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

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

Darina Alster, Michal Gavlas, Vladimír 
Houdek, Aleš Hvízdal + Dmitrij Nikitin, 
Jiří Kroha, Jarmila Mitríková + Dávid 
Demjanovič, Jan Nálevka, Neugarten:  
Art For A Better World
19. 10. – 30. 11.
Současné umění v konfrontaci s postmo-
derní architekturou, avantgardní grafikou, 
reklamou a utopií. 
en Contemporary art in confrontation with 
postmodern architecture, avantgard graph-
ics, advertising and utopia. 
k / c: Milan Mikuláštík
Zpřístupněná místa / Making Places: 
Fieldoffice Architects + Huang Sheng-Yuan
5. 10. – 5. 12.
Výstava představuje tvorbu významného 
tchajwanského architekta, který bude v příš-
tím roce reprezentovat svou zemi na Bienále 
Architektury v Benátkách. 
en Exhibition is showing work of renowned 
Taiwanese architect, who will represent 
his country at next Venice Biennale of 
Architecture. 
k / c: Chiu Chen-Yu

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

Středy na AVU / cyklus přednášek  
pro veřejnost
15. 11., 18:00
Diskuse s finalisty letošní Ceny Jindřicha 
Chalupeckého.
Co je to imaginace digitality?
29. 11., 18:00
Luboš Svoboda, Richard Kitta, Palo Fabuš
What are Allegorithms and Diffractions?
13. 12., 18:00
Vít Bohal, Dustin Breitling

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

Hana Merková, Tereza Bartůňková: 
MINDtheRAPIST
do / until 8. 11.
Martin Netočný, Oskar Helcel:  
Kulturní domy / Houses of Culture
do / until 19. 11.
Výstava si klade za cíl zobrazit reprezenta-
tivní průřez současného stavu kulturních 
domů na našem území. Jejich důsledná 
výstavba i nepolevující propagace rozličných 
kulturních akcí v době socialismu jsou dnes 
už svébytnými fenomény. Pohledem na sou-
časný stav architektury a interiérů kulturních 
domů autoři zachycují nejen obraz minulosti 
ale i dobu naprosto současnou s její obsaho-
vou bezradností, nevkusem a často bizarní 
zanedbaností. 
k / c: Barbora Špičáková, Michaela Janečková
Fotopub: Zásobník na vejce / Egg tray
13. 11. –  19. 11.
Fotopub se zaměřuje na vytváření odkazů 
mezi nejnovejšími fotografickými aktivitami 
a jejich širším kulturním kontextem. Na rozdíl 
od mnohých dalších kulturních institucí pů-
sobících na poli fotografie, je jejich hlavním 
záměrem pracovat aktivně na místě, kde se 
vyvíjející se fotografická praxe setkává s ne-
konvenčními kurátorskými gesty. Fotopub se 
v České republice představí poprvé se svou 
interaktivní instalací sestávající se z děl 102 
umělců, kteří dříve vystavovali na posledních 
čtyřech ročnících Festivalu Fotopub. 
Výstava je součástí FAMUfestu.
en The latest photographic activities and 
their cultural context.

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

Před Očima / Before the Eye
8. 9. – 8. 1.
Výstava představuje dnešní Irák očima mladé 
generace dokumentárních fotografů pochá-
zejících především z iráckého Kurdistánu. 
Jejich fotografie jsou nevšedním pohledem 
na region, který v současné době čelí jedné 
z nejhorších humanitárních krizí v moderní 
historii lidstva. Přesto není jejich námětem 
pouze válka, ale spíše život, který plyne válce 
navzdory. 
en The exhibition presents contemporary 
Iraq through the eyes of a young genera-
tion of documentary photographers with 
special focus on their region of origin – the 
Kurdistan Region of Iraq. As the conflict 
keeps on ravaging the country, these young 
photographers bring us a more complex 
point of view, showing us what daily life is 
and feels like in a region which we are used 
to know only through images of war.
Stanislav Libenský Award 2017
22. 9. – 20. 11.
Stanislav Libenský Award je mezinárodní 
sklářská soutěžní výstava, která vždy na 
podzim představuje v Praze ty nejlepší práce 
absolventů vysokých uměleckých škol z celé-
ho světa, kteří ve své závěrečné práci použili 
sklo. Návštěvníci tak mohou vidět, jakým 
způsobem se fenomén uměleckého sklářství 

vyvíjí na mezinárodní úrovni, a to prostřed-
nictvím nastupující sklářské generace. Tato 
přehlídka je jediná tohoto druhu na světě. 
en The Stanislav Libenský Award is an inter-
national competitive glassmaking exhibition 
that every autumn in Prague presents the 
best work of graduates of art colleges who 
used glass in their degree projects. Visitors 
can thus see how the phenomenon of 
artistic glassmaking is developing on an in-
ternational level through the arrival of a new 
generation of glassmakers. This exhibition is 
the only one of its kind in the world.
Rekonstrukce paměti /  
Reconstruction of Memory
22. 9. – 20. 11.
Ruská okupace Krymu a vpád ruských vojsk 
na východní Ukrajinu vyhnaly z domovů 
(podle oficiálních statistik) 2 miliony lidí, kteří 
byli nuceni uprchnout před ozbrojenými 
střety nebo před trestním stíháním za své 
politické názory. Výstava představuje díla 
vysídlených umělců, kteří se vyrovnávají 
se ztrátou domova a novou realitou a dále 
díla umělců, kteří sice s vysídlením nemají 
přímou zkušenost, ale touto problematikou 
se zabývají. 
en The Russian occupation of Crimea and 
the military invasion into Eastern Ukraine 
forced two million people (according to 
official statistics) to abandon their homes 
and flee in order to escape military actions 
and prosecution for their political views. The 
exhibition presents the works of artists in-
volved in a traumatic incident, using all avail-
able artistic media to analyse the possibility 
of reconstructing their own memorabilia and 
the works of artists, who explore the experi-
ence of internally displaced people but do 
not come from the occupied territories 
themselves.
1917 – 2017
27. 10. – 8. 1.
Výstava plakátů reflektující události roku 
2017 v Rusku představuje práce světových 
designerů a grafiků, které oslovil u příležitos-
ti Moskevského mezinárodního bienále 2016 
kurátor Sergej Serov. Výběr plakátů pro DOX 
připravil ve spolupráci s festivalem současné 
ruské kultury Kulturus grafický designér Aleš 
Najbrt. 
en An exhibition of posters reflecting the 
events of 1917 in Russia presents works 
by world designers and graphic artists 
(addressed by the curator Sergei Serov 
during the Moscow International Biennale of 
Graphic Design in 2016). Posters selec-
tion for DOX was done in cooperation with 
Kulturus, a festival of contemporary Russian 
culture, and the leading Czech graphic 
designer Aleš Najbrt.

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

Pavel Opočenský: Nucleus
do / until 12. 11. 
k / c: Radek Wohlmuth
Daisy Mrázková – Co by se stalo, kdyby…/ 
What would have happened, if …
22. 11. – 28. 1.
První posmrtná výstava malířky, ilustrátorky 
a spisovatelky Daisy Mrázkové. Autorka ně-
kolika desítek dětských autorských knih, se 
proslavila tituly, jako například: Haló, Jácíčku, 
Můj medvěd Flóra, Co by se stalo, kdyby..., 
nebo Auto z pralesa, ve kterých geniálně 
skloubila abstraktní křehký svět svých maleb 
a kvašů s drobnou perkovou, téměř klasic-
kou anglickou kresbou a textem na pomezí 
poezie a prózy. 
en First post-mortem exhibition of the 
painter, illustrator and writer Daisy Mrázková. 
Author of a dozen of author books dedi-
cated mainly to children became famous for 
her subtle ability to combine the asbract 
fragile world of her paintings with English 
drawing and texts verging between poetry 
and prose. 
k / c: Jan Rous

– MALÁ GALERIE / SMALL GALLERY
Jan Dyntera: Lost connections
do / until 10. 11.
Autor zkoumá vizuální pohyb v hlubinách 
digitálního prostoru a v jeho omezeních, 
ve světě mediálních chyb tak, jak jej vytváří 
sofistikované grafické, zobrazovací či vyhle-
dávací systémy. 
en The author focuses on the visual move-
ment in the depths of digital space its 
limitations, the world of media mistakes 
created by sophisticated graphic, imaging 
and search systems. 
k / c: Martin Dostál

B3
ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) (B3)
út – st / Tue – Wen 14.00 – 19.00
nebo po dohodě / or by appointment
www.zahoriangallery.com

Informace o aktuálních výstavách sledujte na 
našem webu. 
en For exhibitions see the website of the 
gallery.

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

Tvář znásilnění / The Face of Rape
19. 10. – 10. 12.
Znásilnění jako celospolečenský problém, 
jako citlivé, kontroverzní a tabuizované 
téma očima pěti umělců různých generací. 
Výstava se koná ve spolupráci s organizací 
Konsent.
en Rape as a problem concerning the whole 
society, as a sensitive, controversial and ta-
boo subject, through the eyes of five artists 
of different generations. The exhibition is 
organized in cooperation with Konsent.
k / c: Filip Turek

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). 
Evokuje očekávání vkládané do experimentu 
kombinujícího socialistické hospodářství 
a ekonomické prvky kapitalismu ve snaze 
vytvořit skvěle fungující podnik a zároveň 
ukazuje limity jednoho snu. 
en The project links promotional photo-
graphs of the Czechoslovak collective farm 
Slušovice with utopian literature for children 
(Dunno in Sun City). It evokes the expecta-
tions placed on an experiment combining 
the socialist economy and the economic 
elements of capitalism in an effort to create 
a perfectly functioning enterprise. At the 
same time, it shows the limits of a dream. 
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

David Pešat: Jevy nevědomí
8. 11. – 16. 12.

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

Mark Ther + otevíráme nový PROSTOR /  
Mark Ther + we are launching a new SPACE
Stěhujeme se! Otevření nového PROSTORU 
proběhne ve dnech 10. až 12. listopadu:
10. 11. od 19:00 – akce "Versace" pod dozo-
rem Marka Thera
11. 11. od 13:00 – "East Art Max" brunch a dis-
kuze redaktorek časopisů a internetových 
platforem výtvarné kritiky (v rámci programu 
Ceny Věry Jirousové)
11. – 12. 11. – INI KINO
Rezidentem PROSTORU pro listopad a pro-
sinec je Mark Ther, který představí ve spo-
lupráci s Optiqa nový model brýlí. Optikou 
minulosti hledíme do zářné budoucnosti!
en We are moving! The opening of our new 
SPACE will take place on November 10-12th:
10. 11. from 7pm – the event "Versace", 
supervised by Mark Ther
11. 11. from 1pm – "East Art Max" brunch and 
discussion with editors of magazines and 
internet platforms for art criticism (as a part 
of the Věra Jirousová Award program)
11. – 12. 11. – INI CINE
Our SPACE artist in residence for November 
and December is Mark ther, who will collabo-
rate with Optiqua on a new model of glasses. 
Through the lenses of the past we gaze into 
the bright future!

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

– GALERIE JELENÍ
Permanently changing title
práce studentů ateliéru Nová média I AVU
25. 10. – 26. 11.
média – zapomenutá média – nová, média –  
stará média – nová nová média – zastaralá 
média – nová nová nová média – okoukaná 
média – nová nová, nová nová média –  
staronová média – nová nová nová nová nová 
média – znovuobjevená média – nová nová 
nová nová nová nová média – nalezená 
média – nová nová nová nová nová nová 
nová média – vypůjčená média – nová nová 
nová nová nová nová nová nová média – 
vynalezená média – nová nová nová nová 
nová nová nová nová nová média – budoucí 
média – nová nová nová nová nová nová nová 
nová nová nová média – současné vizuální 
umění
Lucie Rosenfeldová a Matěj Pavlík:  
Žít s duchy / To live with ghosts
6. 12. – 30. 12.
Ariella Azoulay hovoří o schopnosti fotogra-
fie ustavit jiný typ občanství, než jaké nabízí 
stát. Toto občanství se zakládá na společen-
ské dohodě otisklé ve fotografii. V tomto 
odkazu se autoři pokusí nazřít současné 
obrazy emancipace jako sociální smlouvu, na 
níž lze participovat.
en Contemporary images of emancipa-
tion viewed as social agreement made to 
participe.

– GALERIE KURZOR
Podmínky nemožnosti II/ VII: 
Bezprostředí / Conditions of impossibility 
II/VII: (Im)mediate
Barbora Dayef, Marta Fišerová, Tomáš 
Kajánek, Markéta Magidová, Lucia 
Sceranková, Marika Volfová, Jiří Žák
25. 10. – 26. 11.
Jak si vysvětlit pocit ztráty společného svě-
ta? Čím více si připadáme doma v globální 
informační síti, tím více ji využíváme k tomu, 
abychom bránili své partikulární domovi-
ny proti reálným i domnělým ohrožením. 
Ideologické srážky kulturních světů se přitom 
odehrávají na pozadí fatálních změn světa 
fyzického, které jsme sice zavinili, ale už 
je nemůžeme zvrátit. Tím, čeho se v této 
komplexní realitě nedostává, je prostřed-
ník, který by nám poskytl orientaci při 
průchodu mezi překrývajícími se konfliktními 
prostředími. 
en How do we make sense of the feeling of 
losing a common world? The more at home 
we feel in the global information network, 
the more we use it to defend our particular 
homeland against real and imagined threats. 
The ideological clashes of cultural worlds 
are played out against the backdrop of fatal 
changes to the physical world. Though these 
are changes we have wrought, they are 

now beyond our control. What we lack in 
this complex reality is an intermediary who 
would provide guidance as we move be-
tween overlapping conflicting environments. 
k / c: Václav Magid
Podmínky nemožnosti III/ VII /  
Conditions of impossibility III/VII
20. 12. – 28. 1.
k / c: Václav Magid

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

Julian Rosefeldt: Manifesto
19. 10. – 7. 1.
Třináctikanálová filmová instalace Manifesto 
skládá poctu dojemné tradici a literární krá-
se uměleckých manifestů a zamýšlí se nad 
rolí umělce v dnešní společnosti. Manifesto 
vychází z písemného materiálu futuristů, 
dadaistů, suprematistů a dalších umělec-
kých skupin i z úvah jednotlivých umělců, 
tanečníků a filmařů. 
en The 13-channel film installation Manifesto 
pays homage to the moving tradition and lit-
erary beauty of artist manifestos, ultimately 
questioning the role of the artist in society 
today. Manifesto draws on the writings of 
Futurists, Dadaists, Suprematists and other 
artist groups, and the musings of individual 
artists, dancers and filmmakers. 
k / c: Adam Budak
Biafra ducha. Studenti z třetího světa 
v Československu / Biafra of Spirit. Third 
World Students in Czechoslovakia
19. 10. – 7. 1.
Výstava se zabývá opominutými souvislostmi 
mezi kulturní a politickou renesancí, jež 
probíhala v šedesátých letech v Českoslo-
vensku, a projektem dekolonizace. Dočasná 
přítomnost studentů z takzvaného Třetího 
světa tu slouží jako rámec k přehodnocení 
událostí, jež jsou klíčové pro naši kulturní 
identitu. 
en This exhibition project explores the 
neglected connection between the cultural 
and political renaissance in Czechoslovakia 
in the 1960’s and the decolonization project. 
The temporary residence of Third World 
students in Czechoslovakia serves as a lens 
for reviewing events that are key to our 
cultural identity. 
k / c: Tereza Stejskalová ve spolupráci se 
Zbyňkem Baladránem
StartPoint 2017 – Cena pro diplomanty 
evropských uměleckých škol / Prize for 
European Art Academy Graduates
19. 10. – 10. 12.
Národní galerie v Praze hostí již potřetí 
StartPoint 2017 – Cenu pro diplomanty ev-
ropských uměleckých škol, která se během 
15 let existence vyvinula v nejrozsáhlejší 
celoevropskou cenu mapující nastupující 
umělecké talenty. 
en The National Gallery in Prague is pleased 
to host StartPoint – Prize for European Art 
Academy Graduates that has developed 
into the most extensive pan-European prize 
monitoring emerging artistic talents. 
k / c: Pavel Vančát
Introducing Pedro Henriques: Půst / Fasting
19. 10. – 7. 1.
Dílo Pedra Henriquese se pohybuje mezi 
vytvářením obrazu a objektu a často obývá 
jakýsi dvou a půl dimenzionální prostor, 
jehož percepce je nedefinované a nejedno-
značné povahy. Výstava s názvem Půst sestá-
vá ze série nedávno dokončených děl, která 
se týkají rychlosti, jejího chápání a dopadů, 
jež má na současný život. 
en The work of Pedro Henriques drifts 
between image and object making, fre-
quently occupying a kind of 2.5 space with 
an undefined ambiguous perceptive nature. 
The exhibition called Fasting brings together 
a series of recent and newly developed 
works branched under the notion of speed 
and its understanding and implications up 
on contemporary life. 
k / c: Markéta Stará Condeixa
Mytologické mesaliance Maxe Pirnera / 
The Mythological Misalliances of Max Pirner
5. 9. – 3. 12.
Grafický kabinet představuje cyklus pastelů 
jednoho z nejoriginálnějších umělců posled-
ní třetiny 19. století. Jednotlivé obrazy cyklu 
ilustrují citové střety různých fantazijních 
a mytologických bytostí a svým výrazem se 
pohybují na hranici naturalismu a deka-
dence. 
en The Graphic Cabinet presents a cycle of 
pastels by one of the most original artists 
active in the last third of the 19th century. 
The individual paintings illustrate the emo-
tional intersections between fantastic and 
mythological creatures, and their expression 
oscillates along the line between naturalism 
and decadence. 
k / c: Markéta Dlábková
Aj Wej-wej. Zákon cesty / Ai Weiwei. 
Law of the Journey
do / until 7. 1. 2018
Výstava Zákon cesty je mnohovrstevným, 
epickým ztělesněním stavu lidstva: vyjádření 
empatie a morálního znepokojení umělce 
tváří v tvář neutuchající, nekontrolované 
destrukci a krveprolití. 
en The exhibition Law of the Journey is Ai 
Weiwei’s multi-layered, epic statement on 
the human condition: an artist’s expression 
of empathy and moral concern in the face 
of continuous, uncontrolled destruction and 
carnage. 
k / c: Jiří Fajt, Adam Budak
Magdalena Jetelová: Dotek doby / 
Touch of Time
15. 3. – 19. 11.
Instalace Magdaleny Jetelové, připravená 
speciálně pro Národní Galerii v Praze, pro-
měňuje Malou dvoranu Veletržního paláce 
v rozšířené pole, které návštěvníkovi galerie 
umožňuje bezprostřední setkání s autor-
činým způsobem myšlení a práce. Prostor 
galerie se stává místem umění, které může 
být nahlíženo hned z několika perspektiv. 
en Magdalena Jetelová’s installation, 
prepared especially for the National Gallery 
in Prague, transforms the Small Hall of the 

Trade Fair Palace into an extended field 
providing insight into the artist’s thought and 
work. The gallery space becomes an art site 
in which the limitations of classic categories 
of sculpture, installation or photograph 
cease to exist. 
k / c: Milena Kalinovská

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

Milena Dopitová: Měkké dovednosti /  
Soft Skills
26. 10. – 16. 12.

– PARTER
Lenka Tyrpeklová: Teď už dovedu říct 
ahoj / Now I can say hello
26. 10. – 16. 12.

STUDIO HRDINŮ 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
Veletržní palác, vstup E / entry E 
Otevřeno – viz / Open –  
see studiohrdinu.cz

Michal Vavrečka: Dílo / Work
25. 10. – 26. 11.
Výstava volně reaguje na uvedenou inscenaci 
hry Elfriede Jelinek Dílo v režii Miroslava 
Bambuška. Dílo Michala Vavrečky textem 
doplní Jiří Ptáček.
en The exhibition called 'Das Werk' reacts 
freely on the performance of Elfriede 
Jelinek’s play 'Das Werk' directed by Miroslav 
Bambušek. The work of Michal Vavrečka will 
be supported by a text of Jiří Ptáček.
k / c: Tereza Sochorová Horáková
Vysílání / Broadcasting
2. 12, 12:00
#LutherLenin
Žijeme stále ještě v éře revolucí? Byli jsme 
vůbec někdy autonomní? Je Já myslitelné 
mimo média? Kolo dějin se otáčí. Připomíná-
me se 500 let revoluce a reformace, médií 
a subjektu. Zažijte 3 scény, 3 rozhlasové 
stanice, 36 hodin programu. Pořádá Studio 
Hrdinů, Goethe-Institut, Büro für prekäre 
Konzepte Berlin Prag. 
en The wheel of history keeps turning. 500 
years after reformation, 100 years after 
October revolution a performative installa-
tion on Saturday, December 2, will broadcast 
artists, activists, bots and philosophers on 
3 stages, 3 channels and a total of 36 hours 
of program, asking questions such as: Do 
we still live in times of revolutions? Have we 
ever been autonomous? Is there an I beyond 
media? A joint project by Studio Hrdinů, 
Goethe-Institut and Büro für prekäre Konz-
epte Berlin Prag.

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

Michal Cimala: Trash Time (Don´t Run!)
do / until 5. 11.
k / c: Petr Vaňous
Jan Vytiska: Paradise
24. 11. – 31. 12.

Výstava malby, zobrazující zkarikovanou 
halucinaci chaosu současnosti, spojující 
velká umělecká gesta s banalitou popkultury, 
vysoké s nízkým, krásu s ošklivostí, smrt se 
životem. 
en An exhibition of paintings depicting the 
chaotic hallucination of today's chaos, 
combines great artistic gestures with banal-
ity of pop culture, high with low, beauty with 
ugliness, death with life. 
k / c: Otto M. Urban

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

CITY CITY
8. 11. – 3. 12.

CITY CITY je společným projektem studentů 
kateder animace a zvuku na pražské FAMU. 
Výstava prezentuje audiovizuální instalace, 
projekce a interaktivní model města z au-
torského animovaného filmu Filipa Blažka. 

Tématem výstavy jsou různé tvůrčí pohledy 
na město jako prostor, ke kterému se každá 
bytost nějak vztahuje, fyzicky i emocionálně. 
en CITY CITY is a joint project of students 
from the departments of animation and 
sound at Prague’s FAMU. The exhibition 
presents audio-visual installations, projec-
tions and an interactive model of the city 
which appears in the animated film authored 
by Filip Blažek. The theme of the exhibition 
is focused on various creative perspec-
tives on the city, understood as a space to 
which each being relates both physically and 
emotionally.
Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, 
Martin Búřil, Jan Kulka: Black Box, White 
Hat
15. 12. – 21. 1.
Výstava sleduje současné podoby pohyblivé-
ho obrazu s vědomou vazbou na experimen-
tální formy v dějinách kinematografie. Obraz 
coby produkt technologických procesů je 
sám sobě tématem jak v rovině vzniku a pre-
zentace díla, tak i skrze specifické zákroky 
vedené v zájmu jeho remediace či archivace. 
en The exhibition tracks the contempo-
rary forms of the moving image which 
consciously make contact with experimental 
approaches to film-making throughout the 
history of cinema. As a direct outcome of 
technological processes, the image con-
stitutes 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

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, 14.00–18.00, 
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 malířky Ludmily Jan-
dové 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 / THE 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, kritizující 
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 criti-
cizing 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
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

Filip Dvořák: Nowstalgia
26. 10. – 2. 12.
Nejnovější tvorba jednoho z nejmladších 
malířů nastupující generace syntetizuje 
řadu přístupů k tvorbě obrazu. Z nich se dá 
kupříkladu vypíchnout romantizující touha, 
hra s barokní iluzivností, znakové gesto či 
formální zkoumání vzniku malby. 
en The latest work of one of the youn-
gest painters of the upcoming generation 
synthesizes a number of approaches to 
image creation. For example, a romanticiz-
ing desire, playing with baroque illusiveness, 
a sign gesture or the formal research of 
painting creation. 
k / c: Martin Dostál
Jan Hísek: Oko Oblaku
7. 12 – 13. 1.
Výstava představí nové malby a kresby, 
které ukazují posun v autorově tvorbě. Vedle 
typických detailních a kresebných kompozic 
zde Hísek více pracuje s prázdnými plo-
chami, které zdůrazňují citlivou barevnost 
a podtrhují snovost jeho děl. K výstavě 
připravuje nakladatelství Arbor vitae katalog. 
en The exhibition presents new paintings 
and drawings showing a shift in au-
thor's work. In addition to typical detailed 
and drawing compositions, Hísek works more 
with empty spaces that emphasize sensitive 
coloring and underline the dreaminess of 
his works. Arbor vitae publishing house is 
preparing a catalogue of this exhibition. 
k / c: Otto M. Urban

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 explores 
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

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

Jaroslav Róna 1997 – 2017
23. 6. – 31. 12.
Výstava zahrnuje Rónovy sochařské 
a malířské práce z posledních dvaceti let. 
Prostřednictvím videonstalací divákům při-
blíží také autorovy realizace do veřejného 
prostoru. 
en The exhibition brings together Rona's 
sculpture and painting produced over the 
last two decades. In a special section, it 
will likewise feature video installations ac-
quainting visitors with the artist´s outdoor 
realizations. 
k / c: Olga Malá

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

Akvizice GHMP / GHMP acquisitions
8. 12. – 29. 4.
Výstava představí výběr akvizic z minulých 
čtyř let a otevře vhled do struktury sbírek, 
které těmito kroky postupně získávají na 
ucelenosti a směřují tak k budoucí stálé 
expozici. 
en A selection of recent acquisitions. 
k / c: Hana Larvová & kurátorský tým

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

Vladimír Kokolia: Obraz podle podoby /  
Image according to the form
21. 10. – 17. 11.
Výstava je dalším pokusem Vladimíra Koko-
lii vyrovnat se prostřednictvím malířského 
uvažování s principem a časem dívání. 
Kokoliu zajímají možnosti znázornění 
samotného procesu pohledu probíhajícího 
v čase a prostoru, tematizuje vztah diváka 
a obrazu prostřednictvím stereoskopic-
kých obrazů, které jistým způsobem naru-
šují standardizovaný způsob pozorování. 
en Viewer-image relation in form of the 
stereoscopic images. 
k / c: Pavel Kubesa.
Tomáš Bárta: Plán sedimentu /  
Sediment plan
28. 11. – 10. 1.
Bárta zkoumá a volně dokumentuje stopy 
vědomé či nevědomé lidské činnosti v ur-
bánním prostředí, hledá indexy zacházení 
s otevřeným prostorem nebo konkrétní 
historickou či současnou architekturou, 
které poté reflektuje ve své mediálně 
různorodé tvorbě. en Interventions into 
urban landscape. 
k / c: Pavel Kubesa.
Dušan Zahoranský: Small Talk
21. 10. – 10. 10.
Objekt je třírozměrnou textovou definicí 
místa. Typografie, skladba slov a plastický 
tvar vytváří společně krátký prostorový 
verš. Vznášející se mezi domy, nad hlavami 
chodců bude spouštět asociace související 
s pozorováním. Objekt je poctou české 
experimentální poezii. 
k / c: Pavel Kubesa.

– VIDEO NOD 
Kent Hugo: A Very Coll Shade of Hot
21. 10. – 17. 11.
Filmový tvůrce a režisér Hugo je autorem 
videoklipů a krátkých filmů. Projekce v NoD 
je inspirována surrealistickými kompozi-
cemi vytvořenými počítačovou animací 
CGI (Computer Generated Imagery). Hugo 
bere své CG postavy a vizuální hrou jejich 
tělesnou podstatu transformuje. Neváhá 
jít za hranice toho, co se zdá přirozené, do 
neskutečné a mnohdy děsivé říše fantazie.
en Visual projection based on Computer 
Generated Imagery. 
k / c: Veronika Zajačiková.
František Pecháček: Tekutý národ /  
Fluid nation
28. 11. – 10. 1.
Varovné signály totalitních režimů straší 
nejen v médiích. Politici bičují svá ega 
v křečovitě podbízivé úsměvy. Je to fake, 
prázdná gesta, cesta do nikam – nebo ces-
ta zpátky? Projekt reflektuje aktuální dění 
na české politické scéně. Autor v projekci 
pracuje formou fluidní simulace.  

en Reflection of current politics in form of  
a fluid simulaton. 
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

Krištof Kintera: Nervous Trees
7. 9. – 26. 11.
Ke 100. jubilejní výstavě připravila Galerie 
Rudolfinum rozsáhlý projekt Krištofa Kintery, 
který představuje na dvě desítky soch, insta-
lací a interaktivních objektů. Název výstavy 
Nervous Trees odkazuje ke stejnojmenným 
objektům, které se budou nervózně pohy-
bovat v prostorách výstavních sálů. 
en The 100th jubilee exhibition of the 
Galerie Rudolfinum is a large-scale project 
of Krištof Kintera featuring some twenty 
sculptures, installations and interactive 
objects. The exhibition title Nervous Trees 
references the eponymous objects which 
will nervously move in the exhibition halls. 
k / c: David Korecký

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

New domestic landscapes.
Geographical shift of healthcare.
27. 10. – 2. 12.
Výstava nábytku pro seniory, navrženého 
britským designérem Paulem Chamber-
lainem. 
en Furniture for seniors designed by Paul 
Chamberlain (UK).
k / c: Paul Chamberlain
UMPRUMSHOP
14. 12. –  17. 12.
Předvánoční prodejní výstava prací studentů 
a absolventů UMPRUM. 
en Pre-Christmas sales exhibition of work by 
UMPRUM students and graduates.

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

Pavel Baňka: Blízkost / Proximity
10. 10. – 7. 1.

Pavel Baňka je svérázným solitérem v rámci 
české fotografie posledních čtyř dekád. Vý-
stava Blízkost je rozsáhlou sondou do dosud 
neprezentovaných fotografických cyklů, 
které vznikaly od konce 70. let do součas-
nosti a mapují dílo autora v oblasti portrétní 
fotografie se sociálním podtextem.
en Pavel Baňka represents a highly unique 
and individual figure within Czech pho-
tography over the past four decades. The 
exhibition Proximity offers extensive insight 
into previously unseen photographic cycles 
created between the late 1970s and the 
present, charting the artist’s ventures into 
portraiture with a social subtext.
k / c: Martin Mazanec

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 názo-
rů brněnské meziválečné generace. 
en Works of fictive architect Petra Andre-
jova-Molnár invented by an American artist 
Katarina Burin.

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

Daniel Hanzlík: Atlas
26. 9. – 26. 11.
Daniel Hanzlík patří mezi přední české 
umělce a jeho tiché a meditativní kompo-
zice odkazují k principům nejenom fyziky. 
Základní rozvrh a koncepční půdorys výstavy 
je určen prověřováním fyzikálních principů 
a zákonitostí a jejich přenosu do oblasti 
vizuální kultury, do které ještě vstupuje vztah 
prostoru a zvuku. 
en Daniel Hanzlík is a prominent Czech artist 
whose silent and meditative composi-
tions refer to the principles of physics and 
beyond. The basic layout and conceptual 
plan of his exhibition are determined by 
the examination of physical principles and 
laws and their transfer to the field of visual 
culture, which also comprise the relationship 
of space and sound.

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

Ilona Németh: Manufaktura cukrových 
homolí / Sugarloaf Manufacture
3. 11. – 3. 12.
Ilona Németh vyzývá návštěvníky, aby se 
připojili k znovuzrození výroby cukrových 
homolí, symbolu průmyslového rozkladu 

cukrovarů v České republice a na Slovensku 
v minulém století. Dočasně obnovená 
továrna a její zaměstnanci vyrobí téměř 
zapomenutý tvar cukru, který se dnes 
prodává výhradně v muzeích jako turistický 
suvenýr. Obnovená výroba vyvolá zpochyb-
nění hluboce zakořeněných vzorců identity 
a většinové představy o vlastenectví. 
en Ilona Németh invites visitors to join the 
awakening of a Sugarloaf manufacture, 
symbol of the industrial decay of sugar 
factories in Czech Republic and Slovakia of 
the last century. Temporarily activated, the 
factory and its monthly-employed workers 
will re-produce the almost forgotten sugar 
shape – now exclusively sold in museums 
as touristical souvenir -, adressing and 
challenging ingrained identity patterns and 
a certain idea of nationalism.
Dominik Gajarský: Samostatná výstava
13. 12. – 4. 2.
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 Jin-
drich Chalpupecky award, Dominik Gajarský 
comes back to analogue photography 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: Samostatná výstava
13. 12. – 4. 2.
Výstava představuje 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 uměleckého 
objektu. Mezi ně patří především pozornost 
a paměť diváka a vzdálenost času a pro-
storu. 
en For her exhibition at Karlin Studios, Giz-
ela Mickiewicz creates new series of objects 
made of stone/concrete and chemical 
composition, which slowly destroy what 
seamed to be the final shape of the sculp-
tures. 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 physi-
cally present or have their representation 
in the form of an artistic object. This is 
primarily the attention and memory of the 
viewer and the distance of time and space.

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

Antény ruce: Protokoly z mimosmyslové 
estetiky. 
Kurátoři a vystavující: Peter Sit,  
Matěj Pavlík, Jan Kolský, Vojtěch Märc
18. 10. – 19. 11.
Prezentace probíhajícího výzkumu dějin 
československé psychotroniky, jejích 
institucionálních i ideologických souvislostí, 
stejně jako jejích potenciálních přesahů do 
současného umění a vůbec, hledání mož-
ností mimosmyslové estetiky a porozumění 
si beze slov.
en The presentation of ongoing research 
into the history of Czechoslovak psy-
chotronics, its institutional and ideological 
context, as well as its potential overlaps 
into contemporary art and the search for 
possibilities of extrasensory aesthetics and 
understanding without words.
Jolana Havelková: Citlivá data / Sensitive 
data
24. 11. – 14. 1.
Hranice mezi soukromým a veřejným se 
stávají čím dál tím nejasnější. S osobními 
údaji se obchoduje, zvyšuje se množství více 
či méně skrytých kamer snímajících pohyb 
a chování lidí a mnozí své soukromí dobro-
volně sdílejí na facebooku. Výstava Jolany 
Havelkové Citlivá data na tuto situaci volně 
reaguje, avšak způsobem daleko subtilněj-
ším a nejjednoznačnějším, než aby ji bylo 
možné označit jako sociálně kritickou nebo 
naopak voyeurskou.
en Personal data can be sold, public space 
is controlled with cameras, lot of people 
share their privacy on Facebook. Where is 
the border between private and public?

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

Lyrika / Poetry
do / until 30. 11.
Jaká jsou témata a tendence v současné 
německé a české lyrice? Jací básníci a jaké 
básně stojí za naši pozornost? V tematic-
kém prostoru věnovaném poezii si můžete 
poslechnout básně českých a německých 
básníků, prolistovat lyrickou knihovničku 
nebo třeba napsat vlastní báseň – ať už 
psacího stroje nebo iPadu – prostor se tak 
bude i díky Vašim příspěvkům neustále 
proměňovat. 
en What are the themes and tendencies of 
current German and Czech poetry? What 
poets and which poems are worth of our 
interest? In the theme space you can listen 
to recordings of both Czech and German 
poets, enjoy a small library and even write 
your own poem, using an old fashioned type 
machine or an iPad. Even you can make 
changes to the theme space!

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

Manolo Blahník
do / until 12. 11.

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

Suzanne Pastor: Sladké časy / Sweet times
7. 11. – 7. 12.
Lehce rekapitulační, multimediální výstava 
výtvarnice, fotografky, kurátorky, spolu-
zakladatelky a první ředitelky Pražského 
domu fotografie. Američanka německého 
původu, žijící od r. 1990 v Praze, Suzanne 
Pastor (*1952) s humorem a nadhledem 
medituje m.j. o své rodině, blízkých, 
i o životě stráveném ve světě fotografie 
a umění.
en Family, friends and life with art and 
photography. 
k / c: 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

Trevor Paglen: How Deep Is the Ocean,  
How High Is the Sky
do / until 6. 10. – 4. 11.
k / c: Jen Kratochvil

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

Nalezené fotografie (ve spolupráci 
s Martinem Plitzem): Sexy dívka v lese
10. 11. – 30. 12.
Krabice s nalezenými stereoskopickými 
diapozitivy. Neznámý fotograf ze 70. let. 
Absurdní scény zarámované vizualitou doby. 
Galerie Fotografic ve spolupráci s Martinem 
Plitzem představí formou překvapivé insta-
lace soubor stereoskopických fotografií, 
který se svými náměty a autentičností 
pohybuje mezi Miroslavem Tichým a Nan 
Goldin. Součástí výstavy bude také projekce 
originálních krátkých filmů z 8mm pásu 
a několik večerů experimentálního filmu. 
en Box with stereoscopic slides found in 
thrift shops. Unknown photographer from 
the 1970s. Absurd images framed by the 
visuality of the past. Gallery in collaboration 
with Martin Plitz presents a very unusual 
installation of stereoscopic photographs 
placed somewhere between Miroslav Tichý 
and Nan Goldin by chosen topics and pho-
tographic authenticity. There is a screening 
of original short 8mm films as part of the 
show as well as few experimental film 
projections.

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
út–čt 10.00–18.00 
galeriehavelka.cz

Všechno musí pryč! Čistka Kokoliova 
ateliéru Grafika II pražské AVU / 
Clearance!
Studio of Vladimír Kokolia is full of (ex)
students works. Everything on sale
14. 12. & update kolekce každé úterý! 
Ateliér Vladimíra Kokolii je plný mnoha děl 
nejen loňských, ale i bývalých studentů. Po 
dobu pěti týdnů můžeme hledat exkluzivní 
díla s příběhy za sympatické ceny.
Sledujte www.fb.com/GalerieHavelka.

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

Veřejný prostor CZ / Krajina města 
Public Space CZ / Cityscape
Otevřeno denně do 24. 11.
Výstava prezentující výběr 60 zajímavých 
realizací v oblasti veřejného prostoru 
od jednotlivých náměstí či parků až po 
rozsáhlé koncepty ovlivňující podobu nejen 
center měst. Přednášky: Pavel Karous (15. 
11.) a Beatriz Colomina (22. 11.). 
en 60 realizations in public space. Talks: 
Pavel Karous (15. 11.) and Beatriz Colomina 
(22. 11.).

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

David Radok, Josef Kroutvor a Ivan 
Theimer: Hudba, moře, divadlo
3. 11. – 29. 11.
David Radok patří k předním evropským 
operním režisérům, Ivan Theimer je světo-
vě uznávaným tvůrcem mimořádných reali-
zací ve veřejném prostoru, Josef Kroutvor 
je známý jako autor publikací o výtvarném 
umění, esejista a básník.
Společným tématem výstavy se stalo moře, 
které nám Čechům chybí, o kterém ale 
sníme a které obdivujeme.

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

Michael Rittstein: Kurzy začínají na 
podzim / Courses start in autumn
27. 10. – 10. 12.

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

Martin Velíšek: Nahoře bez, dole taky /  
Topless, bottom, too
31. 10. – 26. 11.
Koncept Velíškových maleb představuje 
pohled na svět kolem nás s vědomím jeho 
nedokonalosti, či spíše krásy, kterou tato 
nedokonalost generuje. Ideál nebo erotika 
totiž neleží ve středu autorova zájmu. 
Modelkami nejsou „modelky“, ale reálné 
postavy – s modřinami na těle, špinavý-
mi dlaněmi, pihami, brýlemi či plavkami. 
Výstava zahrnuje 10 hyperrealistických aktů 
v životní velikosti, doplněných o drobné 
objekty, kresby a fotografie. 

en The concept of Velíšek's painting 
represents a view on the world around us 
with the awareness of its imperfection, 
or rather the beauty this imperfection 
generates. Ideal or erotic does not lie in 
the center of the artist‘s interest. Models 
are not ‚models‘ but real characters – with 
bruises on the body, dirty palms, freckles, 
glass or swimsuits. The exhibition includs 
10 hyperrealistic life size acts, completed 
with small objects, drawings and photos. 
k / c: Miroslav Petříček
Tomáš Predka: Rozrušený svět /  
Upset world
28. 11. – 17. 12.
Predka je laureátem 10. Ceny kritiky za 
mladou malbu 2017. Instalace jeho výstavy 
využívá specifičnosti Paláce Adria. Prostor 
galerie je součástí fiktivního děje pádu 
parašutisty neznámého původu. Na místě 
zůstaly jen zhmotněné fragmenty jeho 
vědomí.  
en Predka is a laureate of the 10th Prize 
for Young Painting 2017. Installation of 
his exhibition deliberately exploits the 
specifics of the Palace Adria. The space 
of the gallery is part of a fictious plot of 
parachutist of unknown origin. Only the 
materialised fragments of his conscious-
ness remained in place.  
k / c: Vlasta Čiháková Noshiro

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

Ellen von Unwerth: Wild Wild West
do / until 19. 11.
Ara Güler: Leica Hall of Fame 2015
23. 11. – 28. 1.
Výstava světoznámého tureckého fotografa 
přináší portréty osobností (např. P. Picas-
so, W. Churchill, S. Lorenová) a portréty 
města, které Ara Güler miluje a fotografuje 
celý svůj dlouhý život: Istanbulu. 
en The exhibition of world-famous Turk-
ish photographer includes portraits of 
celebrities (e.g. P. Picasso, W. Churchill, S. 
Loren) and portrait of the Güler’s beloved 
town Istanbul.

– LEICA GALLERY CAFÉ
Portrétní fotografie Terezy z Davle /  
Portrait photographs of Tereza z Davle

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

Metastázy obrazu / Image metastases
11. 10. – 10. 11.
Skupinová malířská výstava střední gene-
race umělců. 
en Group painting exhibition representing 
the middle generation. 
k / c: Petr Vaňous
Zdeněk Sýkora fotografem (1937-1945) /  
Zdeněk Sýkora, the Photographer
13. 12. – 26. 1.
Téměř neznámá fotografická tvorba před-
ního 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

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

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 Website.

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

Anna Sagström: A Blast Furnace
20. 10. – 30. 11. 2017
Výstava zkoumá všudypřítomnou kvalitu 
železa (od základu zemského jádra, až po 
jeho přítomnost v naší krvi) prostřednic-
tvím svého pohybu, proudů a magnetické 
energie. Surové destruktivní síly tohoto 
prvku jsou v rámci výstavy paralelní s 
tématem "Strange-Girl", která je zrozená 
z rudy, nepředvídatelná a neznámá, uniká 
kapitalistickému "statusu quo" a dláždí 
cestu novým možnostem. 
k / c: Christina Gigliotti
Triple Candie: Institut univerzálních 
nejistot / The Institute for Universal 
Uncertainties
2. 12. 2017 – 31. 12. 2017
Kurátorská dvojice Shelly Bancroft a Peter 
Nesbett, působící pod názvem Triple 
Candie, rozvine během rezidence v Praze 
dříve započatý projekt, jehož smyslem 
je ohledávání konceptu nejistoty v pod-
mínkách současného kapitalismu. Výstava 
bude výstupem spolupráce s pozvanými 
umělci z české scény. Projekt se koná v 
rámci cyklu Café Chalupecký, jenž organi-
zuje Společnost Jindřicha Chalupeckého, 
a pobyt kurátorů je podpořen rezidenčním 
programem Meetfactory.

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

5KV / 5 let umění a designu v Kvalitář 
Gallery / 5 Years of Art and Design in 
Kvalitář Gallery

Atelier Biagetti, Jakub Berdych 
Karpelis, Sarah Crowner, Federico 
Díaz, Romana Drdová, Olafur Eliasson 
a Frederik Ottesen, Martino Gamper, 
Hilda Hellström, Jakub Jansa, Fernando 
Laposse, Arik Levy, Sabine Marcelis, 
Shawn Maximo, Edgar Orlaineta, Toilet 
Paper, Fredrik Paulsen, Tadeáš Podracký, 
Robert Stadler, Studio Swine, Nik Timková, 
Thomas Traum, Zeitguised + Milan Knížák, 
Alessandro Mendini
do / until 22. 11.
Výstava zabývající se prolínáním umění 
a designu, symbolicky završuje pět let 
činnosti galerie Kvalitář. Je rozdělena do 
dvou částí; první z nich představuje díla 
tuzemských a zahraničích autorů, kteří se 
různým způsobem dotýkají obou odvětví, 
ať už z hlediska teoretického, vizuálního 
nebo i z pohledu samotného provozu. Dru-
há část se pak věnuje konkrétnímu příkladu 
z historie jako názorné ukázce, kdy došlo ke 
skutečnému prolnutí umění a designu, a to 
dialogu mezi tvorbou italského designéra 
Alessandra Mendiniho a českého výtvarníka 
Milana Knížáka.
en The exhibition on the overlap between 
art and design is the symbolic culmination 
of five years of the Kvalitář Gallery’s work. 
k / c: Monika Čejková, Adam Štěch

Milan Houser
13. 12. – 11. 2. 2017
k / c: Marika Kupková

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

Jan Knap, Ivana Lomová, Hana Puchová
19. 10. – 30. 11.
Martin Salajka
7. 12. – 18. 1.

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

Vojtěch Novák
10. 11.
Nikola Ivanov
24. 11.
Jolana Korbičková
7. 12.

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

Jan Nálevka
11. 11. – 16. 12.2017 + 9. 1. – 27. 1. 2018
k / c: Jiří Ptáček

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

Rudi Koval
10. 11. – 1. 12.
k / c: Petra Steinerová a Michal Pěchouček
Juraj Gábor
8. 12. – 7. 1.
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

Josef Dabernig: Viktoria
11. 11. – 13. 1.
k / c: Luca Lo Pinto

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

Kristina Láníková: Léčení / Healing
11. 11. – 20. 12.
Výstava navazuje na autorčin projekt 
Krátké dějiny zraňování, jehož součástí 
byly stejnojmenná výstava a sbírka textů. 
Materiálem, který je rytmicky skládán do 
vizuálních atlasů, převíjen či plynule řazen 
v nahodilých rytmech ve videu, je náplast 
v nejrůznějších podobách. Ta zakrývá, 
chrání, léčí a označuje. Text je výchozím 
bodem, série náplastí představují samo-
statný vizuální zápis. 
en The exhibition follows up artist's project 
The Short History of Wounding which 
included an exhibition of the same name 
and a collection of texts. The material, 
which is rhythmically assembled into visual 
atlases, rewrapped or fluently stacked in 
random rhythms in the video, is a plaster in 
a variety of forms. It covers, protects, heals 
and signifies. Text is the starting point, 
a series of plasters presents independent 
visual record. 
k / c: Tereza Špinková �

Vladimír 
Kokolia

 Obraz 
podle 
podoby
Galerie NoD, Dlouhá 33, 
Praha 1

21. 10. – 17.11. 2017

kniha nejzajímavějších
příběhů z populárního blogu

v české a anglické edici

k dostání u všech dobrých 
knihkupců nebo přímo na

www.labyrint.net

5 Years 
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– VLAJKA / FLAG
Geert Goiris
7. 9. – 29. 11.
k / c: Frederik Vergaert

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 (E3) 
galerieviaart.com

Jakub Choma: Sleepy eye, wasted time
31. 10. – 24. 11.
Sight specific malířský projekt studenta 
VŠUP z ateliéru Jiřího Černického.
Pavel Korbička: Space of Body
12. 12. – 19. 1. Zavřeno 26. – 29. 12.
Tématem výstavy je vizualizace tance 
prostřednictvím lineárních „kreseb“, 
vzniklých na základě autentických záznamů 
neuchopitelných prostorotvorných pohybů 
lidského těla. Ústřední světelná instalace 
je výsledkem tanečního tvůrčího procesu, 
zachyceného nejmodernějšími 3D-skanery 
a finalizovaného technologií tvarovaných 
skleněných neonových trubic, jako rezultát 
průniku nehmotné světelné kresby a těles-
nosti, jež zároveň zůstává klíčem k jejímu 
porozumění.

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

Joana Hadjithomas a Khalil Joreige:
Still in Need to Apologize
12. 10. – 3. 12.
Výstava libanonské umělecké dvojice 
filmařů a vizuálních umělců se zaměřuje 
na novou adaptaci projektu „I Must First 
Apologize…”, který vychází z mnohaleté 
archivní činnosti v oblasti emailových 
spamů, zkoumání příběhů jejich odesílatelů 
a recipientů. 
en Exhibition of Lebanon artist duo of 
filmmakers and visual artists focus on the 
new adaptation of the project “I Must First 
Apologize…” that draws from many years 
of archiving work within the field of e-mail 
spam, reflecting the stories of its creators 
and its recipients. 
k / c: Jen Kratochvil
ESTER KRUMBACHOVÁ
Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat 
archiv / Yeti – Wear the Amulet – Tangle  
Up the Archive
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
ESTER KRUMBACHOVÁ
Skryté formy režie / Hidden 
Forms of Directing (Mezinárodní 
konference / International conference)
14. 12., 10:00–21:00
Mezinárodní výstavní projekt a konferen-
ce zpřístupňuje, interpretuje a otevírá 
studium tvorby kostýmní návrhářky, filmové 
scénáristky, režisérky a umělkyně Ester 
Krumbachové (1923 – 1996), klíčové osob-
nosti československé nové vlny.
en An international exhibition project 
and conference that makes accessible, 
interprets and opens for study the work 
of costume designer, film screenwriter, 
director and artist Ester Krumbachová 
(1923 – 1996), a key figure of the Czechoslo-
vak 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

Tři jména / Three Names
Heinrich Dunst, Jiří Kovanda
28. 10. – 22. 12. 

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

Jaroslava Bičovská: Černobílá fuga / 
Black and White Fugue
6. 10. – 17. 11.
V posledních letech jsme si u Jaroslavy 
Bičovské zvykli na velmi výrazné až neono-
vé barvy, proto je velmi překvapivé, že pro 
tuto výstavu autorka omezila svou paletu 
na dvě základní barvy – černou a bílou. 
I přes tyto minimalistické prostředky však 
působí její díla barvitě a umožňují divákům 
se naplno, bez zbytečného rozptylování 
a přehlušování barvou, věnovat zobraze-
nému.

en The significant painter-colorist Bičovská 
presents surprisingly only a black and white 
series of paintings.

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

Palo Čejka: Ping-Pong Bratislava, portrety 
z komentarom / portraits with comment.
11. 11. – 10.12.
Neviditeľná mapa, voľne rámcovaná pries-
torom hlavného mesta Slovenska, vytýčená 
portrétmi ľudí a odkazmi medzi nimi. Prvý 
diel knihy, ktorá sa môže rozvýjať do neko-
nečna. Xao představuje poslední projekt 
slovenského linorytce a grafika. 
en Invisible map, freely spread in the space 
of the main city of Slovakia. Portraits of 
people and links between them. First part 
of a book, which could evolve endlessly.
Xao presents the newest project of 
Slovakian graphic artist.
od 12. 12. – 10. 1.
Malý veletrh. Vánoční prodejní přehlídka 
plakátů, grafik a originálních kreseb sou-
časných ilustrátorů. 
en Tiny Trade Fare. Christmas exhibition of 
saleables posters, graphic lists and original 
drawings of contemporary illustrators.

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

Jonáš Czesaný: Hybridní monotyp /  
Hybrid monotype
27. 10. – 3. 12.
Výstava vybraného studenta vysoké 
umělecké školy / Student exhibition
8. 12. – 22. 12.

F4
ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
pá–ne / Fri–Sun 13.00–18.00 
nebo po telefonické domluvě / 
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
22. 11. – 17.12.
Etc. galerie zahájí dlouhodobý projekt 
o podobách dokumentárních strategií 
v současném videu. V prvním díle se 
prostřednictvím projekcí vybraných prací 
zejména z východní Evropy zaměří na 
problematický vztah dokumentu ke skuteč-
nosti a fikci. 
en Etc. gallery will launch a long-term 
project on the forms of documentary 
strategies in the contemporary video art. 
Through projections of selected works, 
especially from Eastern Europe, the first 
part of the project will be focused on the 
documentary’s problematic relationship to 
reality and fiction.

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

Kathy Acker, Ines Doujak, Laboria 
Cuboniks, M. Lamar, Denisa Lehocká, 
Anna Ročňová, Darkthrone: Empire of the 
Senseless
do / until 10. 11.
k / c: Boris Ondreička
Das Numen, A/A (Andreas Greiner & 
Armin Keplinger), Felix Kiessling, Julian 
Charrière, Markus Hoffmann: Amplified by 
the Stillness
24. 11. – 28. 1.
Výstava představuje skupinovou i samo-
statnou tvorbu členů umělecké skupiny 
Das Numen. Výzkum přírodních jevů 
v rámci městského nebo galerijního 
kontextu přenášejí do estetických instalací, 
které vybízejí ke kontemplaci, a zároveň 
zvyšují povědomí o aktuálních problémech 
životního prostředí. 
en Amplified by the Stillness exhibition 
introduces both group and solo creation 
of Das Numen members. They take as their 
starting point the study of related biologi-
cal and physical systems, as well as sensual 
and emotional situations. Their research 
of natural phenomena within both urban 
and art gallery context is translated into 
aesthetical installations, which invite con-
templation, while raising the awareness of 
environmental issues of the day. 
k / c: Eva Riebová, námět / exhibition  
proposal: Jaro Varga

– GALERIE KOSTKA
After late for Pro: Officework
Igor Hosnedl & Anymade Studio
do / until 10. 11.
k / c: Tereza Jindrová
Michalina Bigaj: Disingenuous nature
24. 11. – 21. 1.
„Modely“ lidského soužití s přírodou 
a fascinace představou botanických zahrad 
a jejich architektonických designů jak se 
měnily postupem časů – to jsou hlavní 
témata výstavy polské umělkyně Michaliny 
Bigaj. Výstavní místo přeměněné na za-
hradu, „oázu“ plnou předmětů, které se 
svým „předstíráním“ přírody stávají svými 
současnými reprezentacemi. 
en ‘Models’ of man’s cohabitation with 
nature and fascination with the idea of 
botanical gardens and their architectural 
design as changing with time – the main 
topics of Michalina Bigaj´s new exhibition. 
The exhibition room has been transformed 
into a garden, an ‘oasis’ filled with objects 
which by ‘pretending’ nature become its 
contemporary representations. 
k / c: Agnieszka Jankowska – Marzec

land art in the tumultuous late 1960s and 
early 1970s. The film features a cadre of 
renegade New York artists that sought to 
transcend the limitations of painting and 
sculpture by producing earthworks on 
a monumental scale in the desolate desert 
spaces of the American southwest. Also 
screening Homeostasis (2017). Premiering 
a documentary about the fossil landscape 
of the North Bohemia. Echoes (1979). 
Digital transcription of a super 8mm colour 
film made by Miloš Šejn.
Futuristický týden / Futuristic week
22. 11. – 30. 11.
Připomenutí odkazu italských hlukových 
inženýrů. 
en Heritage of Italian noise engeneers.
22. 11, 20:00 (Český rozhlas Vltava) pořad 
věnovaný počátkům futuristického hnutí
28. 11, 20:00 (Barokní kaple – Italský kultur-
ní institut) – Luciano Chessa – skladby pro 
klavír a intonarumori, futuristická zvuková 
poezie. Opening Performance Orchestra 
a hosté Petr Ferenc, David Danel a Miroslav 
Pudlák.
30. 11, 18:00 (Veletržní palác Národní gale-
rie) – Luciano Chessa: Hudba, kterou uslyší 
i mrtvý, přednáška věnovaná italskému 
futuristickému malíři a hudebníkovi Luigimi 
Russolovi.
Pořádá Italský kulturní institut v Praze, Čes-
ký rozhlas, Národní galerie v Praze, Agosto 
Foundation a re-set production.

na výletě / on a trip
Zbyněk Baladrán: Pět potíží při psaní 
pravdy / Five Difficulties in Writing the 
Truth  
State of Concept, Mpotsari Tousa 19, 
Athens 
17. 11. – 31. 12. 
k / c: Iliana Fokianaki, organizováno /  
organized by Are | are-events.org

SPOLEČNOST JINDŘICHA 
CHALUPECKÉHO / 
JINDŘICH CHALUPECKÝ SOCIETY

Cena Jindřicha Chalupeckého (CJCh) / 
Finále 2017 + Clemens von Wedemeyer: 
Nebeská havěť / Jindřich Chalupecký 
Award (JCA) / Final 2017 + Clemens von 
Wedemeyer: Vermin of the Sky
22. 9. – 14. 1. 2018
Moravská Galerie v Brně, Pražákův palác, 
Husova 18, Brno
vystavující / exhibited artists: Romana 
Drdová, Dominik Gajarský, Martin Kohout, 
Richard Loskot, Viktorie Valocká 
host / guest: Clemens von Wedemeyer (DE) 
Pětice finalistů 28. ročníku 
nejprestižnějšího českého ocenění pro 
umělce do 35 let se představí se svými 
novými projekty na podzimní výstavě 
v Moravské Galerii v Brně. Spolu s výstavou 
finalistů bude pokračovat také nově 
zavedená tradice z minulého roku, 
paralelně probíhající výstava zahraničního 
hosta. Letošním pozvaným je mezinárodně 
etablovaný německý umělec Clemens 
von Wedemeyer (1974), účastník předních 
světových uměleckých přehlídek. 
en Five finalists of the 28th edition 
of Czech Republic’s most prestigious 
award for artists up to the age of 35 will 
introduce their new art projects at the 
Moravian Gallery in Brno. Continuing the 
tradition of foreign guests who will exhibit 
alongside the respective year’s finalists, 
solo exhibition by our guest for 2017 will 
be presented. German artist Clemens von 
Wedemeyer (1974) is Berlin-based author 
who participated in group showsall around 
the world. 
k / c: Tereza Jindrová, Karina Kottová
Intervence #6 – Katarína Hládeková
13. 10. – 26. 11.
Oblastní Galerie Liberec, Masarykova 
723/14, Liberec

Třetí výstava z cyklu věnovaného loňským 
finalistům CJCh.
Středy na AVU: Prezentace Finalistů  
CJCh 2017
Akademie výtvarných umění v Praze, 
U Akademie 4, Praha 7
15. 11. čas bude upřesněn
Café Chalupecký: Triple Candie (ENG)
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 
Husova 18, Brno
25. 11., 17:00
Setkání se zahraničními kurátory  
www.triplecandie.org
Premiérareprízareprízaderniérapremiéra
HaDivadlo, Poštovská 8d, Brno 
25. 11. 20:00
Jury Meeting
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác – 
knihovna, Husova 18, Brno
26. 11., 16:00
Představení nových zahraničních porotců 
CJCh, kterými jsou Zdenka Badovinac, 
Vasif Kortun, Bonaventure Soh Bejeng 
Ndikung a Laurel Ptak. 
en Introducing the new foreign jury mem-
bers of the JCA – Zdenka Badovinac, Vasif 
Kortun, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 
a Laurel Ptak.
Slavnostní ceremoniál CJCh 2017
26. 11., 20:20
Kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno
Slavnostní vyhlášení laureáta CJCh pro rok 
2017 a Divácké ceny Českých center. 
en JCA 2017 Ceremony – announcing the 
new laureate of the JCA and the winner of 
the Audience Award.
Artist talk: Clemens von Wedemeyer 
(ENG) + Screening filmu Esiod
Přehlídka filmové animace a současného 
umění PAF 
Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, 
Olomouc
9. 12. čas bude upřesněn

Setkání s letošním hostem výstavy finalistů 
CJCh 2017 a promítání jeho filmu Esiod na 
Přehlídce filmové animace a současného 
umění PAF.
en Meeting with this year’s guest artist of 
the JCA Final 2017 exhibition. Screening 
of the movie Esiod at the Festival of Film 
Animation and Contemporary Art.
Intervence #7 – Aleš Čermák
Oblastní Galerie Liberec, Masarykova 
723/14, Liberec 
15. 12. – 4. 3. 
Čtvrtá výstava z cyklu věnovaného loňským 
finalistům CJCh. 
en Fourth exhibition from the series 
dedicated to the presentation of last 
year’s finalists of the JCA.

GALERIE HRANIČÁŘ
hranicar-usti.cz

Stud / Shame
Lenka Balounová, Olga Pek, Lea Petříková, 
Latefa Wiersch, Ivana Zochová
11. 10. 2017 – 9. 2. 2018
Festival ilustrace a komiksu
17. 11. – 19. 11. 2017
Handa Gote
22. 11. 2017
představení a intervence do výstavy

ArtMap se těší podpoře:

Mapa © Map Design 
www.mapdesign.eu

Vydává Artmap, z.s. Vojtěšská 196/18, Praha 1, 
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with a significant overlap with visual arts, 
publishing or Internet activism will present 
an overview of their past work along with 
new site-specific project. 
k / c: Jen Kratochvil
Karíma Al-Mukhtarová: Pokoje / The Rooms
5. 12. – 18. 2.
Serie jakýchsi dioramat se zdůrazněním 
rukodělné, lopotné práce a silnými autobio-
grafickými prvky byla připravena speciálně 
pro sekvenci pokojů spodních prostor ga-
lerie FUTURA. Hrubá neumělost hadrových 
panenek v životní velikosti, postrádájícíh de-
taily 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, kre-
seb, objektů a soch, představuje Gronlienův 
obrat k mystickému romantismu a lyričnosti 
v ústředním motivu výstavy: vodopádu. 
Mlhavé krajinomalby se střídají s ornamen-
tálními 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, paintings, 
drawings, objects and sculptures presents 
the artist’s turn towards mystical romantism 
and lyricism in the main exhibition’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 dynamiku, sílu, maskuli-
nitu elementy rurálními, přírodními, či těmi, 
které bychom mohli stereotypně vnímat 
jako ženské. 
en Coherent sculptural installation prepared 
specifically for FUTURA gallery develops 
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 stereotypically perceived as rural, 
natural or feminine. 
k / c: Michal Novotný
Nora Růžičková a Marianna Mlynárčiková: 
Ceci n'est pas de la bryndza
5. 12. – 18. 2.
Projekt zabývající se s určitou laskavostí slo-
venskými kulturními stereotypy překračuje 
strohost konceptuálního paradigmatu boha-
tostí 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 tenderness 
about Slovak cultural stereotypes overcomes 
the initial dryness of the conceptual para-
digm by richness and poetics of the final 
content. Whether it be the transfer of art 
theory texts to the relaxation studio or Slo-
vak 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 
zavřeno / closed 24. 12. 2017 – 2. 1. 2018 
jirisvestkagallery.com

Katarína Poliačiková, Stephen Shore
15. 11. – 20. 1.
Slovenská umělkyně Katarína Poliačiková 
zkoumá různé formy fotografického 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. 
en In her work, Slovak artist Katarína 
Poliačiková explores the medium of photog-
raphy in various forms, creating context for 
overlapping different stories. The exhibition 
uncovers connections with the work of 
world-renowned American photographer 
Stephen Shore.

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

Nový pražský mobiliář: lavičky,  
odpadkové koše, stojany na kola 
24. 10. – 18. 11.
Věděli jste, že jen v centru Prahy se nachází 
72 typů odpadkových košů a neuvěřitelných 
131 typů laviček? Druhá výstava v Centru ar-
chitektury a městského plánování představí 
výsledky mezinárodní designerské soutěže 
na nový pražský mobiliář – lavičku, odpadko-
vý koš a cyklostojan.
en New benches, waste bins, bike racks for 
Prague Designer competition.

Smíchov: od nádraží k nové čtvrti / 
Smíchov: from train station to new 
neighbourhhod
21. 11. – 22. 12.
Na dvacetihektarovém území bývalého 
nákladového nádraží Smíchov vyroste nová 
městská čtvrť. Přijďte se podívat, jak bude 
vypadat. Nebude chybět studie území Smí-
chova, dva fyzické modely, virtuální realita 
nové čtvrti a doprovodný program.
en Visualisations of new city part.

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

Jakub Špaňhel: Kytky na prodej
20. 10. – 2. 12.

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

Vánoční dárky od českých designérů  
– prodejní výstava / Christmas gifts from 
Czech designers – selling exhibition
1. 11. – 23. 12.
Kurátoři a redaktoři nejčtenějšího českého 
magazínu o designu www.czechdesign.cz 
vybírají ze současné tvorby českých tvůrců 
to nejzajímavější. V galerii najdete přehlídku 
šperků, hraček, batohů, tašek, skla, porce-
lánu a papírenského zboží. 
en Collection curated by the editors of 
the most popular Czech design magazine 
www.czechdesign.cz presents the best 
contemporary works by Czech designers. 
The gallery hosts a show of jewelry, toys, 
backpacks, bags, glass, porcelain and paper 
goods.

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

Proměna vestibulu metra  
na Palackého náměstí
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 většinou ne-
slouží svému účelu a je na čase prozkoumat 
jeho současné možnosti.

NIKA – MALÁ GALERIE VŠUP
vestibul stanice metra Karlovo 
náměstí (E3) 
galerienika.tumblr.com

Matyáš Machat: Neodešel / He did not 
leave
1. 11. – 26. 11.
Rathouskému kanou slzy / Katastrofa přišla 
brzy / Vrazi, kterým přišlo metro retro / Teď 
jsou všichni nazí / V metru děsně mrazí 
en Rathousky begins shedding tears / Ear-
ly, disaster appears / Killers thinking 
metro retro / They’re all naked now / Metro 
freezes down 
k / c: Lenore Jurkyová
Viktor Dedek: Stránkování / Paging
29. 11. – 17. 12.
Vstup a výstup. Ani jedno není záležitost 
paměti. Jedná se o konečnou práci, kdesi 
na správné adrese. Hledání s návratem. Uni-
forma není podmínkou. Snad si ten klobouk 
ani neměl brát. Pokaždé na chodbě věšák 
být nemusí. Důkazy a zprávy jsou součástí 
vnitřní komunikace. Nejsou záležitostí 
paměti. 
en Input and output. Neither is concerned 
with memory. It is the final result, so-
mewhere at the right address. A quest with 
coming back. A uniform is not required. 
Perhaps he should not have brought the 
hat. There doesn’t always have to be a co-
atrack in the hall. Proofs and messages are 
part of the internal communication. They 
are not concerned with memory. 
k / c: Kristýna Péčová & Michal Vaníček
Barbora Štefánková: Více než 9539 dní / 
 More than 9539 days
20. 12. – 14. 1.
Kolekce ozdob zabývající se tématem 
drobné figurální skleněné a porcelánové 
plastiky v kontextu se soudobým designem. 
Výsledné figurky jsou ilustracemi autorčina 
náhledu na okolí, ve kterém tematicky 
čerpá z vlastní životní zkušenosti, o které se 
však nedomnívá, že by byla natolik osobní, 
aby nemohla být blízká i náhodnému 
divákovi. 
en A collection of ornaments, thematically 
dealing with delicate figures made of glass 
and porcelain in the context of contempo-
rary design. The resulting figurines illustrate 
the author’s point of view regarding her 
surroundings. In the selection of the 
themes, she decided to draw on her own 
experience, which, according to her, is ob-
jective enough to interest a chance visitor. 
k / c: Michal Vaníček

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

Vladimír Véla: Přibližnosti / Approximations
20. 10. – 24. 11.
Klubovna 08 / Clubhouse 08
29. 11. – 3. 12.
Adam Vačkář
7. 12. – 5. 1.

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

Artur Magrot a Alessandra Svátek:  
Ne/Nahýbejte se z oken /  
Do not/Bend out of the windows
do 8. 11.
V rámci projektu actiongalleries.info.  
Představení projektu Ukradená galerie.
Vojtěch Skácel, Karel Klusoň, David Helán: 
Čičina při činu / Cat in the act
14. 11. – 25. 11.
V rámci projektu actiongalleries.info. Před-
stavení Galerie Garáž v Zlíně.
Virtual Biennale Selection 2007–2017
28. 11. – 16. 12.
V rámci projektu  
www.aug.cz/virtualni-bienale 
k / c: Lenka Sýkorová

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

Isabela Grosseová: Průraz / Penetration
15. 11. – 10.12.
k / c: Tereza Jindrová

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

Zuzana Kubelková: Sui generis
10. 11. – 7. 1.
Tvoří dynamické sklo, fúzuje je s jinými lát-
kami a analyzuje – racionálně, ale s empatií. 
Pracuje s ním tak, jako by vedla rozhovor 
bez pozlátek a zdvořilostních frází. Vznikají 
tak interaktivní umělecká díla sui generis. 
en She creates dynamic glass, experiments, 
fuses it with other substances, analyses and 
examines it – rationally, but with empathy. 
She works with it as if she were conducting 
an interview, but without the niceties and 
courteous phrases. That is how the interac-
tive sui generis artworks come into being.

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

Zuzana Ondroušková, Alžběta Říhová: 
Předpověď objektu / Object prediction
31. 10. – 29. 12.

PRAGOVKA ARTDISTRICT 
Kolbenova 923/34a 
otevírací doba se liší podle 
jednotlivých galerií v areálu / 
see the galleries settled in area
www.pragovka.com

– THE WHITE ROOM
Darina Alster, Veronika Bromová, 
Tereza Damcová, Divý tvor – Karolínka 
Kohoutková, Hana Němečková, Barbora 
Trnková, Lucia Dovičáková, Jennifer 
Helia de Felice, Mira Gáberová, Blanka 
Jakubčíková, Jana Kasalová, Lenka 
Klodová, Kojící guerilla, Barbora Lídová, 
Mothers Artlovers, Nástřih Hráze, 
Kristýna Stojíspěstí Novotná, Kateřina 
Olivová, Karin Písaříková, Anna Ronovská, 
Martina Růžičková, Beáta Spáčilová, 
Ivana Strnadová, Martina Svozilová, Diana 
Winklerová a další.
To je mámovo! / That´s mumd´s!
do / until 19. 11.
Výstava tématizuje mateřství v umění.
en Motherhood in art. 
k / c: Kateřina Olivová
Lenka Chánová a Ondřej Roubík
20. 11. – 20. 12.
Akvarel na papíře a olej na plátně se zde 
technologicky a vizuálně nerozcházejí, ale 
naopak se navzájem doplňují a vyzdvihují 
charakteristiku ústředního motivu, jimž 
se oba autoři věnují také ve své indivi-
duální práci a který zde citlivě propojují 
v celistvou malířskou entitu, vyžadující po 
autorech jak empatii ke svým modelům, tak 
k sobě navzájem.
en Empathy as an topic.

– PRAGOVKA GALLERY I
Peter Cábocký: Pružná nehybnost /  
Flexible stillness
do / until 11. 11.

– PRAGOVKA GALLERY II
Jakub Janovský & Pavel Tichoň:  
Bez tváře / Without face
24. 10. – 31. 12.
První společná výstava dvou rezidentů 
Pragovky, propojených fascinací temnými 
stránkami lidské duše a oplývajících po-
dobným druhem humoru v duchu volného 
dialogu tematizuje “beztvářnost”, kterou 
chápou jako monochrom naší doby.
en Being without face is a new monoch-
rome.

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

Jakub Roztočil: Vlnobytí / Wavebeing
2. 11. – 20. 11.
Autor, inspirován generativními principy, 
zhmotňuje neviditelný svět, jenž jest utkán 
pohybem, rytmickým řádem, gravitací 
a náhodou. Aspekty, kterým z universálního 
pohledu podléhá i naše realita, si propůj-
čuje ve prospěch vzniku uměleckého díla, 
jenž je nadsmyslovou poezií na téma času 
a prostoru. 
en The author, who is inspired by genera-
tive principles, materializes invisible world 
that is weaved by movement, rhythmic 
order, gravity, and chance. Aspects, which 
are subject to our reality, are given for the 

purpose of creating an art work, which is 
an pictorial poetry on the subject of time 
and space.
Studio Prám: 3 roky / 3 Years 
V. Durová, P. Kvita, T. Skála, R. Kvita, 
M. Roztočilová, D. Běhal, J. Jonášová, 
J. Roztočil, J. Tytykalo
30. 11. – 21. 1.
Výroční výstava Studia PRÁM, sdružení 
výtvarníků aktivních v oblasti volného umění 
a designu. Už 3 roky je naším posláním 
utvářet prostor pro mezinárodní setkávání 
a tvorbu autentického umění.  
en Annual exhibition of PRÁM Studio, an 
association of artists active in the field 
of free arts and design. For 3 years, our 
mission has been to create a space for 
international encounters and the creation 
of authentic art.

akce / events
Agosto Foundation
agosto-foundation.org

Troublemakers: The Story of Land Art
Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 
6. 11, 20:00
Troublemakers: The Story of Land Art.  
James Crump, 2015, US, 68 min. 
Homeostasis. 2017, ČR, 24 min. 
Echoes. Miloš Šejn, 1979, 5 min.
Příběh amerického zemního umění pře-
lomu 60. a 70. let viděný prizmatem díla 
tří nejvýraznějších umělců této generace: 
Roberta Smithsona (Spiral Jetty), Waltera 
De Marii (The Lightning Field) a Michae-
la Heizera (Double Negative). Expedice 
k „zemním dílům” do pouští Kalifornie, 
Nevady, Nového Mexika a Utahu. Premiéra 
výtvarného videodokumentu Homeostasis 
o postindustriální krajině severních Čech 
a přepis barevného super 8mm filmu 
výtvarného umělce Miloše Šejna. 
en Troublemakers unearths the history of 

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

Peter Demek: STATUS 1
13. 10. – 16. 11.

Karolína Rossí Viktor Takáč:  
Material matters
24. 11. – 22. 12.

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

Stanislava Karbušická, Anna Ročňnová: 
Olej / Oil
16. 11. – 19. 12.
Autorky experimentují s materiály, kompozicí 
a vztahy mezi „já“, „ty“ a „oni“. Anna vytváří 
křehké objekty, koláže a instalace vycházející 
převážně z přírody. Osobní tvarosloví buduje 
na průsečíku umělých lidských výrobků 
a rostlé hmoty. Toto propojení intuitiv-
ně řadí do celků fungujících na principu 
neustálého zkoumání kombinací. Doménou 
Stanislavy je vytváření scén a postav. Více 
či méně abstrahované figury vyprávějí děj 
bez potřeby jej začít nebo skončit. Výsledný 
prostorový „snímek“ překypuje barvou, 
kontrasty a jemnými detaily. Melancholické 
situace jsou jakoby v mlze a navrací nás 
k pravěkému vyprávění kolem ohně.
en Material experiments, compositions 
experiments, me-you-they relationships.

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

Alžběta Bačíková & Martina Smutná, 
Darren Bader, Filip Dvořák, L F W (Barbora 
Fastrová & Johana Pošová), Anežka 
Hošková, Antonín Jirát, Tomáš Kajánek, 
Václav Kopecký, Břetislav Malý, Anna 
Ročňová, Tomáš Roubal, Egill Sæbjörnsson, 
Carey Young, Jakub Tajovský, Aleš Zapletal, 
Monika Žáková:
Ripple Effect / Dominový efekt
27. 9. – 26. 11. 
Název výstavy naznačuje systém vztahů, 
kdy je jediná kapka s to způsobit mnohem 
větší efekt, než jakého mohl dosáhnout 
prvotní tah. Díla zahraničních autorů zde 
fungují jako tematické kapky, které iniciují 
dialogy s pracemi mladých českých uměl-
ců o symbolické hodnotě umění, mecha-
nismech jeho posuzování a kategorizace, 
politice uměleckého provozu, ale také 
sebeuvědomění a sebereflexe umělců 
a jejich děl zasazených do těchto struktur. 
en The exhibition title suggests a system 
of relationships, where a single drop may 
cause effects much larger than the original 
move. Works by the international artists 
serve as such thematic drops, initiating 
dialogues with young Czech artists on the 
symbolic value of art, its judgment and 
categorization, the politics of the art world 
establishment, as well as self-awareness and 
self-reflection of the artists and their works 
placed within such structures. 
k / c: Karina Kottová, Fatoş Üstek
V rámci programu Společnosti Jindřicha 
Chalupeckého / Programmed by the 
Jindřich Chalupecký Society
Metahaven: Truth Futurim / Futurismus 
Pravdy
27. 9. – 26. 11.
Tvůrčí kolektiv působící v Amsterdamu se 
základnou v grafickém designu, přesahují do 
polí vizuálního umění, publikační činnosti či 
internetového aktivismu, představí náhled 
své dosavadní práce spolu s novým site-
-specific projektem. 
en Artist collective living and working in 
Amsterdam active mainly in graphic design 

WINNER 2017 
MICHELLE HALL NCAD DUBLIN
HONORARY MENTIONS
JANA SHOSTAK ASP WARSZAWA
TOMASZ KOBIALKA GOLDSMITHS LONDON
PRIZE OF GAVU CHEB 
ANNA ROČŇOVÁ UMPRUM PRAGUE

STARTPOINT  2017
PRIZE FOR EUROPEAN

ART GRADUATES
19.10.—10.12.2017 

TRADE FAIR  PALACE
NATIONAL GALLERY

IN PRAGUE

WWW.STARTPOINTPRIZE.EU

Sráč Sam
Rozdíl v otázce

27 10 17 – 25 02 18

Galerie hlavního města Prahy
Colloredo–Mansfeldský palác
Karlova 2 110 00 Praha 1
www.ghmp.cz
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HEROIC vs HOLISTIC
eco drama

BARBARA FALENDER, GRZEGORZ KOWALSKI,

NADJA ARGYROPOULOU, MIYEON LEE, BENY WAGNER 

KURÁTORKY DANIELA & LINDA DOSTÁLKOVÁ

WWW.PLATO-OSTRAVA.CZ

16 .  1 1 .  1 7  — 28 .  1 .  18


