozice vždy jiného a touha spojená
s vizualizací smyslových zážitků, vztah
minulosti a současnosti se všechny nakonec
obrací k spojujícími tématu politického těla.
en: The exhibition is an incomplete attempt to summarise the most important
topics in the work of the first Czechoslovak feminist and queer female artist. The
reversed emigration and stay in 1980s
Russia, the determination by the sexual
identity to the position of “the other”
and the desire in relation to visualisation
of sensual experience, the connection
between past and presence all intercross
in the topic of the political body.
k/c Michal Novotný
Intermarium
Chto delat, Grupa Azorro, IRWIN, Pavla
Malinova, Svätopluk Mikyta, Rafani, Little
Warsaw, Zbigniew Libera
27. 1.–27. 3.
Výstava se soustředí na téma národní
identity v umění zemí Střední a Východní
Evropy v posledních 30 letech. Projekt je
inspirován koncepcí Intermaria - specifickou a unikátní vizí koalice zemí situovaných mezi Černým a Baltickým mořem.
en: The exhibition will examine the topic
of national identity in art of countries
from Central and Eastern Europe
throughout the last 30 years. The project
is inspired by a concept of Intermarium
that depicts a unique vision of a coalition
by countries situated between the Black
Sea and the Baltic Sea.
k / c Łukasz Białkowski, Piotr Sikora
Matthijs Munik: Neolastoscope
27. 1.–27. 3.
Munnik focuses on light, colour and sound
collaboration that make psychedelic impressions. His performances and installations incorporate coloured stroboscopic
light, prisms and hypnotic sounds. His
presentation at FUTURA is focused on the
historical topic of visual music.
en: Munnik se soustředí na práci se
světlem, barvou a zvukem v instalacích připomínajících psychedelickou
zkušenost. Často pracuje s barevným
stroboskopickým světlem, rozkladem
světla a hypnotickým zvukem. Jeho samostatná prezentace ve FUTUŘE se soustředí
na historické téma vizuální hudby.
k/c Martyna Laukaitytė

Shaun Leonardo, Anetta Mona Chişa
& Lucia Tkáčová, Assa Kauppi
Kdo hraje? / Who Is Playing?
10. 12.–7. 2.
Výstava nahlíží skryté působení emocí
ve světě sportu, performativní aspekt
prožívání prohry a manipulativní nakládání s vypjatými situacemi s cílem
vyvolat u diváků citovou reakci. Ve hře
je „ekonomika slz“, která se stává silným
hráčem na hřišti.
en: The exhibition “Who Is Playing?” looks
at the hidden action of emotions in the
world of sports, at the formal and performative aspect of experiencing defeat,
at the manipulative handling of tense
situations with the aim to stir up “emphasis” in the viewers. “Tears economy” is in
the game and it becomes a strong player
on the field.
k/c: Jaro Varga
Little Warsaw
18. 2.–6. 4.
Galerie MeetFactory představuje první
samostatnou prezentaci umělecké
skupiny Little Warsaw v České republice.
Skupinu založili maďarští umělci András
Gálik a Bálint Havas v roce 1999 a od
té doby představili řadu významných
realizací reflektujících historii a kolektivní
vědomí.
en: MeetFactory Gallery introduce the
first solo exhibition of the Little Warsaw
art group in the Czech Republic. The
group was founded by András Gálik and
Bálint Havas in 1999 and since then, they
have presented many successful works
reflecting history and collective memory.
k/c: Jaro Varga
– GALERIE KOSTKA
Axel Gouala: Niternější než kost /
Inner than the Bone
10. 12.–17. 1.
Axel Gouala ve svém okolí vyhledává ornamentální detaily, aby je poté přetvořil
do velkorozměrných instalací.
en: Axel Gouala is searching for deatils
and ornaments in his closest surroundings, to further transform it into individual large-scale installations.
k/c: Zuzana Jakalová
Jiří Žák: Mateřské město / Mother city
21. 1.–7. 2.
Video, esej, dokument nebo fikční narace
s názvem Mateřské město se zabývá
konkrétními historickými souvislostmi
kolonizace brazilských území společností
Baťa. Jiří Žák je letošním laureátem ceny
EXIT, která se zaměřuje na studenty vysokých uměleckých škol z České a Slovenské
republiky.
en: Video, essay, documentary or fictional narrative called Mother city relates to
the specific historical context of colonization of the Brazilian territories by the
Bata company. Jiří Žák is this year's laureate of EXIT Award which is awarded to
students of art colleges in Czech republic
and Slovakia.
k/c: Jaro Varga

DANIEL VLČEK
SKRYTÁ NASTAVENÍ
13. 1. – 14. 2. 2016

GALERIE JELENÍ
Drtinova 15 (E2)
út–čt / Tue–Thu, 15.00–18.00
www.galeriejeleni.cz
Patrik Kriššák
13. 1.–4. 2.
Laďa Gažiová
9. 2.–3. 3.
MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15
po–ne / Mon–Sun, 13.00–20.00
+ dle programu / + according
to the evening programme
meetfactory.cz

Olaf Breuning, Zuzanna Janin, Pawel
Kruk, Anika Larsson, Jean-Ulrick Désert,

DŮM UMĚNÍ MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
DUMUMENICB.CZ

Vladimír
Skrepl
Broučci
20 01 — 03 04 2016
Vernisáž 19 01

Galerie města Ostravy

Projekt se uskutečňuje díky dotaci statutárního města Ostravy

Břevnov

history of the structure. The collective exhibition aims to reenact a few
events from Karlin Studios history. But
the chronology of works, presented as
a sort of archive, will simultaneously
deal with modifications and upgrades
but also the interventions of other artists. The annual exhibition should thus
evoke a contradictory and inconsistent
concept of time, with an emphasis on
the present containing several allusions
to the future.

Ostrava

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

en: The exhibition is based on a comparison of three famous dystopic visions of
the future as described by Aldous Huxley
(Brave New World), George Orwell (1984)
and Ray Bradbury (Fahrenheit 451), with
the current social situation. The work of
more than twenty contemporary artists
from around the world working with subject matter related to surveillance, the
consumer society, and the media world
has the same warning message.
k / c Leoš Válka, Michaela Šilpochová

platforma (pro současné umění)

UMA AudioGuide
k / c kurátor / curator
mimo mapu / out of map

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13 (C4)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–20.00
ghmp.cz
Milota Havránková: Milota
2. 10.–17. 1.

Staré Město
ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D4)
st–so / Wed–Sat, 14.00–18.00
nebo na vyžádání / or by request
+420 777 748 433
artinbox.cz
Hella Hammid: Feminine
20. 11. 2015–6. 2. 2016
Černobílé fotografie americké fotografky
nabízejí psychologický pohled do tajemného světa ženství.
en: Black and white photographs of the
American photographer offer a psychological insight into the mysterious world
of womanhood.
k / c Nadia Rovderová, Petra Kostková Hammid
Lidé sněte! II. / Dream on! II. –
Jan Švankmajer
30. 11.–12. 1.
Druhá ze série výstav věnovaným klasikům
a ozvěnám surrealismu.
en: The second in a series of exhibitions
dedicated to the classics and the echoes
of surrealism.
– MALÝ SÁL GALERIE:
Toyen: Lidé sněte! II. / Dream on! II.
27. 1.–5. 3.
Grafiky slavné autorky, významné zástupkyně umělecké avantgardy počátků
20. století. Druhá ze série výstav věnovaným klasikům a ozvěnám surrealismu.
Výstavní a prodejní expozice.
en: Second exhibition of a series dedicated to surrealists shows prints of a famous
female avantguarde artist.
ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31 (D4)
po–pá / Mon–Fri, 11.00-21.00,
so 11.00–17.00
prague.czechcentres.cz
From The Box / 9 umělců z Helsinek / From The Box / 9 Artists From
Helsinki
20. 11.–16. 1.
Prezentace devíti finských umělců – členů
helsinského uměleckého sdružení Forum
Box.
en: Exhibition of nine Finish artists –
members of the Helsinki Forum Box.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 189/2 (D4)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00
ghmp.cz
Štěpánka Šimlová: Léta levitace
20. 11.–20. 3.

Štěpánka Šimlová patří k dynamické generaci devadesátých let, v níž se důrazně
přihlásily o slovo mladé umělkyně. Šimlová
sama je osobností neokázalou, spíše introspektivní, „operující“ ve vlastní „tranzitní“ zóně, kde nejde ani tak o vytvoření
definitivního okázalého „art worku“, jako
o citlivou reflexi reality. Hybnou silou,
která působí ve smyslu vnitřní sevřenosti
a kontinuity jejích prací, je autorčino
„úporně těkavé“ hledání úhlu vnímání.
en: Work of introspective and in an own
transit zone operating female artist from
dynamic generation of 90s focuses rather
on sensitive reflection of reality than on
generation of pompous art works. Common thread can be seen in an stubbornly
volatile search for angle of view.
k/c: Olga Malá

Iren Stehli: Libuna a jiné eseje /
Libuna and Other Essays
13. 10.–24. 1.

Švýcarská fotografka Iren Stehli po třicet
let dokumentovala život Libuny z pražské
romské komunity až do okamžiku její
předčasné smrti. Časosběrný příběh
Libuny doprovodí výběr z dalších cyklů
zabývajících se "estetickým" svérázem
obchodů, služeb a domácností v minulém režimu.
en: Swiss-born photographer Irene Stehli
spent thirty years documenting the life
of Libuna, a member of the Prague Roma
community, before the untimely death of
the latter. Libuna’s story will be accompanied by other selected cycles dealing
with the "aesthetic" idiosyncrasies of
shops, services and households of the
previous regim.
k / c Magdaléna Juříková

GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D4)
po-út, čt-ne / Mon–Tue,
Thu–Sun, 13.00–18.00
fotografic.cz
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D4)
út–ne / Tue–Sun, 11.00–19.00
gjf.cz
Sakrální prostor / Sacral space
18. 12.–7. 2.
Zvláštní duch prostoru a forma podtrhující genia loci dané krajiny, ať horské či
přímořské, spojuje všechny prezentované
stavby. V Galerii Jaroslava Fragnera se
představí 25 vybraných příkladů současné sakrální architektury z celého světa,
které podmaňují svým příběhem spojení
duchovna a pozemského života.
en: A selection of 25 contemporary sacral
architectural pieces from all around the
world is connected by immanent harmony of space and form with surrounding
landscape.
Artscape Norway
18. 2.–27. 3.
Mezinárodní projekt, který pomocí
média fotografie, dokumentu a videoartu
představí výtvarné aspekty uměleckých
děl a drobné architektury, které se
staly součástí norské krajiny a veřejného
prostoru.
en: International project introduces art
elements from Norwegeian landscape
and public space.
GALERIE NoD
Dlouhá 33 C4
po–ne / Mon–Sun, 10.00–23.00
nod.roxy.cz
GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12 (C4)
út–st, pá–ne 10.00–18.00, čt 10.00–
20.00 / Tue–Wed, Fri–Sun, 10 am–6 pm,
Thu, 10 am–8 pm
galerierudolfinum.cz
Jiří Černický: Divoký sny
27. 1.–10. 4.
Východiskem výstavy je série padesáti
kreseb z posledních 25 let, které kombinují utopické představy o zlepšení světa,
excentrické architektonické vize spolu
s jistou dávkou muzeálního retrofuturismu. Jiří Černický nechá zaznít všem médiím, ve kterých doposud pracoval, včetně
skulpturálních, kinetických, zvukových
a site-specific instalací, performance,
nebo videoartu. Výstavu provází bohatý
program s možností setkání s umělcem.
en: The exhibition’s starting point is
a series of fifty drawings from the past 25
years, which combine utopian ideas about
the betterment of society, eccentric architectural visions together with a certain
amount of museal retro-futurism. All the
media, with which Jiří Černický has been
working, will be included such as sculptural, kinetic, sound and site-specific
installations, performances as well as
video-art. The exhibition is accompanied
by a series of special events with the opportunity to meet the artist himself.
k/c: David Korecký
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské nám. 8 (D4)
po–ne / Mon–Sun, 10.00–18.00
galerieubetlemskekaple.cz
Jan Jedlička: Světlotisky, mezzotinty
a pigmenty / Collotypes, mezzotint and
pigments
3. 12.–24. 1.
Jan Jedlička používá různé tvůrčí techniky, které se navzájem doplňují – kresbu,
akvarel, fotografii, zemní pigmenty,
mezzotintu, sítotisky a film. V roce 1977
poprvé navštívil Maremmu v jižním Toskánsku, která se stala centrálním motivem
jeho práce.
en: Jan Jedlička was fatally inspired by
his first visit of Maremma in southern
Tuscany in 1977. In his work he combines
drawing, watercolour, earth pigments,
silkscreen and film.
Roman Franta
28. 1.–19. 2.
Roman Franta vystavuje své živelně malované expresivní velkoformátové obrazy
a práce na papíře. Tématy jeho práce
jsou každodenní zážitky, vzpomínky, sny,
pocity, ale i mezilidské vztahy nebo lidské
charaktery. Často pracuje s textem –
nedílnou součástí obrazu je slogan nebo
citát.
en: Lively expressive large-format paintings and drawings are reflecting everyday
life, memories, dreams, interpersonal
relationships and human natures. Image
is often accompanied with text.
GALERIE UM
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80 (C4)
po–so / Mon–Sat, 10.00–18.00
vsup.cz/galerie-um
Per Astra Ad Monstra
27. 1.–27. 2.
Výstava jako předivo dějin. Projekt Per
astra ad monstra je vizuální studií k dílu

ARTSEMESTR
4. 2.–10. 2.
Prezentace prací studentů UMPRUM,
které vznikly v průběhu zimního semestru 2015/2016. Návštěvníci zhlédnou
práce všech ateliérů v autentickém
prostředí školy.
en: In an authentic space of art university can be seen the works of all students
from all studios currently enrolled to the
Academy of Architecture and Design.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Mariánské nám. 1 (D4)
út–st, pá–ne / Tue–Wen, Fri–Sun:
10.00–18.00, čt / Thu, 10.00–20.00
ghmp.cz
Květa Pacovská: Maximum Contrast
11. 11.–27. 3.
Retrospektivní výstava umělkyně, která
je známá především v zahraničí svými
experimentálními autorskými knihami,
za jejichž originální koncept získala
více jak čtyři desítky ocenění. Výstavní
projekt poprvé přestavuje domácímu
publiku celou šíři její mimořádně soustředěné tvorby – trojrozměrné obrazy,
kovové a papírové sochařské objekty,
velkoformátové kresby, volnou i užitou
grafikou, ilustrace, autorské knihy, které
měla možnost vidět veřejnost v řadě
světových muzeí a galerií (Chihiro New
Art Museum v Tokiu, Galerie Fondation
M. von Cronenbold v Paříži, Museum für
Angewandte Kunst ve Frankfurtu nad
Mohanem aj.).
k / c Magdalena Juříková, Hana Larvová
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské náměstí 12 (C4)
út–ne / Tue-Sun, 10.00–18.00
ngprague.cz
220. výročí Národní galerie v Praze.
Velkorysost: Umění obdarovat / 220 th
Anniversary of the National Gallery in
Prague. Generosity: On the Art of Giving
(Národní galerie – palác Kinských)
5. 2.–3. 7.
Výstava Velkorysost: Umění obdarovat
k 220. výročí založení mapuje identitu
a poslání nejstarší české sbírkotvorné
instituce. Výstava je zaměřena témata
donátorství, štědrosti a vzájemnosti a je
to poprvé, kdy jeden výstavní projekt
propojuje všech šest galerijních budov.
Expozice v jednotlivých objektech
představuje díla ze sbírek Národní
galerie, ale také intervence současných
českých i zahraničních umělců (Jiří
Kovanda, Matts Leiderstam, Yoshihiro
Suda Prinz Gholam a další).
k / c Adam Budak, Eva Bendová,
Kristýna Brožová, Oldřich Bystřický,
Markéta Hánová, Adéla Holubová,
Veronika Hulíková, Štěpánka Chlumská,
Martina Jandlová, Rea Michalová,
Zuzana Novotná, Michaela Pejčochová,
Radomíra Sedláková, Petr Šámal, Olga
Uhrová, Marcela Vondráčková, Petra
Zelenková
TOPIČŮV SALON A KLUB
Národní 9, 1. patro (D4)
po, čt, pá / Mon, Thu, Fri 10.00–17.00,
út, st / Tue-Wed, 10.00–18.00
topicuvsalon.cz
Naděžda Plíšková: Zarytá ženskost /
Unrelenting Femininity
8. 12.–29. 1.
Grafické a sochařské dílo ženy, která byla
celý život nespravedlivě skryta za svým
mužem.
en: Graphics and sculptural work of
women, which was the whole life hidden
behind her husband.
k / c Marianna Placáková
Materiálový experiment
5. 2.–3. 3.
Výstava Materiálový experiment zohledňuje aktuální materiálové, procesuální
a technologické přístupy v převážně prostorové tvorbě ateliéru Přírodní materiály
na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí
nad Labem.
en: The exhibition shows current approaches in terms of materials, processes and technologies as used in atelier of
Nature materials at Faculty of Art and
Design UJEP in Usti nad Labem.
k / c Adéla Machová
– TOPIČŮV KLUB
Alva Hajn
18. 11.–15. 1.
Zapomenuté umění doby okupace. /
en: The forgotten art from times of Nazi
occupation of Czechoslovakia.
k / c Ilona Víchová, Martina Vítková
Literární čtvrtky o Ženách
Moderuje Nikolaj Ivaskiv
21. 1., 25. 2., 18.00

Střešovice
SVIT
Cukrovarnická 39
st–so / Wed–Sat, 14.00–18.00,
nebo po telefonické dohodě /
or by appointment
svitpraha.org

Mezinárodním Visegrádským fondem
dočasně přestěhoval do Prahy, kde využil
jedinečné příležitosti realizovat poslední
výstavu v prostorech modernistické vily
na Praze 6, odkud se galerie SVIT v současné době přesouvá do nových prostor
v centru města.
en: Rafał Bujnowski, one of the most
remarkable Polish artists, has temporarily moved to Prague for a residency
organized by the SVIT and supported by
the International Visegrad Fund. As the
SVIT gallery is currently relocating to the
new space downtown, he has been given
a uniqe opportunity to live, work and realize the last exhibition in the old gallery
premises located in the modernistic villa
at Prague 6.
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Petr Šprincl: Morava, krásná zem /
Moravia, Beautiful Land
10. 12.–10. 1.
Filmová esej o mýtech českého a moravského nacionalismu je sarkastickým obrazem vyprázdněných kmenových rituálů,
které stvrzují národní identitu, ale ostře
se vymezují vůči jinakosti.
en: An essay film about the myths of
Bohemian and Moravian nationalism
is based on a sarcastic depiction of
meaningless tribal rituals that promote
national identity but severely restrict
“otherness”.
k / c Martin Prudil
Alžběta Bačíková: Lékaři / Doctors
8. 2.–1. 3.
Dávám do peněženky stovku, možná, že
tam i zůstane, hrabou se v kapsách, aniž
bych něco tušil, stojí za mnou a já nikoho
nevidím, procházejí stěnama jako korálkama. Audiovizuální expozice o obavách
z pronásledování a chorobných iluzích.
en: I put a hundred into my wallet, and
perhaps, it remains there, they dig in
pockets but I don’t suspect anything,
they stand behind me and I can not see
anybody, they walk the walls like through
beads. Audiovisual exposition dealing
with fear from stalking and compulsive
illusions.
k / c Martin Prudil

GALERIE NTK

GALERIE AVU

8

Výroční výstava
Staroměstské náměstí
– palác Kinských
& umělecké intervence ve všech
sbírkových expozicích
Klášter sv. Anežky České
Salmovský palác
Schwarzenberský palác
Šternberský palác
Veletržní palác

STUDIO LETNÁ

VELETRŽNÍ PALÁC
STUDIO HRDINŮ
POLANSKY GALLERY

VZÁJEMNOST

GALERIE PETR NOVOTNÝ
BERLÍNSKEJ MODEL
GALERIE PELLÉ

THE CHEMISTRY GALLERY
INI GALLERY

B

5. února – 3. července 2016
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Grand Opening
Slavnostní vernisáž a výroční koncert
Veletržní palác
5. února 2016 od 19 hodin
Aj Wej-wej: Zvěrokruh
El Hadji Sy:
Malba – performance – politika
Jiří David: Apoteóza
Prostor pro pohyblivý obraz:
IV. kapitola: Rétorika času,
v novém pojetí
Helena Hladilová
Introduced by Adam Budak

ARTWALL GALLERY

Poetry Passage#2

ngprague.cz

SVIT (150 M)
MAKRÁČ (3,6 KM)

Umprum Attack!

HAUCH GALLERY
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
FUTURA: KARLÍN STUDIOS
GALERIE KIV
GALERIE NOD

C

DŮM FOTOGRAFIE

GALERIE RUDOLFINUM

GALERIE UM

MUZEUM MONTANELLI
GALERIE AMU

umění
design
architektura
knihy
pro děti

UMPRUM

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

GALERIE PAVILON
ENTRANCE (1,5 KM)

ZIBA

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

GALERIE KUZEBAUCH (1,5 KM)

KVALITÁŘ

GALERIE PROKOPKA

KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ
GALERIE FOTOGRAFIC
ČESKÉ CENTRUM
GALERIE J. FRAGNERA
MUSEUM KAMPA

GAL. U BETLÉMSKÉ KAPLE

D

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

FAMU

GALERIE 35M2

ARTINBOX
KINO PONREPO

ATELIÉR J. SUDKA

CITY SURFER OFFICE

GALERIE KRITIKŮ

NEVAN CONTEMPO

HUNT KASTNER

TOPIČŮV SALON
DRDOVA GALLERY

NOVÁ SÍŇ
VENUŠE VE ŠVEHLOVCE
FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

GOETHE-INSTITUT

ŠKOLSKÁ 28 GALERIE F. BAUMANNA
GALERIE 1
GALERIE SMEČKY

GALERIE CZECHDESIGN

GALERIE JELENÍ

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

Žižkov

7

Velkorysost:
Umění obdarovat

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

Julius Reichel, David Krňanský, Beata
Alexová, Ladislav Vondrák, Jimena
Mendoza
AABBABBAACBC
7. 1.–4. 2.
k / c Julius Reichel

6
DOX

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

PROJEKTPLUS

A

GALERIE 1. PATRO

GALERIE SPZ

NOVÁ GALERIE

EX POST

Knihkupectví ArtMap
knížky, které jinde neseženete
VIA ART

knihkupectvi.artmap.cz

NAU GALLERY

E

TRANZITDISPLAY

01/01 – 29/02 2016
PRAHA

FUTURA
GALERIE MIMOCHODEM

Současné umění
v pražských galeriích

Contemporary Art
in Prague Galleries

ALTÁN KLAMOVKA

DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10 (D6)
út–pá / Tue–Fri, 13.00–18.00,
so / Sat, 14.00–18.00
drdovagallery.com

ETC. GALERIE

F
GALERIE VYŠEHRAD

Jan Pfeiffer
23. 1.–5. 3.
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D6)
po–ne / Mon–Sun, 10:00–19:00,
35m2.cz
Ondřej Kinský
9. 1.–31. 1.
k / c Petra Steinerová, Michal Pěchouček
GALERIE PROKOPKA
Prokopova 9 (C7)
po–ne, 11.00–21.00
galerieprokopka.cz
Tomáš Milata: Imaginace a moje múza
Psyché / Imagination and my muse
Psyche
3. 12.–8. 1.
Hlubinná psychologie i vnitřní procesy
duše se odkrývají v Milatových expresivních obrazech.
en: Depth psychology and inner processes are revealed in Milata´s expressive
paintings.
k / c Markéta Vlčková
HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D6)
út–pá 13.00–18.00, so 14.00–18.00 /
Tue-Fri, 1 pm–6pm, Sat 2pm–6pm
huntkastner.com

G

život. Autor se s těmito tématy vyrovnává
pomocí vztahů svébytné architektury
s figurou, které prostupují jak jeho malby
tak i video a koláže.
en: The exhibition presents a new series
of paintings and the premiere of a new
short film, where the artist explores the
daily work routine and its mechanisms
through the relationship between architecture and the figures that pervade his
paintings, video and collages.

H

Daniel Pitín: Barokní kancelář /
Baroque Office
9. 1.–27. 2.

Cukrovarnická 39 - Open Studio
Rafał Bujnowski
3. 2.–13. 2.
Rafał Bujnowski, jeden z nejvýraznějších
současných polských umělců, se v rámci
rezidenčního pobytu organizovaného galerií SVIT a spolufinancovaném

2

Daniel Pitín představuje novou sérii
maleb a premiéru svého krátkého filmu.
Tématem jeho výstavy je práce a mechanismy, které prostupují náš každodenní

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

I
Jan Brož, Richard Nikl: Je Suis Symmetry
30. 1.–4. 3.

MEETFACTORY (300 M)

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

Retrospektivní výstava je uspořádaná
k životnímu jubileu této představitelky
slovenské a české výtvarné scény, fotografky a multimediální výtvarnice.
en: Retrospective exhibition of Czechoslovak photographer and multimedia
artist.
k / c Nadia Rovderová

Markéty Jáchimové Enter the Void (2015).
en: An exhibition as way of weaving the
history. Per Astra Ad Monstra project is
a visual study of Markéta Jáchimová´s exhibition titled Enter the Void (2015).

Vyšehrad
GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F4)
po–ne / Mon–Sun, 9.30–18.00
facebook.com/vysehradgalerie
praha-vysehrad.cz
Galerie je do 3. 3. 2016 zavřená. Opět
otevře výstavou Jakuba Tomáše 4. 3. Více
informací na www.praha-vysehrad.cz, fcb
vysehradgalerie.

akce
VENUŠE VE ŠVEHLOVCE
Slavíkova 22 (D6)
www.venuse-ve-svehlovce.cz
Kamila Ženatá: Horizont událostí, část
druhá / Event horizon, part two
5. 1.–15. 1, každý den 13.00–19.00
Pokračování site-specific a time-specific projektu. V prostoru skupiny se
scházejí představy, očekávání, emoce
a touhy několika žen. Vytvářejí společné pole siločar a energií, které však
nelze vnímat jako cesty k pochopení

a souhlasu. Paradoxně se stávají nitěmi
pavučiny, kterými jsou ženy obmotávány
a znehybňovány.
MEETFACTORY
en: A continuation of site-specific and
time-specific project. The ideas, expectations, emotions and desires of several
women meet in the space of a group.
These co-create a shared field of force
lines and energies which, however, cannot be understood as ways towards approval and consent. Paradoxically, they
turn into spiderweb threads, binding up
and immobilising the women.
ARE
are-events.org
Studio Hrdinů, Veletržní
palác, Dukelských hrdinů 47
www.studiohrdinu.cz
Roman Štětina: Poslechová situace –
performance / Listening Situation –
performance
7. 1., 20.00
Kolektivní poslechová situace, ve které
se éter stává svědkem setkání dramatických postav napříč časem a prosto-

rem. Stereotest bývá čistě utilitární
záležitostí. Je ovšem zajímavé sledovat,
jak se zvukoví technici snažili tuto ve své
době převratnou technologii zprostředkovat běžnému posluchači. Stereo
jakoby vybízelo k dialogu a podle toho
se chovají i postavy, které vystupují ze
svých původních syžetů a setkávají se na
rozvolněném poli dramatické abstrakce.
Dramatugické a kurátorské zajištění:
Jan Horák, Mariana Serranová
en: A collective listening situation in
which the ether becomes witness to
dramatic characters across time and
space. A stereo test is usually a purely
utilitarian matter. It is interesting,
though, to observe how sound engineers attempted to present this once
revolutionary technology to the average
listener. Stereo seems to encourage
dialogue and the characters also behave
accordingly, emerging from their original storylines and meeting in the unrestricted field of dramatic abstraction.
Dramaturgy and curating: Jan Horák,
Mariana Serranová

SCANDI II
přehlídka aktuálních filmů severské
kinematografie
http://scandi.filmeurope.eu
www.facebook.com/filmscandi
3.–19. 1.
Druhý ročník festivalu špičkových severských filmů v komplexním distribučním
„cloudu“: 13 filmů v deseti českých kinech, 41 VOD titulů na portálech partnera
festivalu O₂ a 45 filmů v prémiové televizi
Film Europe Channel. Nenechte si ujít
mimořádně vydatnou, kvalitní a intenzivní
severskou filmovou lekci!
Film Europe Media Company opět
připravila výběrovou žánrovou přehlídku
severské kinematografie. V osmi premiérách a šesti reprízách Scandi II představí
aktuální tvorbu filmařů v Dánsku, Finsku,
Švédsku, Norsku a na Islandu. Charakteristickým trendem se jeví být severská
žánrová vitalita. Festival zahájí film O kuřatech a lidech, černá komedie elitního
dánského filmaře A. T. Jensena o shledání
značně nekonformní pětice bratrů na
zapadlém ostrově, kde se nejde pro ránu
a vejce daleko.

na výletě
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
– UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14, Brno
www.moravska-galerie.cz
Jan Svoboda: Nejsem fotograf
20. 11.–21. 2.
Dloho očekávaná výstava legendami
opředeného fotografa.
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Pro ArtMap nakreslil Dan Perjovschi, 2016. Výstava Dana Perjovscheho Prozatím / For the Moment v Artwall Gallery potrvá do 29. 2. 2016 (artwallgallery.cz)

Jan Poupě: Proudění / Flow
18. 2.–6. 4.
Autor tématizuje proudění jako neviditelnou, ale vždy přítomnou sílu a zabývá
se konfliktem mezi přírodním principem
a jeho technickou lidskou interpretací.
en: Author thematises flow as an invisible
but ever-present force and deals with the
conflict between fundamental nature and
its technical human interpretation.
k/c: Jaro Varga

