GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 (A1)
po–pá/Mon–Fri 8.00–20.00,
so/Sat 10.00–17.00
techlib.cz
Bára Belzová, David Bůžek, Michal Drozen,
Kamil Marcel Hodáček, Ester Knapová,
David Přílučík, Matěj Smrkovský, Marek
Šefrna, Eliška Vrbová, Alexandrina
Yordanová, Mikuláš Zipper a další:
Side Job
4. 10. – 12. 11.
Skupinová výstava představí uměleckou
tvorbu kustodů Galerie NTK.
en Group exhibition of artworks created by
custods of NTK.
k/ c Milan MIkuláštík

A3
GALERIE AVU
U Akademie 4 (A3)
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
po–pá/Mon–Fri 10.00–18.00
avu.cz
Isabela Grosseová: Vůbec mě nezajímaly
výstavy / I was never interested in
exhibitions
8. 11. – 24. 11.
Jak absolventi AVU nakládají se svojí způsobilostí? Doktorandský projekt s performativními diskuzními panely.
en How do the graduates use their
knowledge after competences? Project by
PhD candidate with performative discussion
panels.
Adam Kašpar, Michal Nagypál:
Pólování / Poling
29. 11. – 8. 12.
Krajinomalba a surrealismus s láskou k malbě.
en Landscape paintings and surrealism with
passion to paint.
Černá skříňka / Black box
13. 12. – 5. 1.
Princip černé skříňky (vstup > > výstup) se
dá aplikovat na proces tvoření i na samotný
ateliér. Procesy Grafiky 2.
en Black box principle (input > > output)
can be related to the process of creation
as well as to the whole studio. Processes of
Printmaking Studio 2.
k / c Lenka Kubelová

A5
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1 (A5)
so–po/Sat–Mon 10.00–18.00,
st+pá/Wed+Fri 11.00–19.00,
čt/Thu 11.00–21.00
dox.cz, facebook.com/DOXPrague.cz
Stanislav Libenský Award 2016
15. 9. – 14. 11.
Tato mezinárodní sklářská soutěžní výstava
každoročně představuje v Praze nejlepší
práce absolventů vysokých uměleckých
škol, kteří ve své závěrečné práci použili
sklo. Návštěvníci mohou prostřednictvím
prací nastupující sklářské generace vidět, jak
se fenomén uměleckého sklářství vyvíjí na
mezinárodní úrovni.
en Each year in Prague, this international
glassmaking competition and exhibition
presents the best work of art college graduates who used glass for their thesis project.
Through the work of a new generation of
glassmakers, visitors can see how artistic glassmaking is developing on an international level.
Havel
28. 10. – 13. 2.
Rozsáhlá výstava představí fotografické dílo
dvou předních českých fotografů Tomkiho
Němce a Bohdana Holomíčka, kteří řadu let
zaznamenávali zásadní historické okamžiky i obyčejné chvíle v životě dramatika,
politika, prezidenta a občana Václava Havla.
Několik stovek fotografií doplní umělecky
zpracované, dosud nezveřejněné filmové
dokumentární záznamy, jejichž autorem je
dokumentarista Petr Jančárek.
en This extensive exhibition will present
the photography of two leading Czech
photographers, Tomki Němec and Bohdan
Holomíček, who for a number of years recorded important historical events as well as
ordinary moments in the life of Václav Havel,
playwright, politician, president, and citizen.
A few hundred photos will be accompanied
by hitherto unseen, artistically produced
documentary film footage by Petr Jančárek.
Česká cena za architekturu 2016 /
2016 Czech Architecture Award
9. 11. – 11. 12.
Do 1. ročníku České ceny za architekturu, soutěžní přehlídky architektonických
realizací z celé ČR, se přihlásilo téměř 500
realizací. Výstava představuje 63 děl, která
byla mezinárodní porotou nominována do
užšího výběru, podrobněji prezentuje práce
finalistů a projekt historicky prvního vítěze
České ceny za architekturu 2016.
en Almost 500 projects were submitted to
the first annual Czech Architecture Award,
a competition judging excellent architectural
projects from throughout the Czech Republic. The exhibition presents all 63 projects
that were shortlisted by the international
jury, the work of finalists, and the project
of the first-ever winner of the 2016 Czech
Architecture Award.
Linie svobody: současná arabská karikatura
/ Line of Freedom: Contemporary Arab
Caricature
17. 11. – 9. 1.
Výstava představuje tři významné arabské
karikaturisty, jejichž práce jsou aktivistickou
a uměleckou reflexí každodennosti i zásadního dění v neklidném regionu severní Afriky
a Blízkého východu.
en The exhibition presents three prominent
Arab caricaturists and their activist and artistic take on everyday life as well as important
events in the tumultuous region of North
Africa and the Middle East.

– ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
(Malá věž) www.artarchiv.cz
Krajina, umění a fotografie. Současná
umělecká díla v krajině / The Landscape,
Art, and Photography. Contemporary
Artworks in the Landscape
14. 10. – 4. 12.
Dokumentace zásadních projektů land artu,
krajinotvorných prvků či umění pro veřejný
prostor s ekologickým poselstvím na základě
knihy Současná umělecká díla v krajině.
en Documenting important land art projects,
landscape-forming elements, and environmental art for public spaces, based on the
book Současná umělecká díla v krajině (Contemporary Artworks in the Landscape).
k / c Jiří Hůla a Jan Kuntoš

B2
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B2)
út–ne/Tue-Sun,13.00–18.00,
www.villapelle.cz
Tomáš Lampar / Josefa Štěpánková: Bytosti / Entities
5. 10. – 13. 11.
Solitérní tvůrce Tomáš Lampar má schopnost vnímat mimosmyslové jevy a děje,
které zaznamenává v sériích unikátních
kreseb a maleb. DNA Lamparovy tvůrčí
hypersensitivity nalézáme u jeho prababičky
Josefy Štěpánkové, která prostřednictvím
medijních kreseb komunikovala se zásvětím.
en Solitary creator Tomas Lampar has the
ability to perceive extrasensory phenomena and acts, which he chronicles
in the unique series of drawings and
paintings. The DNA of Lampa´s creative
hypersensitivity can be found at his greatgrandmother Josefa Stepankova, who
communicated through her drawing with
the netherworld.
k / c Terezie Zemánková
Jan Hísek: Zeptej se spánku / Jan Hísek:
Ask the sleep
22. 11. – 22. 1.
Výsostným územím tvorby ilustrátora,
kreslíře a malíře Jana Híska je prostor mezi
skutečností a snem, jejich vzájemné prostupování. Ilustroval více než dvě desítky knih,
mezi nimiž jsou knihy básní a próz, pohádek
a legend. Výstava se sice soustředí zejména
na ilustraci, odkazuje ale i k jeho volné tvorbě, ke grafice či k malbě.
en Illustrator, cartoonist and painter Jan
Hísek explores the space between reality
and dreams, and their interaction. He has
illustrated more than twenty books including
books of poetry, fiction, tales and legends.
Although this exhibition primarily focuses on
his illustrations, it also refers to his graphic
art and paintings.
k / c Jan Rous

B4
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů.
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B4)
nonstop
artwallgallery.cz
Uli Westphal: Vynikající / Delicious
4. 10. – 2. 12.
Výstava o plýtvání jídlem, v spolupráci s organizací Zachraň jídlo.
en Exhibition about waste of produced food,
in cooperation with initiative Save food.
Dávid Demjanovič, Jarmila Mitríková:
Nový svět/ New World
8. 12. – 31. 1.
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 (B4)
berlinskejmodel.cz
Aktuální program na stránkách galerie
a na facebooku. en For program see the
website or facebook.
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 (B4)
út–pá/Thu–Fri 12.00–18.00,
so po domluvě na tel. 608/862324
galeriepn.cz
100 – 20 – 60
12. 10. – 12. 11.
Výstava k 20. výročí galerie.
Fraser Brocklehurst: Dark Age
16. 11. – 17. 12.
Nejnovější práce britského umělce, žijícího
a tvořícího od 90. let v Praze. Původně
pracoval s videem a textem, zabýval se
sociálními a kulturními průzkumy. Posléze
se přerodil v malíře, pracujícího specifickou
technikou vrstvení barevné hmoty na plátno.
Je to jeho druhá výstava v této galerii.
en British artist living in Prague shows his
paintings made by layering of paint matter
on canvas.
INI GALLERY / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 (B4)
otevřeno po domluvě
inigallery.cz
NADACE A CENTRUM
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
Dukelských hrdinů 25a (B4)
st–ne/Wen–Sun,12.00–18.00 h
www.galeriejeleni.cz
– GALERIE JELENÍ
Tomáš Hrůza: Venkovská romance /
Village Romance
14. 10. – 13. 11.
Fotografická tvorba Tomáše Hrůzy je spojena
s jeho romantickou touhou po usazení se

Richard Janeček a Nikola Ivanov: Poslední
výzva / Last Call
30. 11. – 22. 12.
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 (B4)
út–ne/Tue-Sun 10.00–18.00
ngprague.cz
Ozvěny Velkorysosti / Echoes of the
Generosity
24. 6. – 31. 12.
Ve stálých expozicích jsou k vidění nová
„stará” díla od Josefa Čapka, Květy Válové,
Jindřicha Štýrského nebo Richarda Avedona
v rámci tzv. Ozvěn Velkorysosti – výstavy
k příležitosti letošního 220. výročí založení
Národní galerie.
en In the permanent exhibitions can be seen
a new "old" works by Josef Čapek, Květa
Válová, Jindřich Štýrský or Richard Avedon in
the so-called Echoes of the Generosity – exhibition on the occasion of this year's 220th
anniversary of the National Gallery.
Oproti přírodě: Mladá česká umělecká
scéna / Against Nature: Young Czech Art
Scene
Alžběta Bačíková, David Fesl, Ondřej
Filípek, Kateřina Holá, Martin Lukáč,
Tatiana Nikulina, Ondřej Petrlík, Johana
Pošová, Anna Ročňová, Lucie
Rosenfeldová, Martina Smutná, Rudolf
Skopec, Viktorie Valocká
5. 10. – 15. 1.
Setkání umělců, které se mimo jiné vyjadřuje
k řadě společensko-politických otázek
souvisejících s dnešní produkcí umění, je reprezentativní ukázkou nespoutaného vývoje
současné české scény.
en Representative of the effervescent
developments of the emerging scene in the
Czech Republic, this timely gathering of artists not only speaks a number of socio-political issues accompanying the production of
contemporary art in general today.
k / c Edith Jeřábková a Chris Sharp
StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty
evropských uměleckých škol /
StartPoint 2016 – Prize for European Art
Academy Graduates
5. 10. – 8. 1.
Cena StartPoint mapuje již od roku 2003
diplomové práce studentů evropských uměleckých škol a dnes je největší přehlídkou
svého druhu. V Národní galerii se letos představí na 35 škol z 18 evropských zemí.
en StartPoint Prize maps student master
thesis since 2003, and today is the largest
exhibition of its kind. In the National Gallery
will be presented 35 schools from 18 European countries.
k / c Pavel Vančát
Cena Jindřicha Chalupeckého.
Finále 2016 + Laure Prouvost: C'est l'est
not ouest / Jindřich Chalupecký Award.
Final 2016 + Laure Prouvost: C'est l'est
not ouest
Vystavující / Exhibited artists:
Aleš Čermák, Katarína Hládeková, Anna
Hulačová, Matyáš Chochola, Johana
Střížková, host / guest: Laure Prouvost
(FR)
25. 9. – 8. 1.
Pětice finalistů 27. ročníku nejprestižnějšího
českého ocenění pro umělce do 35 let – Aleš
Čermák, Katarína Hládeková, Anna Hulačová,
Matyáš Chochola a Johana Střížková – se
letos společně představí na podzimní výstavě ve Veletržním paláci. Pro tuto příležitost
si připravili nové projekty od sochařských
a audiovizuálních instalací přes experimentální práci s médiem fotografie až po filmové
eseje. Významnou novinkou pro rok 2016 je
započetí nové tradice zahraničních hostů,
kteří budou vystavovat společně s finalisty
daného ročníku. Hostem letošní výstavy
je původem francouzská umělkyně Laure
Prouvost (1978), laureátka Turner Prize z roku
2013.
en Five finalists of the 27th edition of Czech
Republic’s most prestigious award for artists
up to the age of 35 – Aleš Čermák, Katarína
Hládeková, Anna Hulačová, Matyáš Chochola
and Johana Střížková – will introduce themselves at the Trade Fair Palace. For this occasion, they prepared new projects ranging
from sculptural and audiovisual installations
through experimental work with the medium
of photography to film essays. A significant
novelty for 2016 is launching a new tradition
of foreign guests who will exhibit alongside
the respective year’s finalists. Our guest for
2016 is French artist by origin Laure Prouvost
(1978), a 2013 Turner Prize laureate.
k / c Karina Kottová
Americká grafika tří století z National
Gallery of Art ve Washingtonu / Three
Centuries of American Prints from the
National Gallery of Art in Washington
5. 10. – 8. 1.
Výstava nabídne široký pohled na historii
americké grafické tvorby od jejího vzniku
na počátku 18. století až do současnosti. Na
140 grafik obsáhne tvorbu od doby koloniální
a revoluční až po ikonická díla 20. století.
Těšit se můžete na slavná jména, jakými
jsou John Simon, James McNeill Whistler,
Fanny Palmer, Mary Cassatt, Winslow Homer,
George Bellows, Roy Lichtenstein, Andy
Warhol nebo Jackson Pollock.
en The exhibition will offer a broad perspective on the history of American print
production from its outset at the beginning
of the 18th century until the present. The 140
prints on display represent graphic art production from the colonial and the Revolution
periods to iconic works of the 20th century.
You can look forward to works by artists
such as John Simon, James McNeill Whistler,
Fanny Palmer, Mary Cassatt, Winslow Homer,
George Bellows, Roy Lichtenstein, Andy
Warhol, or Jackson Pollock.
k / c Alena Volrábová

Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost
spolupráce / Third Mind. Jiří Kovanda
and the (Im)Possibility of Collaboration
5. 10. – 15. 1.
Výstava se soustřeďuje na aspekty spolupráce v umělecké činnosti Jiřího Kovandy.
Najdeme na ní díla (instalace, sochy, performance), která vznikala společně a v dialogu
s jinými umělci, případně s publikem. Výstavy
se účastní i Richard Nikl, Markéta Othová,
Eva Koťátková, Stanislava Karbusická, Barbora Kleinhamplová, Silvina Arismendi, Jiří
David, Denisa Lehocká, Nina Beier, Katarína
Hládeková a mnoho dalších.
en The exhibition concentrates on the
collaborative aspects of Jiří Kovanda’s artistic practice. It gathers works (installations, sculptures, performances, discursive
events) that were conceived together and
in a dialogue with other artists as well as
with the audience. With the participation of
Richard Nikl, Markéta Othová, Eva Koťátková,
Stanislava Karbusická, Barbora Kleinhamplová, Silvina Arismendi, Jiří David, Denisa
Lehocká, Nina Beier, Katarína Hládeková and
many others...
k / c Adam Budak
Introducing Megan Clark: Somatic
Introduced by Jimena Mendoza
5. 10. – 15. 1.
Umělecká praxe Megan Clark (1989, Montana, USA) je výsledkem tichého pozorování
a hloubavé introspekce, jež obvykle vedou
k velice intimní a citlivé tvorbě. Zajímá ji
využití iracionálních prostředků, s jejichž
pomocí se zabývá těžko srozumitelnými
aspekty přítomnosti a bytí a které jsou
zpravidla daleko za hranicí (či pod hranicí)
viděného.
en The artistic practice of Megan Clark
(b. 1989, Montana, USA) is the result of quiet
observation and thoughtful introspection,
which generally produces very intimate and
sensitive work. She is interested in using irrational means to explore obscure elements
of presence and existence, which tend to
be well beyond (or beneath) the visual.
k / c Jimena Mendoza
Moving Image Department – VI. Kapitola:
Vnitřní životy (času) / 6th Chapter: Inner
Lives
5. 10. – 15. 1.
Šestá kapitola Moving Image Department se
zaměřuje na dvě paralelní témata, která se
vzájemně doplňují – na (vnitřní) architekturu času a na architekturu jakožto nástroj
temporality. Díla vystavená v rámci projektu
„Vnitřní životy (času)“ vyjadřují psychologii času a architektury a jejich vliv na činy
(většinově ženských) protagonistů a jejich
plynutí. Díla Mayi Deren, Teresy Hubbard,
Alexandra Birchlera, Markéty Othové a Josefa Daberniga.
en The 6th chapter of the Moving Image
Department concentrates on two parallel
and complementary themes – the (inner)
architecture of time and the architecture as
a vehicle of temporality. The works gathered
in “Inner Lives (Of Time)” express the psychology of both time and architecture, and
their influence upon (mainly female) protagonists’ acts and the action’s flow. Works
by Maya Deren, Hubbard / Birchler, Markéta
Othová and Josef Dabernig.
k / c Adam Budak
Poetry Passage#4: Já jsem ústa /
I Am the Mouth
5. 10. – 15. 1.
Poetry Passage#4 se zaměří na jazyk, smyslnost zvuku a materiálnost hlasu. Návštěvníka
přivítají u vchodu rty oddělené od těla
opakující větu „Já jsem ústa, která vytvářejí
vlny“. Krátké animované video polské umělkyně Agnieszky Polské inspirované divadelní
inscenací Samuela Becketta Not I se zakládá
na vědeckém popisu zvukových vln probíhajících různými materiály. Poetry Passage#4
vytváří fiktivní dialog s klíčovou esejí/hrou
francouzského filozofa Jean-Luca Nancyho
Vox Clamans in Deserto.
en Language, the sensuality of sound and
materiality of voice are in the centre of the
Poetry Passage#4. A disembodied pair of
lips, intoning “I am the mouth that produces
waves”, greets the viewers upon the entrance. Short animation video by Polish artist,
Agnieszka Polska, is inspired by Samuel
Beckett’s theatrical production Not I and
based upon a scientific description of sound
waves moving through different materials.
Ultimately, Poetry Passage#4 generates
a fictive dialogue with the French philosopher’s Jean-Luc Nancy’s seminal essay/play,
Vox Clamans in Deserto.
k / c Adam Budak
Georg Grosz a český TRN / Georg Grosz
and the „Czech Thorn“
29. 8. – 27. 11.
„Svět, kde se zahálí, pije a žebrá“ – výtvarnou kritiku společnosti, negativní stránky
života velkoměsta, sociální rozdíly zrcadlí
radikálním způsobem dílo německého umělce Georga Grosze. Bylo známé a rozšiřované
v Čechách krátce po vydání nejznámějšího
cyklu Ecce homo (Ejhle člověk, 1922). Grosz
ovlivnil a inspiroval české tvůrce, zejména
výtvarníky z okruhu satirického časopisu Trn.
Jak konkrétně díla českých autorů – Vojtěcha Tittelbacha, Františka Tröstera nebo
Otakara Mrkvičky – ve srovnání s grafikou
Georga Grosze působí, může divák posoudit
v Grafickém kabinetu.
en “A world of idleness, drink and beggary”
– the work of the German artist Georg
Grosz radically reflects the negative aspects
of city life, social imbalance and a critical
view of society. His work was widely known
and disseminated in Bohemia shortly after
the release of his most popular cycle Ecce
homo (Behold the Man, 1922). Grosz influenced and inspired Czech artists, especially
those associated with the satirical magazine
Trn (Thorn). The Cabinet of Prints and
Drawings offers visitors a display of drawings
and watercolours by Czech artists – Vojtěch
Tittelbach, František Tröster and Otakar
Mrkvička – shown together with prints by
Georg Grosz. The exhibition contains works
created in the 1920s from the collections of
the National Gallery in Prague.
k / c Eva Bendová
POLANSKY GALLERY
Veletržní 45 (B4)
st–so/Wed–Sat 14.00–19.00

nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com
Kernel: Voda spí / Water Sleeps
11. 11. – 23. 12.

Ve výstavě Water Sleeps (Voda spí), athénská
umělecká skupina Kernel zkoumá síť geopolitických jevů souvisejících s globálními
logistickými projekty a jejich multimodálními
dopady na současnou socioekonomickou
situaci Řecka.
en In Water Sleeps, Athens-based art
collective Kernel looks at a network of geopolitical phenomena related to global-scale
logistical projects and their multimodal impacts on the contemporary socioeconomic
context of Greece.
k / c organizováno / organized by Are,
are-events.org
– PARTER
Barbora Fastrová
Ve šťastných městech v zázemí
In happy towns in the hinterland
11. 11. – 23. 12.
k / c Christina Gigliotti
STUDIO HRDINŮ
Dukelských hrdinů 47 (B4)
Veletržní palác, vstup E/entry E
Návštěva výstavy je možná vždy před
představením a po něm, dále v rámci
komentované prohlídky. /
The exhibition is open always before
and after a performance and within
the commented sight-seeing
studiohrdinu.cz
Markéta Hlinovská: Mon
27. 9. – 30. 11.
Výstava s názvem Mon volně reaguje na uvedenou inscenaci Pan Theodor Mundstock.
Autorské a polemické uchopení slavného
románu Ladislava Fukse v režii Miloše
Horanského bylo poslední premiérou Studia
Hrdinů minulé divadelní sezóny. Výstava
reaguje na rytmus hry a mluví jazykem
podobenství.
en The exhibition in Studio Hrdinů called
'Mon' reacts freely on the performance
'Mr. Theodor Mundstock' directed by Miloš
Horanský, which is a speculative take on
Ladislav Fuks’s famous novel conceived by
Mr. Horanský. The exhibition responds to the
rhythm of the play and speaks the language
of parables.
k / c Tereza Sochorová Horáková
THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 (B4)
út–so/Tue–Sat,11.00–19.00
thechemistry.cz

B5
TRAFO GALLERY
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5)
Jakub Janovský: Silicon Family
25. 10. – 27. 11.
Rodinné vztahy se na plátnech autora proměňují v úzkostné vize dětství, kde není vše
tak, jak se může zdát.
en Family relationships on canvas of this
artist are changing in anxious visions of
childhood where nothing seems as it is.
k / c Otto M. Urban
Mark Ther: Zeichnungen
6. 12. – 15. 1.
Záběry kamery známého audiovizuálního
umělce vystřídaly křehké kresby krajin.
en Camera motions of wellknown AV-artist
were replaced by fragile landscape drawings.
k / c Otto M. Urban

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

en The exhibition presents the newly
restored films of the photographer Jan
Ságl. These films, which were shot during
the first half of the 1970s, not only depict
scenes from the life of the cultural underground, but also offer his more personal,
artistic pieces. They will be presented along
with a selection of concert scenographies
of underground music.
k / c Martin Blažíček

Jaroslav Horejc (1886–1983)
Mistr českého art deca / Master of Czech
Art Deco
28. 9. – 29. 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
Václav Bláha: Vše nejlepší k narozeninám...
/ Happy Birthday...
do 11. 12.
Výstava je iniciována na počest nedožitých
osmdesátin Václava Havla a bude součástí
projektu HAVEL@80 v programu Knihovny
Václava Havla.
en The exhibition is being organized on the
occasion of what would have been the 80th
birthday of former Czech president Václav
Havel and will be held as part of the Václav
Havel Library's HAVEL@80.
k / c Dadja Altenburg-Kohl

C3
DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
Celetná 19 (C3)
út /Thu 10.00–19.00,
st–ne / Wed–Sun 10.00–18.00
czkubismus.cz
Český kubismus / Czech Cubism
Expozice Uměleckoprůmyslového musea
v Praze představuje český kubismus jako
styl ideově propojující volné i užité umění
a architekturu. Vystavené soubory i solitérní
kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky
z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez
realizacemi nejvýznamnějších autorů
kubismu (Pavel Janák, Josef Gočár, Josef
Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný
či František Kysela, malby Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka a Václava Špály
a plastiky Otto Gutfreunda).
en The permanent exhibition of the Museum of Decorative Arts in Prague presents
Czech Cubism as a style that conceptually
combines fine art, applied arts and architecture. The display of furniture suites and
individual pieces, together with accessory
furnishings and objects made of ceramic,
glass and metals offers an overview of the
foremost creative achievements of Czech
Cubism’s key exponents (Pavel Janák, Josef
Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman,
Otakar Novotný, František Kysela complemented by Cubist paintings by Emil Filla,
Bohumil Kubišta, Josef Čapek and Václav
Špála, and sculptures by Otto Gutfreund).
EMBLEM HOTEL
Platnéřská 111/19 (C3)
st/Wed 10.00–20.00
emblemprague.com
Özlem Altin, André Butzer, Céline
Duval, Anja Kirschner, David Krňanský,
Kris Lemsalu, Jimena Mendoza, Johana
Pošová, Lucy Raven, Aleksandra Vajd,
Gregor Wright
Sbírka Emblem / The Emblem Collection
16. 11. – 28. 2.
Hotel Emblem postupně buduje sbírku současného umění a knihovnu, která se zaměřuje na české umění a architekturu. Sbírka
i knihovna jsou otevřeny pro veřejnost
každou středu. Příležitostné přednášky,
prezentace a semináře umělců a kurátorů
pořádané v hotelovém klubu můžete nalézt
na emblemprague.com/events.
en The Emblem Hotel has been gradually
building a contemporary art collection as
well as a library focusing on Czech art and
architecture. The collection and the library
are open for the public on Wednesdays.
Lectures, presentations, and workshops by
artists and curators occasionally take place
in the hotel's club. For more information
please visit emblemprague.com/events.
k / c organizováno / organized by Are,
are-events.org
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2 (C3)
út–ne/Tue–Sun 10.00–18.00
ghmp.cz

Martin a Osa Johnsonovi: Zrození filmové
divočiny / Martin and Osa Johnson:
Birth of the Cinematic Wilderness
4. 10. – 13. 11.
Digitální fotoaparát je dnes nepostradatelnou součástí konceptu masového turismu.
Vydat se na počátku minulého století
s fotoaparátem do nitra Afriky znamenalo
ale mnohem víc, než jen mačkat spoušť.
Znamenalo to riskovat: v lepším případě
neúspěch, v horším svůj život…
en Nowadays, a digital camera is an essential
part of the concept of mass tourism. However, at the beginning of the 20th century,
setting out to the depths of Africa with
a camera meant much more than just pressing the shutter release. It presented a great
risk: in the better case, you risked being
unsuccessful; in the worst, losing your life.
k / c Jan Svatoš

Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii /
Black and White in Photography
21. 9. – 22. 1.
Výstava je první větší soubornou přehlídkou
Radka Brousila, držitele ceny Oskára
Čepana. Brousilovy práce vycházejí z média
klasické fotografie, ale zároveň jsou polemikou nad technologií zpracování fotografického obrazu, která se týká problematiky
zaznamenávání tmavé pleti.
en This exhibition is the first sizeable retrospective of Radek Brousil, winner of the
Oskár Čepan Award. While it is anchored in
the medium of classical photography, Brousil’s output also embodies a polemic with
the technologies of the standard treatment
of photographic image as regards the various aspects of capturing the dark hues of
the human skin.
k / c Sandra Baborovská

Jan Ságl: Obrazy z podzemí.
Filmy 1971–1974/ Jan Ságl:
Scenes From Underground.
Films of 1971–1974
7. 12. – 15. 1.

Alena Kotzmannová: Králík a královna /
The Rabbit and the Queen
19. 10. – 29. 1.
Alena Kotzmannová vytvořila site-specific
instalace přímo pro prostor barokního křídla
paláce. Některé z nich navazují na sérii
Pokusů o znovunalezení skutečnosti, na
kterých umělkyně pracuje již od roku 2010.
Základní idea je kombinace nalezených
vizuálních motivů s fotografiemi z autorčina
vlastního archivu a nově pořízenými snímky.
en Alena Kotzmannová presents a series of
site-specific installations created directly
for the premises of the Baroque wing of
the Palace. Some of them link up with the
artist’s series Attempts at Regaining Reality,
on which she has worked continually since
2010. At its core is the idea of combining
miscellaneous visual motifs found by the
artist with photographs from her private
archive, plus newly made photos.
k / c Olga Malá

Výstava představuje nově zrekonstruovanou
filmovou tvorbu fotografa Jana Ságla. Filmy,
které natočil v první polovině 70. let, zachycují výjevy ze života podzemní kultury, ale
jsou mezi nimi i osobitá díla výtvarná. Tyto
práce budou představeny společně s výběrem koncertních scénografií undergroundu.

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

Jaroslav Horejc spatřoval těžiště svého snažení v sochařství, byl však uznáván především
pro svůj přínos v oblasti užitého umění.
Výstava v Domě U Kamenného zvonu se
zaměří jako první svého druhu na komplexní
prezentaci Horejcovy volné i užité tvorby.
en Jaroslav Horejc saw the focal point of his
efforts in sculpture, but he was primarily recognized for his contribution to the
field of applied arts. The exhibition at the
Stone Bell House will be the first of its kind
to give a comprehensive presentation of
Horejc’s fine and decorative artworks.
k / c Olga Malá, spoluautorky koncepce
výstavy / Co-authors of the exhibition concept: Eva Neumannová, Martina Lehmannová
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Mariánské nám. 1 (C3)
út–st, pá–ne/Tue–Wed, Fri–Sun
10.00–18.00, čt/Thu 10.00–20.00
ghmp.cz
„Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák
uvádějí Jana Mertu
“Gallery” – Lukáš Jasanský and Martin
Polák present Jan Merta
2. 11. -12. 3.
První pozdní maturita malíře Jana Merty
(1952), jednoho z umělců, které spojujeme
s představiteli tzv. nové malby generace 80.
Let. Výstava koncipovaná jako site specific
projekt, kde autor propojením aktuálně vznikajících děl se staršími realizacemi pokračuje
ve sdělování svého příběhu.
en The first “late baccalaureate” of the
painter Jan Merta (1952), one of the artists
whom we associate with “New Painting” represented by the generation emerging in the
1980s. The exhibition has been conceived
as a site-specific project, in which Merta
continues to tell his story by interconnecting
his latest works in progress with his existing
works of an older date.
k / c Hana Larvová
GALERIE NOD
Dlouhá 33 (C3)
po–ne/Mon–Sun 10.00–23.00
nod.roxy.cz
Rudolf Sikora, Dan Hanzlík, Pavel Mrkus,
Richard Loskot, Jiří Matoušek, Anna
Krejčová, Ondřej Boušek, Zdeněk Hůla,
Jan Pištěk, Vladimír Merta:
Vesmír / The Universe
15. 10. – 13. 11.
Ve svém kurátorském projektu představí Jiří
Machalický velkou skupinu umělců napříč
uměleckými generacemi od těch starších až
po studenty či čerstvé absolventy uměleckých škol, kteří k tématu přistupují z různých
úhlů pohledu a vnímají ho na základě rozdílných zkušeností. Autoři se ve vystavených
dílech věnují kosmické, kosmologické či
astronomické tématice, ke které využívají
rozmanité výrazové prostředky od malby,
grafiky a objektu až k videu a instalaci.
en Curatorial exhibition by Jiří Machalický
introduces works dedicated to cosmic,
cosmologic or astronomic topics expressed
in various media.
k / c Jiří Machalický
ArtRaut
Ochutnávka uměleckých děl ze sbírky
Linhartovy nadace / Artworks from Linhart
Foundation Tasting Event
16. 11. – 20. 11.
Linhartova nadace v roce 2017 oslaví 30
let od svého založení. Jubilejní rok, který
třicetileté působení nadace představí řadou
událostí, otevíráme již letos 16. listopadu, kdy
budou na pět dní pro veřejnost vystavena
umělecká díla sbírky od autorů jako například
František Skála, Otto Placht, Margita Titlová,
Lenka Zvěřinová, Petr Vaněček či Zdeněk
Fáňa Svoboda. Dále budete moci zhlédnout
i nová díla, která napoví další umělecké
směřování nadační sbírky.
en In 2017 is Linhart Foundation celebrating
30 years of its existence. For five days will be
exhibited artworks from collection including
František Skala, Otto Placht, Margita Titlova,
Lenka Zvěřinova, Petr Vaněček or Zdeněk
Faňa Svoboda.
Tomáš Predka a David Postl: Muž, který se
nebral příliš vážně
29. 11. – 30. 12.
Výstava malíře Tomáše Predky a jeho
rakouského kolegy Davida Postla se zabývá
kulturně-historickými fenomény a povahou
národních identit. Tomáš Predka ve své
práci zkoumá fragmentárnost současného
světa, jeho vizuální stopy v lidském vědomí
a v paměti. Informace z vizuální paměti
pak zpracovává a přenáší do abstraktní
obrazové polohy. Projekt bude formálně
navazovat na Predkovu eponymní obrazovou
sérii Flashback a současně sestávat se
z velkoformátových papírových koláží a obrazů Davida Postla. Kombinací plastických
kreseb „uvězněných" ve vrstvě pryskyřice
a plošností papírových obrazů a objektů
chtějí autoři postihnout současný fenomén
kulturních proměn ve společnosti, zejména
pak v rovině projevujících se idejí a soupeřících ideologiích.
en Czech painter Tomáš Predka and his
Austrian colleague David Postl are researching the topic of cultural phenomenae and
national identity.
k / c Pavel Kubesa.
David Možný: CMYK
29. 11. – 30. 12.

David Možný je autor videí a videoinstalací,
působí také jako VJ a tvůrce projekcí pro
divadelní představení a scénická čtení.
Videoinstalaci, kterou představí ve Video
NoD, je vytvořena z reprodukcí v obrazových publikacích, které jsou rozpohybované
a následně je každý snímek videa zpracován
standartní předtiskovou přípravou pro
ofsetový tisk. Vzniká tak zvláštní efekt
pohybující se vytištěné fotografie s prostorovou hloubkou násobený vyzvětšovaným
ofsetovým rastrem.
en David Možný is VJ and author of videoinstallation. In NOD he presents video made
from reproductions of picture publications
set in motion and got ready to ofset print.
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
Loni v Marienbadu: Film jako umění
8. 9. – 27. 11.
Výstava je inspirovaná stejnojmenným
filmem režiséra Alaina Resnaise z roku 1961
a představí výtvarná díla klasické moderny,
z nichž vycházel vznik samotného filmu,
a také díla současných umělců, kteří se k filmu odkazují. Film Loni v Marienbadu se stal
jednou z nejcitovanějších klasik éry poválečné kinematografie. Svou vizuální přitažlivostí
a novátorským zpracováním inspiroval nejen
další filmové tvůrce, ale i výtvarné umělce,
fotografy, módní návrháře a hudebníky.
Výstava „Loni v Marienbadu“ poprvé hlouběji
zkoumá kreativní dialog mezi filmem a vizuálním uměním a představuje díla současných
umělců, kteří zpracovávají filmové rozbití
tradiční posloupnosti času, děje a místa.
Mezi ně patří například Cindy Sherman,
Gerhard Richter, Jeff Koons, Vanessa Beecroft nebo Ján Mančuška. Výstava přináší
také jedinečná díla tvůrců klasické moderny,
jako jsou Alberto Giacometti, Giorgio de
Chirico či René Magritte, s nimiž film sdílí
avantgardní estetiku.
en The exhibition is inspired by the eponymous movie by Alain Resnais from 1961 and
presents artworks of the classical modernists, who inspired the film itself, as well as
works by contemporary artists referencing
the movie. The film Last Year in Marienbad
became one of the most cited classics of
post-war cinematography. Its visual beauty
and sophistication inspired numerous
directors and visual artists, photographers,
fashion designers and musicians equally.
The exhibition “Last Year in Marienbad“ for
the first time explores the creative dialogue
between film and visual arts and presents
international and contemporary works of art
that deal with dismantling of the traditional
progression of time, place and film plot.
Among them belong for example Cindy Sherman, Gerhard Richter, Jeff Koons, Vanessa
Beecroft and Ján Mančuška. The exhibition
also brings together an extraordinary set of
artworks from the classical modernists such
as Alberto Giacommeti, Giorgio de Chirico
and René Magritte, with whom the film
shares the avant-garde aesthetics.
k / c Christoph Grunenberg

history of the Czech Republic. The iconic
works of art of the famous painter of the
naïve style will be displayed face to face with
the paintings of other great representatives
of world and domestic art – Paul Cézanne,
Pablo Picasso, Max Ernst, Toyen, Emil Filla,
and Josef Šíma.
k / c Kristýna Brožová
Olivier Adam: Buddhovy dcery / Olivier
Adam: Daughters of Buddha
19. 10. –28. 2.
Výstava zobrazuje práce fotografa Oliviera
Adama, který spolu se svou ženou Dominique Butet dokumentují již více než osm let
život a cestu buddhistických mnišek k rovnoprávnosti v Himálaji. Výstavu pořádá Národní
galerie v Praze ve spolupráci s neziskovou
organizací MOST pro Tibet, která od roku
2004 podporuje vzdělanost a zlepšování
životních podmínek buddhistických mnišek
v Indii. Výstava se koná pod záštitou Jeho
Svatosti dalajlamy.
en The exhibition shows work of photographer Olivier Adam and his partner Dominique Butet, who have been documenting
the path of Buddhist nuns for equality of
rights in the Himalaya region for more than
eight years. It is organised by the National
Gallery in co-operation with the non-governmental organisation MOST ProTibet. The
exhibition is held under the patronage of His
Holiness the Dalai Lama.
k / c Irena Šorfová
Cesta do Tibetu / Journey to Tibet
11. 10. – 4. 12.
Při příležitosti návštěvy Jeho Svatosti dalajlamy v Praze, vystavuje Národní galerie v rámci
stálé expozice v sále Umění tibetského
buddhismu několik fotografií kameramana
a fotografa Josefa Vaniše (1927–2009), který
se v roce 1954 s Jeho Svatostí dalajlamou
setkal a pořídil jeho první oficiální portrét,
který se stal známým po celém světě.
Výstava je připomínkou kulturního bohatství
Tibetu a osudu jeho obyvatel.
en On the occasion of His Holiness the Dalai
Lama arriving to Prague, the National Gallery
exhibits several photographs produced by
the cameraman and photographer, Josef
Vaniš (1927–2009), in the framework of its
permanent exhibition in the hall The Art of
Tibetan Buddhism. Vaniš had a chance to
meet His Holiness Dalai Lama in 1954 and
took his very first official portrait, which
soon became famous worldwide. The exhibition reminds the cultural wealth of Tibet and
the fates of its population.
k / c Lenka Gyaltso

C4
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5 (C4)
út–st, pá–ne/Tue–Wed, Fri–Sun
10.00–18.00, čt / Thu 10.00–20.00
ghmp.cz
Fotograf hvězd / Photographer of Stars:
Sam Shaw (1912–1999)
11. 10. – 15. 1.

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

Atelier E.B, Tauba Auerbach, Katja Mater,
Lucy McKenzie, Beca Lipscombe,
Eileen Quinlan
Historické práce / historical works: Božena
Horneková-Rothmayerová & Civilisovaná
žena (Civilized Woman),
Kato Lukats, Madeleine Vionnet
'33 - '29 - '36
20. 12. – 25. 2.
'33 – '29 – '36 je inspirována myšlenkami
meziválečného období a prací tří avantgardních designérek, které společně formují
komplexní řadu otázek týkajících se feminismu a femininity, antikvity a ultra-Modernity
a mylných představ o emancipaci. Vedle
vystavených historických prací, Lucy McKenzie přizvala do výstavy současné umělkyně
a designérky, aby reagovaly na daná témata.
en '33 – '29 – '36 is inspired by ideas from
the interwar period and the practice of
three avant-garde designers, that together
form a complex set of intersecting questions
– feminism and the feminine, antiquity and
the ultra-Modern and misleading representations of emancipation. Along with
historical works on display, Lucy McKenzie
invited contemporary artists and designers
to respond to these issues.
k / c Lucy McKenzie
organizováno / organized by Are | are-events.org
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské náměstí 12 (C3)
út–ne/Tue-Sun 10.00–18.00
ngprague.cz
Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj /
Douanier Rousseau: Painter's Paradise
Lost (Národní galerie – palác Kinských)
15. 9. – 15. 1.
Národní galerie v Praze ve spolupráci s pařížským Musée d'Orsay pořádá vůbec první
výstavu Henriho Rousseaua u nás. Ikonická
díla slavného naivisty budou vystavena tváří
v tvář dalším velkým jménům světového
i tuzemského umění – Paula Cézanna, Pabla
Picassa, Maxe Ernsta, Toyen, Emila Filly nebo
Josefa Šímy.
en The National Gallery in Prague in cooperation with the Paris Musée d’Orsay organises
the first exhibition of Henri Rousseau in the

David Miller: Duet
23. 11. – 8. 1.
GALERIE PANEL
Smetanovo nábřeží 2 (D2)
po–pá 10.00–18.00 h
www.famu.cz
GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32 (D2)
po–pá/Mon–Fri 9.00–18.00,
so/Sat 11.00–17.00
goethe.de/praha
Špačci z Hjertøya zpívají Kurta Schwitterse
/ The Starlings From
Hjertøya Sing Kurt Schwitters
14. 10. – 26. 11.
Německý umělec Wolfgang Müller chtěl
pouze fotografovat dílo dadaistického umělce Kurta Schwitterse na norském ostrově
Hjertøya. Učinil však nečekaný objev: téměř
70 let po Schwittersově smrti si tamější
špačci prozpěvovali slavnou fonetickou
Ursonate, kterou tam dadaistický básník
skládal a intenzivně cvičíval za přítomnosti
prapředků dnešních špačků. Fotografie
a audionahrávky představí Wolfgang Müller
v Goethe-Institutu u příležitosti 100. výročí
vzniku dadaismu.
en The German artist Wolfgang Müller
intended to take pictures of the works of the
Dadaistic artist Kurt Schwitters who used
to stay at the Norwegian Island Hjertøya. He
made a surprising discovery – nearly 70 years
after Schwitter´s death, the starlings from
Hjertøya still keep on singing the Ursonate: Schwitter´s famous phonetic poem. An
exhibition composing of photos and audio
recordings would celebrate the 100th anniversary of Dadaism.
Jens-Christian Rabe: Kritika kritiky
17. 11. 19:00, Veletržní palác
přrdnáška německého kritika umění v rámci
udílení Ceny Věry Jirousové
MUSEUM KAMPA – NADACE
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH
U Sovových mlýnů 2 (D2)
po–ne / Mon–Sun, 10.00–18.00
museumkampa.cz
Moucha, Kolář, Boštík, Zeithamml
20. 9. – 15. 1.
Výstava zpracovávající téma exilových
uměleckých osobností zachycuje období 80
let v Paříži.
en An exhibition presenting the topic of artists who lived in exile, depicting the period
of 1980s in Paris.
k / c Helena Musilová
Josef Istler
7. 10. – 15. 1.
Výstava surrealistického malíře Josefa Istlera.
en The exhibition of surrealistic painter
Josef Istler.
k / c Iva Mladičová

Vstup na výstavu je zdarma díky Nadačnímu
fondu AVAST / Exhibition entry is free thanks
to AVAST Foundation.

Dědictví: tradice, inovace, móda /
Heritage: tradition, innovation, fashion
4. 11. – 10. 12.
Výstava představí tradiční textilní techniky
Čech a Moravy a jejich využití v současném
oděvním designu.
en The exhibition will introduce traditional
textile techniques from Bohemia and Moravia along with their application in contemporary clothing design.
k / c Alice Klouzková

Ferdinand Bučina: Vzpomínka na Javorník /
Remembering Javorník
12. 10. – 20. 11.
Archiv Ferdinanda Bučiny (1909–1994)
představuje zajímavý příspěvek k politice
a dějinám zobrazování, k etnografii i k našemu dnešnímu vztahu k přírodě a k práci.
en The archives of Ferdinand Bučina
(1909–1994) are an interesting contribution to the politics and history of pictorial
representation, to ethnography, and even to
the relationship we have today with nature
and with work.
k / c Jan Freiberg

D3
Americký fotograf a filmový producent Sam
Shaw je autorem jednoho z nejproslulejších snímků 20 století zachycující Marilyn
Monroe v bílé sukni nadzvednuté průvanem
z ventilační šachty podzemní dráhy v New
Yorku. Shaw získal mezinárodní věhlas za
své fotografie z filmů a fotografie filmových
hvězd (Woody Allen, Alfred Hitchcock,
Sophia Loren), ale jeho archiv zahrnuje
i portréty osobností jako Marc Chagall nebo
Marcel Duchamp.
en American photographer and film
producer Sam Shaw created one of the
most iconic images of the 20th century with
Marilyn Monroe with the skirt of her white
dress blowing over a subway grate in New
York. Sam Shaw is internationally recognized
for his photographs of films and movie stars
(Woody Allen, Alfred Hitchcock, Sophia
Loren), but his archives include portraits of
other famous people such as Marc Chagall
and Marcel Duchamp.
k / c Olga Malá
Pořádá GHMP ve spolupráci se Shaw Family
Archives / Organized by Prague City Gallery
in collaboration with Shaw Family Archives

C5
GALERIE VIPER
Vítkova 2 (C5)
st–pá/Wen–Fri 13.00–19.00,
so/Sat 12.00–18.00
vipergallery.org
Amie Siegel
5. 10. – 19. 11.
Tvorba americké umělkyně Amie Siegel (1974)
se pohybuje mezi hraným filmem a videem,
přičemž architektura je jí prostředkem pro
kritiku společnosti. Představíme dvě nová
videa The Architect a Quarry, kriticky hodnotící práci architektů. en Amie Siegel´s (1974)
work spans between film a videoart, in
Prague are introduced two new works The
Architect anf Quarry, having a critical points
on work of architects.

ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D3)
út, čt / Tue, Thu 14.00–16.00
nebo na vyžádání / or by request
+420 777 748 433
artinbox.cz
Před-aukční výstava
8. 11. – 12. 11.
otevřeno denně / open daily: 14.00–16.00,
případně po domluvě / or by request
sobota/saturday 12. 11. 2016 otevřeno od /
open from 4 p.m.
Výstavy k výročí sametové revoluce
a k 80. nedožitým narozeninám Václava
Havla / Exhibitions to mark the anniversary
of the Velvet Revolution and the 80th
birthday of Václav Havel
16. 11. – 12. 1.
hlavní sál galerie:
Kurt Gebauer: Kurtura v Perlovce II. –
Sametové podzemí / Kurture in Perlova
Street II. - Velvet Underground
k / c Nadia Rovderová
malý sál a klub galerie:
Jan Ignác Říha: Hybatelé / Movers.
Richard Cortés: Znamení doby /
Signs of the Time
k / c Nadia Rovderová
FOTOGRAF GALLERY
Školská 28, ve dvoře / in the
courtyard – through passage (D3)
út–čt / Tue–Thu 13.00–19.00,
pá/Fri 13.00–18.00 so/Sat 11.00–18.00
fotografgallery.cz
Le Serpent s’est Mordu La Queue
11. 11., 19.00
Scéna se znovu vyjevuje pro naplnění původního příslibu. Co bylo naznačené obtížně pojmutelným množstvím informací výstavy Plain
Text získává nový tvar v performance Julie
Béna. Performance završuje výstavu Plain Text
kurátora Jena Kratochvila, která se uskutečnila letos v září ve Fotograf Gallery. Délka trvání
performance: 40 min. Vstup volný.

D2

Rafani: Trvalá proměna / Permanent
change
18. 11. – 17. 12.
Skupina Rafani existuje již půl druhého
desetiletí, ale i po této době svými projekty
nadále dráždí nás nervový systém. Za toto
období prošla zásadními změnami postoje,
což dokládá i její nový výstavní soubor
připravený pro Fotograf Gallery. Probublává
jím hrozivý stav našeho kolektivního těla, na
jehož pomyslném čele pulzuje naběhlá žíla
iracionality a běsu.

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

Václav Stratil: Sedim / I sit
23. 12. – 21. 1.
Václav Stratil (*1950) vytváří své fotografické
autoportrétní cykly od počátku 90. let mi-

Irma Boom: Architektura knihy
22. 11. – 28. 1.
Nizozemská grafička Irma Boom chápe knihu
v jistém architektonickém smyslu, tedy jako
reorganizaci elementů a forem. Každá kniha
je pro ni experiment, s nímž nabourává tradiční přístup. Výstava představí knižní úpravy
Irmy Boom pro světová architektonická
studia a designéry.

nulého století. V zpětném pohledu se dnes
tato linie jeho tvorby jeví jako hravý a zároveň seriózní a psychologicky vrstevnatý
obraz lidského individua. Na novém materiálu k výstavě Sedim pracoval poslední dva
roky. Opět se jedná o autoportréty, i když
tentokrát z nich autorova podoba mizí.
GALERIE 1
Štěpánská 47 (D3)
út–pá / Tue–Fri 10.00–12.00,
13.00–18.00 h, so / Sat 10.00–14.00
galerie1.cz
Jindřich Hájek: Lolita
3. 11. – 26. 11.
Výstava obrazů představuje Hájkovu nejnovější tvorbu, ve které dominuje oblíbená
Lolita.
en The exhibition presents Hajek's latest
paintings, dominated by favourite figure of
Lolita.
Zdeněk Šorf: Návrat k hodnotám
4. 11. – 26. 11.
Průřez poslední tvorbou autora, zachycujícího podstaty nekonvenčního chápání
samotného smyslu života a jeho postupné
naplňování jako jeden celek.
en Cross-section of the latest creation of
the author captures the essence of the
conventional understanding of the very
meaning of life and its progressive fulfillment as a whole.
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D3)
út–ne/Tue–Sun 13.00–18.00
fotografic.cz
Tomáš Chadim: Zóna / Zone
20. 9. – 6. 11.
Tomáš Chadim (1973) je představitelem
dnešní progresivní krajinářské fotografie.
Nostalgické tendence ve fotografii jsou
mu cizí. Namísto toho si s fotografií hraje.
Digitálně manipuluje, obrací, převrací, skládá, ale výsledkem jsou vždy reálné scény,
do nichž nás vtahuje a nutí nás k tomu,
abychom přistoupili na jeho hru a stali se
součástí zobrazené scény.
en Tomas Chadim (1973) is a representative
of contemporary progressive landscape
photography. Nostalgic tendencies in
photography are strange for him though.
Instead, he plays with photography by using digital manipulations, making collages,
flipping. Anyway, the outcomes are (in most
cases) realistic scenes, which invite us to
accede to his game and to become part of
the displayed scene.
Vilém Heckel: Archív Viléma Heckela
16. 11. – 20. 11.
Nahlédnutí do archívu fotografické legendy
Viléma Heckela. Projekce jeho dosud
neznámých fotografií s živým komentářem
jeho dcery Heleny. Poetické, industriální
i soukromé fotografie z období od konce
války do 70. let.
en Sneak peek to the photographic archives
of Vilem Heckel. Slide show of his previously
unknown photographs with live commentary of his daughter Helena. Poetic,
industrial and private photographs from the
period between the war end and the 70s.
Jan Q. Maschinski: Climax
29. 11. – 31. 12.
Snaha dostat tělo do jisté pózy je metaforou úsilí vynaloženého ke zvládnutí úkolů
v reálném životě. Samotná póza je ale
diskutabilní, neexistuje žádný jasný začátek
a konec, a také žádná „správná nebo
špatná” póza. Pět video smyček pečlivě
zakomponovaných do prostoru galerie. Jan
Q. Maschinski (* 1983) vystudoval umění
a design na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Bielefeldu.
en The effort it needs to fulfil the pose is
a metaphor to the effort it takes to master
the tasks in life. The accomplishment of the
pose itself gets questionable, as there is no
clear start or end, no ”right or wrong" pose.
Five video loops carefully situated into the
gallery space. Jan Q. Maschinski (*1983)
graduated in Art and Design from the University of Applied Science in Bielefeld.
GALERIE HAVELKA
Martinská 4 (D3)
galeriehavelka.cz
V osmi týdnech od konce října do půlky
prosince představí Galerie Havelka osm
osobností. O každé z nich se v prostředí
Kokoliova ateliéru na AVU vyprávějí legendy.
Rychlomalířka, psychedelické oko, mondénní farmář, vše-umělec, vlámská harmonie,
kuchyňská grafika, vnitřní bastlič, český
uprchlík v Číně. Výkladním oknem Galerie
Havelka v Martinské 4 (a také přímým přenosem přes webovou kameru) budeme mít
příležitost nahlédnout do procesu vznikání
výstavy. Galerie se stane pro umělce ateliérem vždy od soboty do pondělí. V úterý je
vernisáž od 18 do 21 hodiny, výstava je pak
otevřená ještě ve středu a pátek.
en 8 weeks, 8 legendary personalities from
Printmaking Studio 2 of AVU. Life painting
from Saturday to Monday, openings on
Tuesdays from 18 to 21, exhibition is opened
on Wednesday and Friday.
Jitka Chrištofová
29. 10. – 3. 11.
Ladislav Kouba
5. 11. – 10. 11.
David Hřivňacký
12. 11. – 17. 11.
Jessica Mayne
19. 11. – 24. 11.
Eva Vinopalová
26. 11. – 1. 12.
Nikola Čulík
3. 12. – 8. 12.
Ondřej Lipovský
10. 12. – 15. 12.
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D3)
út–ne/Tue–Sun 11.00–19.00
gjf.cz
Kengo Kuma / Woven
do 20. 11.
První výstava světově proslulého japonského architekta ve střední Evropě prezentuje
projekty s modely s důrazem na evropský
kontinent. Součástí je venkovní pavilon, kte-

rý v rámci workshopu s Kumovým studiem
vytvořili studenti FA ČVUT a FUA TUL.
FA ČVUT 1976-2016
od 25. 11
Fakulta architektury ČVUT v Praze slaví
40 let obnovení samostatné existence.
Výstava představí 40 vybraných děl absolventů a pedagogů, publikace a vývoj výuky
architektury na FA ČVUT.
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D3)
po–ne/Mon–Sun 11.00–19.00
galerievaclavaspaly.cz
Erika Bornová: Posedlost
21. 10. – 4. 12.
GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3)
út–ne /Tue–Sun 11.00–18.00
galeriekritiku.cz
Youhei Kina a Josef Achrer: Another Fields
8. 11. – 29. 11.
Konfrontační výstava českého a japonského
autora, jejichž obrazy jsou tvořeny originální
technikou a oscilují mezi objektem a abstraktní malbou, se koná po pražské Galerii
kritiků v tokijské galerii Visions v prosinci
2016 a v Českém centru Tokyo v lednu-únoru
2017, u příležitosti „Roku české kultury“ 60. jubilea obnovení diplomatických styků
mezi Českou republikou a Japonskem.
V malbě obou autorů je kladen důraz na
kombinaci materiálů se zapracováním dekorativních prvků v reliéfních tvarech, povyšujících plochu obrazu na prostorový objekt.
en The confrontational exhibition of Czech
and Japanese artist, whose works are made
by original technique and oscillate between
object and abstract painting, continues
after Galerie kritiků in Prague in the Gallery
Visions Tokyo in December 2016 and the
Czech Center Tokyo in January-February
2017, on the occasion of „The Czech Culture
Year“ – the 60th anniversary of renewal of
the diplomatic relations between the Czech
Republic and Japan. In painting of both artists the accent is put on the combination of
materials with inplementation of the decorative elements in relief shapes, elevating the
picture surface on the spatial object.
k / c Takashi Hayami a Vlasta Čiháková
Noshiro

Unikátní příběhy českého výtvarného
umění (1900–2015) od autorů Ondřeje
Horáka, Jiřího Franty a Davida Böhma.
Knihu vydává nakladatelství Labyrint.
www.labyrint.net — t. 224 922 422

Pavol Štesko: Bronze Age, Iron Age,
Stone Age
6. 12. – 30. 12.
Bohatá tvorba soch a reliéfů slovenského
umělce, je uváděna navzdory jeho čilé mezinárodní výstavní činnosti v Evropě, Severní
a Jižní Americe poprvé uceleným způsobem
v Praze. Umělec se věnuje soustředěným
způsobem studiu různých sochařských
materiálů v historii umění – kameni, bronzu,
dřevu, papíru i novým umělohmotným
materiálům, s možností jejich originálního
zpracování v objekty geometrických a abstraktních forem.
en A rich creation of sculptures and reliefs
of Slovak artist is introduced, despite his
active international exhibiting in Europe,
Northern and Southern America, for first
time by the comprehensive way in Prague.
The artist is concentrated on the study of
various sculpture materials in the history
of art – the stone, bronze, wood, paper
and also the new plastic materials, with
a possibility of their original forming into the
45X69_inzerce.indd 1
objects of geometrical and abstract shape.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro

1.– 17. 11. 2016

A1

v rurální krajině a představou života v obestoupení živlů.
en Tomáš Hrůza’s photography is linked with
his romantic desire to settle down in the
rural landscape and his notion about life
surrounded by the elements.
k / c Martin Mazanec

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D3)
po–pá/Mon–Fri 10.00–21.00, so–ne/
Sat–Sun 14.00–20.00 h
Bílá místa slovenské fotografie /
White Spaces in Slovak Photography
9. 9. – 20. 11.
Výstava ukazuje práce studentů, kteří prošli
slovenskými fotografickými ateliéry vedenými prof. Milotou Havránkovou od roku 1972
až po současnost. Výstava mapuje klíčové
posuny v jednotlivých obdobích a na uměleckých školách. Na výstavě je představena
tvorba 15 slovenských fotografů.
en The exhibition traces the work of photographers who studied in Slovakia under
Professor Milota Havránková from 1972 to
the present. The exhibition maps the major
creative shifts in their output through different periods and schools. The exhibition inzerce_artmap_69x45.indd 1
presents 15 photographer.
Avantgardní fotograf Jaromír Funke
Jaromír Funke: Photographer of the
Avant-garde
25. 11. – 29. 1.
Jaromír Funke (1896–1945) patří k nejvýznamnějším osobnostem české fotografie.
Výstava, uspořádaná ke 120. výročí autorova
narození, se soustřeďuje na jeho avantgardní díla ve stylu funkcionalismu, nové
věcnosti, abstrakce a surrealismu.
en Jaromír Funke (1896–1945) belongs to the
most important figures of Czech photography. The exhibition marks the one hundred
twentieth anniversary of the authors birth
and is concentrated on his Avant-garde
works in style of Functionalism, New Objectivity, Abstraction and Surrealism.
ŠKOLSKÁ 28
Školská 28 (D3)
út/Thu 13.00–19.00,
st–pá/Wed–Fri,13.00–18.00
skolska28.cz
Petr Korbelář: Obrazy do slov proplouvají
15. 11. – 25. 11.
Obrazy do slov proplouvají je třetí kniha
minimalistických básní Petra Korbeláře inspirovaná přírodou, vnější i vnitřní krajinou. Jako
ilustrativní doprovod básní použil autor tahy
tuší, které namalovala jeho dcerka Jasmína ve
věku svých 2 až 4 let. Kniha navazuje na dva
předešlé tituly Slova a snítka jehličí v potoce
(2003) a Pod lipové květy schováme se před
deštěm (2009). Slovo je přitom jen jeden ze
způsobů autorova vyjádření. Věnuje se kresbě,
fotografii, tisku litografií a hře na klapkodastrovou kytaru se spoluhráčem na bambusovou flétnu Janem Kotulánem. Vydali spolu
7 CD improvizovaných ambientních skladeb,
některé ve spolupráci s Petrem Niklem, Irenou
a Vojtěchem Havlovými, Mikolášem Bělíkem.
en Third book of minimalistic poems of
Petr Korbelář inspired by inner and outer
�
landscapes.
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anežka nově!
nově přístupné zahrady
Anežského kláštera
ngprague.cz

Michał
Jelski
30/11–31/12/2016
Galerie současného umění
a architektury – Dům umění
města České Budějovice
dumumenicb.cz

30.10.16

Výstavní síň Mánes

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

Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda
/ Intention and a Slight Coincidence
16. 12. – 6. 3.
Nejnovější desetidílný obrazový cyklus
Tomáše Císařovského, který vznikal v letech
2012–2016, originálním způsobem zachycuje
různé momenty života dramatika, spisovatele, disidenta a našeho prvního porevolučního
prezidenta Václava Havla.
en Tomáš Císařovský's newest series of ten
paintings, created between 2012 and 2016,
portrays various moments from the life of
playwright, author, dissident, and our first
post-revolutionary president, Václav Havel,
in an original manner.

Martin Krajc Libido

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

Miloslav Moucha
13. 12. – 27. 1.
Český umělec, který se proslavil především
v zahraničí, autodidakt hrdě se hlásící k této
skutečnosti. V roce 1968 emigroval do
Francie, od roku 1990 žije a tvoří střídavě
ve Francii a České republice. Těžištěm
nejnovější tvorby jsou velkoformátové senzuální krajiny pohybující se mezi abstrakcí
a skutečností, respektive vnitřní skutečností
Šímovské tradice, s Mouchovským odvážným,
citlivým a promyšleným užitím barvy.
en Czech author known mainly in France
because of his emigration to Paris. Now he is
focused on large format amazing landscapes
standing between abstraction and reality.
k / c Lucie Šiklová
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
Vojtěšská 196/18 (D3)
po–pá/Mon–Fri 11.00–19.00,
so/Sat 12.00–18.00
knihkupectvi.artmap.cz

Památka zesnulých / po hrobech českých
typografů
2. 11. 18.00–21.00
Dušičkové vzpomínání s Matyášem
Machatem na zesnulé osobnosti českého
písmařství prostřednictvím procházky mezi
náhrobky na stránkách jeho knihy Spěte
Sladce. Zkoumání odpovědi na otázku, jak
jsou pojednané hroby významných typografů nás zavede z majestátního Vyšehradu až
k zátiším vesnických hřbitůvků.
en Typographical evening dedicated to
graves of important personalities of typography. Guided by Matyáš Machat.

například na první pohled patrné nové pojetí
fasád nebo naopak nenápadné deformování
rondokubistického prvku. Na proměnu obou
architektonických míst bude reagovat site-specific instalací.
en The exhibition by Petr Dub refers to the
urban development of the Prague district
of Vinohrady, in particular around buildings
in the Czech National Style on Na Šafránce
Street, and the nearby Vlasta housing estate
in the district of Vršovice as a different urban, architectural and historical phenomenon. The artist examines these places from
his home and studio. He has followed their
gradual transformation, such as the new
concept of façades apparent at first sight
or, on the other hand, the inconspicuous
deformation of the Rondo-Cubist elements.
Petr Dub will react to the transformation of
both architectural complexes by his site-specific installation.
k / c Monika Čejková
NOVÁ GALERIE
Balbínova 26 (D4)
po–pá/Tue-Thu 11.00–21.00,
so/Sat 11.00–18.00
novagalerie.cz
Tono Stano: Kompilace
10. 11. – 9. 12.
„Moje práce vznikají koncepčním způsobem
a jsou to jednoduchou stylizací odlehčované
realizace širokého spektra možností člověka.
Využívám v nich část z kvanta optimizmu,
který mi poskytuje, až vnucuje současnost.
Snažím se o koncentraci uměleckých kvalit,
které by nepřestaly koketovat s humorem."
en Works of photograper Tono Stano.

GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D4)
po–ne / Mon–Sun 7.00–22.00
fbgallery.cz
Rhys Ernst, Zackary Drucker
Relationship
8. 11. – 5. 12.
Výstavu intimní fotosérie, kterou vytvořil
s bývalou partnerkou Zackary Drucker, uvede Rhys Ernst, producent seriálu Transparent. „Klíčovým prvkem byl náš vztah. Fakt,
že jsme zrovna procházeli tranzicí, jsme
odsunuli do pozadí,“ říká o projektu, jenž
festival Mezipatra představí ve spolupráci
s Galerií Ferdinanda Baumanna.
en Rhys Ernst, the producer of the TV show
Transparent, will open the exhibition of
an intimate photographic series created
together with his former partner, Zackary
Drucker. "I think the relationship was the
most important story for us... We let the
transition aspect take a back seat," he says
about the project, which will be introduced
by Mezipatra in cooperation with Ferdinand
Baumann Gallery.

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

Petr Dub: Kolonie svobody
(Možnosti nového národního stylu) /
A Colony of Freedom (Possibilities
of the New National Style)
23. 9. – 16. 11.
Výstava Petra Duba se vztahuje k urbanistickému vývoji městské části Vinohrady,
zejména k okolí zástavby v národním
slohu v ulici Na Šafránce, v jejíž blízkosti
bydlí. A dále k nedalekému sídlišti Vlasta ve
Vršovicích, které v 70 letech vzniklo hlavně
pro sovětské vojáky. Petr Dub přirozeně
vnímá jejich postupnou transformaci v čase,

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

Ladislava Gažiová: Džas bare dromeha
/ Jdeme dlouhou cestou / Džas bare
dromeha / We go a long way
5. 11. – 3. 12.
BHG: PURE HATE
9. 12. – 14. 1.

BANG BANG BANG BANG! BLACK HOLE
GENERATION! MANIFEST! PURE HATE! BANG
BANG BANG!

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

Aleksandra Vajd
friends of
friends are
friends
15. 11. – 17. 12.
"One of two strongly opposing colors will
thus dominate the entire work, according as
we shall choose, near the beginning, which
of the two parties shall possess the greater
power, the greater chance of victory."
(from: The Thirty-Six Dramatic Situations by
Georges Polti, 1916).
k / c Laura Amann
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D5)
po–ne / Mon–Sun 10.00–19.00,
35m2.cz
Markéta Souhradová: Vlna veliká, hora
vysoká / Wave Large, Mount High
21. 10. – 20. 11.
Sůl, cukr, písek, kámen, dřevo nebo voda
mají schopnost reagovat bez většího lidského zásahu, a možná i potenciál vytvářet
poetické procesuální instalace.
en Salt, sugar, sand, stone, wood, and water
all have the ability to interact without any
major human intervention, but maybe they
also have the potential to create poetic
procedural installations.
k / c Tereza Záchová
Richard Nikl
24. 11. – 1. 1.
k / c František Fekete
HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D5)
út–pá/Tue–Fri 13.00–18.00,
so/Sat 14.00–18.00
huntkastner.com
Klára Hosnedlová & Lucie Sceranková
5. 11. – 17. 12.

Josef Achrer: Pro-jekce a ab-strakce /
Pro-jection and Ab-straction
do 9. 9.
René Šulc: Organon
21. 9. – 1. 11.
Designér René Šulc slaví v tomto roce deset
let od založení vlastního studia Inveno. Při
této příležitosti se rozhodl připravit retrospektivní výstavu, která vůbec poprvé v celé
šíři představí široký záběr jeho práce. Na výstavě „Organon“ v galerii Kvalitář vedle sebe
budou stát svítidla inspirovaná organickými
tvary, futuristicko-minimalistický nábytek,
ale i zdravotní a rehabilitační pomůcky.
en This year the designer René Šulc marks
ten years since the founding of his own
studio Inveno. He has decided to prepare
a retrospective exhibition on this occasion,
which for the first time presents the full
breadth of his work. The “Organon” exhibition in Kvalitář Gallery will feature lighting
fixtures inspired by organic shapes, futuristic
and minimalist furniture as well as medical
and rehabilitation aids.
k / c Jan Dotřel

Kaspars Groshevs, Ieva Kraule: Tančící
voda / Dancing Water
10. 12. – 12. 2.
Písek se sype z mých rukávů a mých kapes.
Přetrvávající sypání – dny, roky, dekády, až
ze mne není nic než písek. Zahrab se do něj
hluboko. Buď dobrodružný, buď archeolog
a udělej ze mne výzkumný terén. Ztrať ve
mne čas, pohřbi do mne své sny. Zavěs své
strachy do mých vlasů, nech opadat starou
kůži. Zamotej se, až se tvůj oběh zastaví
a zmodráš jako moře.
en Sand seep out of my sleeves, out of my
pockets. Persistent seeping for days, years,
decades till there is nothing left of me but
sand. Dig deep into it. Be adventurous, be
archaeologist and make me your field study.
Lose your time in me, bury your dreams in
me. Suspend your fears in my hair, let the
old skin droop, tangle yourself till circulation stops and you turn blue as the sea.

Vogl je projekt tří umělců: Kláry Hosnedlové
v roli umělkyně a módní návrhářky, Lucie
Scerankové v roli fotografky a autorky knihy
a Igora Hosnedla v roli architekta výstavy.
Všichni tři společně s modelkou vstupují do
bytu doktora Vogla v Plzni, aby ještě jednou
navštívili odkaz moderny, tentokráte ovšem
ne skrze sociální kritiku nebo konceptuální
konstrukci, ale skrze prožití materiality doby
a Loosových interiérů.
en Vogl is a project by 3 artists: Klára
Hosnedlová in the role of artist and fashion
designer, Lucia Sceranková as photographer
and book author and Igor Hosnedl as exhibition architect. All 3, along with their model,
entered the home of doctor Vogl in Pilsen to
explore modernism but not through a conceptual lens or as social critique but rather
to experience, delve into, the materiality of
the times and interiors of Adolf Loos.
NAU GALLERY
(D6)
út–pá/Tue–Fri 13.00–18.00
naugallery.cz
Dana Sahánková: Za hranicí odrazu /
Beyond Reflection
16.9. – 25. 11.
Soubor monumentálních a stále intimních
perokreseb na plátně mladé autorky odkazuje na zastřenou hranici mezi objektivním
a oku skrytým - zrcadleným v „druhém
světě”.

Pravá ruka kouzelníka / Magician’s
Right Hand
Anna Franceschini, André Romão, Ana
Manso, Iza Tarasewicz, Diogo Evangelista,
Henning Lundkvist, Matyáš Chochola,
Nikolai Nekh, Azar Alsharif, Nuno da Luz
24. 9. – 27. 11.
V průběhu 20. století se magie stala nástrojem kolonizace lidské mysli a klíčovým
elementem v utváření pojmu touhy. Hrála
klíčovou roli v moderní politické rétorice,
reklamě nebo pojmu vlastnictví a může tak
být považována za strukturální element
v konstrukci západního kapitalismu a neoliberální ekonomie, nebo spíše jejich ruin,
ve kterých se dnes nacházíme. Výstava se
zabývá tématem magie a iluze ve vztahu
k lidské touze.
en Through the course of the 20th century,
magic has become a tool for the colonisation of the human mind and a key element
in designing concepts of desire. Occupying a key role in modern political oratory,
advertising or ownership, magic can be
perceived as a structural element in the
construction of Western capitalism and the
neoliberal economy, in the ruins of which
we find ourselves today. Exhibition deals
with the subjects of magic and illusion in
relation to human desire.
k / c Markéta Stará Condeixa
Martin Zet: |
24. 9. – 27. 11.
Výstava nových prací, jejichž počátky
však sahají až do 90. let minulého století
nastoluje specifickou vizi temporality. Mísí
se zde znovu objevená sochařská citlivost
k materiálu s pro Zeta tradičním přístupem
k videu, autorovo vyrovnání se s osobní
minulostí s rozpoznatelnou mnoho časovostí obklopujících věcí-nástrojů.
en Exhibition of new works, whose origins
however reach the 1990s, set up a specific
vision of temporality. Zet here blends his
re-discovered sculptural sensitivity towards
a material with his traditional approach to
video, his settlement with personal past
with objective poly-temporality of surrounding things-tools.
k / c Michal Novotný
Roy Da Prince
Umělci / artists: budou oznámeni /
to be announced
10. 12. – 12. 2.
Výstava volně krouží okolo příběhu Roy Da
Prince, 24-letého začínajícího rappera kterého porota odsoudila k 2 x 25 až 200 letům
vězení za pokus o vraždu dvou lidí po hádce
kdo bude hrát další zápas na veřejném
basketbalovém hřišti v centru New Orleans.
Příběh Roy Da Prince je zároveň metaforou
pro obecnou fascinaci něčím, co je zcela
mimo naše chápání a zároveň pro romantickou nostalgizaci této nemožnosti.
en Exhibition freely circulates around the
story of Roy Da Prince, 24-years old aspiring rapper who was sentenced to 2 x 25 to
200 years of prison for attempted murder
of two people starting over a dispute of
who had the next turn to play on the public
basketball court in central New Orleans.
The story of Roy Da Prince is taken as a metaphor for a fascination about something
that is entirely incomprehensible for us and
for the romanticization of this impossibility
of understanding.
k / c Michal Novotný
Jiří Surůvka: Samostatná výstava /
Solo exhibition
10. 12. – 12. 2.
Výstava je skrumáží starších a nových prací
Jiřího Surůvky, jedné z nejdůležitějších
postav české performance od poloviny 90.
let, Batmana, Policisty, dada body artisty,
svobodného umělce, invalidního důchodce,
externího pedagoga, Mistra Zábavy a jednoho z prvních umělců, který využíval tisk
na PVC.
en Exhibition is a gathering of older and
new works of Jiří Surůvky, one of the most
important persona of Czech performance
since the mid 1990s, Batman, Policeman,

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
Jiří Kovanda
13. 10. – 20. 11.
+ vlajka: Alena Kotzmannová
Piotr Philipov
24. 11. – 30. 12.

E4

mimo mapu / out of map

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

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

E2
VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES
Masarykovo nábřeží 250/1 (E2)
po–ne/Mon–Sun 11.00–20.00
Martin Krajc: Libido
1. 11. – 17. 11.
Martin Krajc připravil svou novou samostatnou výstavu přímo pro prostory výstavní
síně Mánes. Diváci uvidí rozsáhlý soubor
jeho posledních obrazů velkých formátů,
na nichž pracoval během letošního roku
v ateliéru industriálního prostoru vysočanské Pragovky. Název výstavy Libido vyjadřuje
podle autora radost a šťastný okamžik,
chvíle slasti a opojení, dávající každodennímu životu nový rozměr.
en Martin Krajc has prepared his new solo
exhibition exclusively for premises of the
Mánes exhibition hall. The audience will see
extensive set of his last work – large format
paintings, which he was working on during
this year in the atelier of Vysočany Pragovka’s industrial setting. Libido, the name
of the exhibition, expresses according to
the author a joyful and happy moment, moments of pleasure and intoxication, giving
everyday life a new dimension.
k / c Karel Srp

E3
GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 (E3)
čt–so / Thu–Sat 14.00–18.00
galerie1patro.cz
Michal Škoda
11. 10. – 4. 12.
Výstava je pořádána u příležitosti vydání
knihy Pavly Melkové, Prostor pro člověka
v díle Michala Škody, Arbor Vitae, 2016.
Antonín Střížek a Vladimíra Klumpar
8. 12. – 8. 1.
GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 (E3)
po–pá/Mon–Fri 12.00–19.00
czechdesign.cz
Designéři dětem / Design for kids
19. 10. – 6. 1.
Zlatá éra české hračky se navrací! Navštivte
výstavu představující současnou českou
designérskou produkci v oblasti hraček,
textilu, her a ilustrací.
en The golden era of Czech toys returns!
Visit the exhibition presenting contemporary Czech toy and textile design, games and
illustrations.
k / c Jana Vinšová, Kamila Matějková
GALERIE MIMOCHODEM
Palackého nám., vestibul st. metra (E3)
nonstop
facebook.com/galerievpodchodu
Filip Beránek: Suggested Post
3. 11. – 31. 3.
TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 (E3)
út–ne/Tue–Sun 12.00–18.00
tranzitdisplay.cz, cz.tranzit.org
Ursula Biemann, Nabil Ahmed:
Biosémiotické Borneo
7. 10. – 27. 11.
Projekt zviditelňuje sémiotické utváření
světa v přírodě a zkoumá, jak se umělci a terénní biologové vypořádávají se
smyslovou a významovou stránkou ekologie
pralesa na Borneu.
en Drawing attention to the semiotic
processes of world-making in nature, the
audio-visual work explores how artists and
field biologists go about sensing and making
sense of dense forest ecologies of Borneo
using new methods that describe entire
genetic assemblages as fluid text.
k / c Mariana Serranová
Projekt Společná sklizeň / Common
Harvest project: Tamas Kaszás, Asunción
Molinos Gordo, Tomáš Uhnák, Fernando
García-Drory
Společná sklizeň je studovnou a zároveň
výzkumnou laboratory environmentální
a agrární problematiky v umění.
en The Common Harvest project shows
“art as a branch of agriculture.”
Doněcký syndrom
15. 12. – únor/February 2017
Výzkum a výstava Paula Chaneyho byla
původně plánována jako site-specific
instalace v Izolyatsia - centrum pro kulturní
iniciativy v ukrajinském Doněcku. Její realizace byla bohužel znemožněna rozvíjejícím
se konfliktem na východní Ukrajině. Projekt
mapuje sinusoidu dramatického vzestupu
a následné deprese a násilí průmyslového
města Doněck.
en Site-specific installation originally made
for Ukranian Donetsk is going to be exhibited in Prague because of ongoing war
conflict in the area.
Komuny - utopie a praxe / Communes utopia and reality
16. 12. – 18. 12.
Třídenní filmový a diskusní festival zkoumající život komun a v komunách.

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

Alexander Wolff, Sonia Leimer, Madla
Reuter: The painters have finished
12. 11. – 23. 12.
Na poslední výstavu roku jsme pozvali umělce Alexandra Wolffa z Berlína,
který se rozhodl přizvat ke spolupráci
mladou vídeňskou umělkyni Soniu Leimer
a Jihoafričana Mandla Reutera, který žije
a pracuje rovněž v Berlíně. V pražské galerii
SVIT umělci společně realizují site specific
projekt, který na pomyslné ose propojuje
městská prostředí a kulturní kontexty tří
evropských měst. V doprovodném programu výstavy budou zapojeny i umělecké
ediční kolektivy zinů Starship z Berlína
a ztscrpt.net z Vídně.
en For the last exhibition of this year, we
invited a Berlin artist Alexander Wolff who
decided to invite a young Viennese artist
Sonia Leimer and South African artist
Mandl Reuter (who also lives and works
in Berlin) for cooperation. In Prague SVIT
Gallery, these artists will present a site
specific project which, on an imaginary
axis, connects the urban environments and
cultural contexts of three European cities.
The accompanying programme of the exhibition will incorporate the artistic editorial
teams of fanzines Starship from Berlin and
ztscrpt.net from Vienna.

E5
GALERIE GEMA
Máchova 27 (E5)
po–pá/Mon–Fri 13.00–18.00
gemagalerie.cz
Pavel Mühlbauer: Cesta (Krajiny)
7. 10. – 25. 11.
Malíř abstraktních krajin Pavel Mühlbauer
nevystavuje sice často, o to více je však
každá jeho výstava svátkem české krajinomalby. Maluje scenérie, které důvěrně
zná a které nesčetněkrát prošel v různých
denních i ročních dobách. Bez zbytečné
obrazové upovídanosti se soustředí pouze
na to podstatné – na prostorové vztahy
v krajině a barevné vjemy z ní.
en Abstract landscapes from Pavel Mühlbauer are talking about spatial relationships
and colour impressions.
Perličky na zdi (prodejní výstava)
1. 12. – 23. 12.
Přijďte si nebo svým blízkým k Vánocům
koupit drobné originální dílko od předních
českých autorů jakými jsou Jiří Sopko, Ivan
Ouhel, Václav Bláha a mnozí další.
V sobotu 17. 12. budeme mít výjimečně
otevřeno od 10.00 do 18.00 – zveme Vás na
„svařák“ a trocha toho umění :)

F3

Viktorie Valocká: Shnilý mango
18. 10. – 12. 11.
Vůně shnilého manga asociuje jisté „vizuální
aroma“ a je příhodnou metaforou vystavených děl. en Smell of rotten mango as
a metaphor of exhibited works.
k / c Lenka Sýkorová
IX. ročník mezinárodního projektu
grafického designu Virtuální bienále Praha
2016 / IX. International Project of Graphic
Design Virtual Biennale Prague 2016
Virtuální galerie / Virtual Gallery:
www.aug.cz/virtualni-bienale/2016
16. 11. – 10. 12.
Tématem je Budoucnost. Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významů až
po vlastní reflexi s přihlédnutím na současný
společenský vývoj.
en The theme is Future. This theme can be
interpreted from a wide spectrum of meanings to a personal reflection of contemporary society’s development.
k / c Lenka Sýkorová

Peter Bartoš: ZOO Bratislava
20. 10. – 20. 11.
Peter Bartoš bol v rokoch 1979–1991
zamestnaný v bratislavskej ZOO ako konceptuálny výtvarník. Navrhoval prostredia pre
zvieratá a pripravoval projekty krajinotvorby
zooparku.
en Between 1979 and 1991 Peter Bartoš
was empolyed as a conceptual artist at the
Bratislava Zoo. He designed the environments for the animals and prepared the
landscaping projects for the zoological park.
k / c Mira Keratová

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
Mikuláš Cacara: Pevný krunýř
2. 11. – 2. 12.

Claudiu Cobilanschi: Panenský les /
Virgin forest
11. 10. – 13. 11.
Cobilanschi skrze výstupy rešerše provedené na lesnické škole v Rumunsku
upozorňuje na stereotypy našeho myšlení.
Jeho záměrem je vyvolání debaty o vztahu
lesa a kapitalismu.
en Using the results from his research
conducted at a forestry school in Romania,
Cobilanschi draws attention to the stereotypes that exist in our thinking, with the
aim of initiating a discussion about the relationship between forests and capitalism.
k / c Nikola Brabcová, Karin Šrubařová

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

GALERIE NTK

GALERIE AVU

POLANSKY GALLERY

VELETRŽNÍ PALÁC
STUDIO HRDINŮ

GALERIE PETR NOVOTNÝ
BERLÍNSKEJ MODEL
GALERIE PELLÉ
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VELETRŽNÍ PALÁC –
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

TRAFO GALLERY

THE CHEMISTRY GALLERY
INI GALLERY
GALERIE JELENÍ
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GALERIE NOD
DŮM FOTOGRAFIE

GALERIE RUDOLFINUM

01.11.16 8

Prostorový průvodce
současným uměním

PALÁC KINSKYCH
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

EMBLEM HOTEL

GALERIE AMU

Artpark

VI PER

GALERIE UM

MUZEUM MONTANELLI

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

STAROMĚSTSKÁ RADNICE
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

KVALITÁŘ

GALERIE FOTOGRAFIC
GALERIE J. FRAGNERA

GALERIE 35M2

MUSEUM KAMPA
ARTINBOX

D

GALERIE HAVELKA
ATELIÉR J. SUDKA

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

GALERIE KRITIKŮ

NEVAN CONTEMPO

GALERIE PANEL
TOPIČŮV SALON

HUNT KASTNER
NAU GALLERY
DRDOVA GALLERY

FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY

GOETHE-INSTITUT
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP

Zbyněk Baladrán, Tomáš Svoboda
30. 11. – 31. 12.
k / c Hana Rousová

GALERIE CZECHDESIGN

Artpark
Otevírací doba: každý den
mimo pondělí od 10 do 18 hodin
Vstup zdarma

ŠKOLSKÁ 28 GALERIE F. BAUMANNA
GALERIE 1
NOVÁ GALERIE

GALERIE SPZ

MÁNES

GALERIE VIA ART
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SVIT

Cena JindřichaSoučasné
Chalupeckého:
Finále 2016
umění
Contemporary
Art
v
pražských
galeriích
in
Prague
Galleries
Laure Prouvost: C’est l’est non ouest
Národní galerie v Praze: Veletržní palác
5. 10. 2016 – 8. 1. 2017

01/11 – 31/12 2016
PRAHA

TRANZITDISPLAY

FUTURA
GALERIE MIMOCHODEM

Jan Slovák: Kresba na jižní zdi
5. 12. – 6. 1.

GALERIE GEMA

MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15
po–ne/Mon–Sun 13.00–20.00
+ dle programu / + according
to the evening programme
meetfactory.cz
Esther Shalev-Gerz, Dor Guez, Clemens
Von Wedemeyer, Agnieszka Polska, Sarah
Sweeney, Nedko Solakov, Himali Singh
Soin, Sophie Calle, Kateřina Šedá, Hito
Steyerl, Dorothy Iannone, Dread Scott,
Adam Vačkář, Dan Acostioaei
Smích a zapomnění / Laughter and
Forgetting
8. 9. – 13. 11.

ETC. GALERIE

F

– GALERIE KOSTKA

Ondřej Roubík: Temné noci duše
28. 10. – 4. 12.

PROTOTYP
Sekaninova 16
po, st–čt / Mon, Wed–Thu 13.00–19.00
studio-prototyp.cz/galerie

2

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

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

Argišt Alaverdyan: Kontakt
9. 12. – 22. 12.
Student pražské AVU se v pracích z posledních let kontinuálně zabývá abstraktní
malbou s východisky ve vizualitě racionálních systémů deskových her, puzzle, atd.,
jejichž tvarosloví používá a dále rozvíjí.
en Abstract paintings connected to logic of
board games and puzzles.
k / c Petr Vaňous

1

RY
FAC TO

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

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

en A three day film and discussion festival
investigating the life of communes, on
communes.

ME E T

Jimena Mendoza, Aleksandra Vajd:
casualidad/causalidad
8. 12. – 10. 1.
Jimena Mendoza a Aleksandra Vajd prezentují výsledky procesuální spolupráce, která
pátrá po naprosté materiálnosti fotografie
a sochařství. Ty podle situace a při vzájemném srovnání spolu vytvářejí určité napětí
a proměňují se.
en Jimena Mendoza and Aleksandra Vajd
present the results of their processual
collaboration, which delves into the utter
materiality of photography and sculpture.
When situationally juxtaposed, a certain
tension and shifting takes place.

dada body artist, free artist, disability
pensioner, external teacher, Master of
Entertainment and one of the first artist to
use PVC print.
k / c Michal Novotný
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Křest katalogu Pavla Baňky / Reflexe
7. 11. 18.00
Slavnostní křest nového katalogu významného českého fotografa Pavla Baňky.
en Launch of a catalogue Reflexions of Pavel
Baňka, important Czech photographer.

D4

en A set of monumental, yet intimate penand-ink drawings on canvas by the young
artist echoes the obscured line between
the objective and the unseen – mirrored in
“the other world”.

Smích a zapomnění zkoumá tvárnost
paměti, bolest smíchu, vzájemný vztah mezi
soukromým a veřejným životem a zrádnost
lidských vztahů. Výstava vychází z díla Milana
Kundery Kniha smíchu a zapomnění z roku
1978, která vyšla během autorova pařížského exilu.
en Laughter and Forgetting explores the
malleability of memory, pain of laughter,
the interrrelationship between public and
private life, and the deception of human
relationships, taking its start from Milan
Kundera’s The Book of Laughter and Forgetting written in 1978 and published while in
exile in Paris.
k / c Olga Stefan
Manon de Boer, Kara Rooney, Ben
Landau, Cristina David, Martin Vongrej,
Marie Lukáčová & Jakub Roček, Jaro
Kyša, Viktor Frešo, Rona Stern, Khalifa
Ababacar Dieng, András Cséfalvay
Time After Time
24. 11. – 8. 1.
Čas plyne v nekonečném kruhu a všechno se donekonečna opakuje, dokonce
i opakování se opakuje. Jsme přesvědčeni
o jedinečnosti a neopakovatelnosti prožívaného momentu, netušíce, že jsme ho
prožívali mnohokrát v minulosti a budeme
ho prožívat znovu a znovu.
en Time flows by in eternal circles and all
keeps recurring forever, even the repetition
repeats itself. We are convinced of the
unique and individual quality of each
moment, not knowing that we experienced
it many times before and are going to live it
again and again in the future.
k / c Jaro Varga & Zuzana Jakalová

Ivan Svoboda: Doba ledová / Ice Age
13. 10. – 17. 11.
V rámci autorské výstavy představí Ivan
Svoboda v Galerii Kostka videoinstalaci a sérii
fotografií, zaznamenávající putování jedinců
Homo sapiens sapiens za lepším životem
a překonávaní různých nástrah a bojů s nepřízní osudu. Vytoužený cíl je malá vesnice
na Českolipsku.
en In his solo exhibition for the Kostka
Gallery, Ivan Svoboda will present a video
installation and a series of photographs
depicting the quest of the wandering Homo
sapiens sapiens for better life while overcoming various traps and adversities. The
desired destination is a small village nearby
Česká Lípa in the Czech Republic.

G

Markus Hanakam & Roswitha Schuller: Pivot
24. 11. – 8. 1.
Ve Vídni usazená umělecká dvojice Markus
Hanakam a Roswitha Schuller představí
v tajemně atmosférickém prostoru Galerie
Kostka nové video, které sice částečně odkazuje k historickým modelům zobrazování, ale
je zároveň transformováno novými impulsy
a utvářením divácké zkušenosti.
en A Vienna-based duo Markus Hanakam
and Roswitha Schuller prepared for the
exhibition in Kostka Gallery a new video work
within a mysteriously atmospheric space that
faintly recalls historical models of display,
but is transformed by new impulses and the
shaping of viewer experience.
k / c Zuzana Jakalová & Jaro Varga
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Justiční vražda Jakoba Mohra /
The Judicial Murder of Jakob Mohr

GALERIE VYŠEHRAD

13. 11. 20.00, promítání filmu, vstup volný /
film screening, free admission
kino Ponrepo / Ponrepo Cinema
Justiční vražda Jakoba Mohra (CZ, 2016,
63 min) představuje divákovi případ psychiatrického pacienta a tvůrce Jakoba Mohra,
který trpěl utkvělou představou, že veškeré
jeho jednání řídí jeho ošetřující lékař za
pomocí zvláštního stroje.
en The Judicial Murder of Jakob Mohr (CZ,
2016, 63 min) recounts the story of the
psychiatric patient and artist Jakob Mohr,
who was convinced that his actions were
being controlled by his doctor with the aid
of a mysterious machine.
Georgios Papadopoulos
Science Economique Concreté; economic
discourse as the material for analysis and
creativity
28.
11. 12.00
MEETFACTORY
sál 115 / room 115, UMPRUM, náměstí Jana
Palacha 80, vstup volný / free admission
Přednáška řeckého ekonoma a filozofa.
Papadopoulos dekonstruuje ekonomickou
rétoriku a rozvíjí metodu, která kombinuje
strukturální analýzu s tvůrčím psaním.
en Lecture by Greek economist and
philosopher. Papadopoulos deconstructs
economic rhetoric, developing a method
that combines structural analysis with
creative writing.
Georgia Sagri
16. 12. 18.00
Veletržní palác – Národní galerie v Praze
/ Trade Fair Palace – National Gallery in
Prague, vstup volný / free admission
Performance řecké umělkyně v rámci výstavy Against Nature.
en Performance by Greek artist. Part of the
exhibition Against Nature.
CENA JINDŘÍCHA CHALUPECKÉHO 2016
JINDŘICH CHALUPECKÝ AWARD 2016
www.cjch.cz

10. 11. 19.00, Kino 35, Francouzský institut
v Praze / French Institute in Prague
On Screen / Sound Vol.II., pásmo videí
podle kurátorského výběru Victorie Brooks,
kurátorky EMPAC v New Yorku / series of
videos, curatorial selection by Victoria Brooks, curator at EMPAC: Laure Prouvost, Tony
Cokes, Sara Magenheimer, Alexander Cluge,
Lucie Rosenfeldová
21. 11. 12.00, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, posluchárna č.115 / Academy
of Arts, Architecture and Design, lecture
room 115
Jury Meeting, přednáška Gunnara B. Kvarana, ředitele The Astrup Fearnley Museum of
Modern Art v Oslu a porotce Ceny Jindřicha
Chalupeckého / lecture by Gunnar B. Kvaran, director of The Astrup Fearnley Museum
of Modern Art in Oslo and juror of Jindřich
Chalupecký Award
22. 11. 19.15, Studio Hrdinů
Ceremoniál vyhlášení Ceny Jindřicha
Chalupeckého 2016 / Jindřich Chalupecký
Award 2016 Ceremony, sál otevřen od 19.15,
začátek a přímý přenos Českou televizí ve
20.20 (vstup do sálu pouze do 20.00) / the
hall is open from 7:15 pm, the ceremony and
the live broadcast by Czech Television start
at 8:20 pm (entry only until 8 pm)
1. 12. 18.00, Moravská galeriie v Brně, Pražákův palác / Moravian Gallery in Brno, Pražák
Palace
Vernisáž výstavy Neváhej a ber! Laureáti
Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art / opening of the exhibition Up for
Grabs! Jindřich Chalupecký Award Winners
from the Magnus Art Collection
6. 12. 19.00, Kino 35, Francouzský institut
v Praze / Kino 35, French Institute in Prague
Finalisté / Finalists, premiéra filmu v režii
Lenky Lindaurové / premiere of the film
directed by Lenka Lindaurová

9. 12. Café Chalupecký: Pablo Helguera –
místo a čas upřesníme / venue and time will
be specified
8. 1., 15.00, Národní galerie v Praze, Veletržní
palác / National Gallery in Prague, Trade
Fair Palace
Café Chalupecký: Aneta Rostkowska
a Jakub Woynarowski, performance a dernisáž výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého:
Finále 2016 a výstavy Laure Prouvost: C'est
est not ouest / performance and closing of
the exhibition Jindřich Chalupecký Award:
Final 2016 and the exhibition of Laure Prouvost: C’est l’est not ouest
Termíny komentovaných prohlídek výstavou
Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016
+ Laure Prouvost: C’est l’est not ouest na:
www.ngprague.cz
en Dates and times of the guided tours of
the exhibition of Jindřich Chalupecký Award:
Final 2016 + Laure Prouvost: C’est l’est not
ouest at www.ngprague.cz
CENA VĚRY JIROUSOVÉ 2016
VĚRA JIROUSOVÁ AWARD 2016
www.cenavj.cz
17. 11. 19:00, Veletržní palác
Slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku
CVJ v kategoriích Cena Věry Jirousové pro
etablované kritiky a za přínos oboru a Cena
Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného
umění do 28 let.
en The awarding ceremony of the 4th year
V. J. Award for emerging and established
art critics.

kupectví ArtMap zakončí party v kavárně
Praha. V rámci programu proběhne prezentace slovenské umělkyně Magdy Stanové, která představí výsledky své práce na
téma "algoritmy v umění" a stejnojmennou
knihu. Pro bližší informace sledujte facebook ArtMap.
en ArtMap Brno celebrates 5 years on
scene! Expect accompanying program
in the bookstore and a late night party
at 4AM Praha café. As a part of festive
program Slovak artist Magda Stanová will
present her book Algorithms in Art. Fore
more info see our facebook.
Plzeň design!
17.-20. 11. 2016, DEPO2015
plzendesign.cz
Přehlídka současného designu představí
designové produkty od mladých českých
tvůrců i zavedených studií. Nabitý offprogram nabídne kromě parties a koncertů
také fashion přehlídku a řadu workshopů.

ArtMap se těší podpoře:

Mapa © Map Design
www.mapdesign.eu

na výletě / on trip
5. narozeniny ArtMap v Brně
16. 11. Praha / Fórum pro architekturu
a média, prahavbrne.cz
ArtMap v Brně slaví páté výročí! Celodenní
program v prostorách brněnského Knih-
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Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016
Laure Prouvost: C’est l’est non ouest
Národní galerie v Praze: Veletržní palác
5. 10. 2016 – 8. 1. 2017

� 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

