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 mimo mapu / out of map
 Výstava probíhá v rámci Fotograf 

Festivalu 2016 / The exhibition is held in the 
framework of Fotograf Festival 2016
Informace o termínech vernisáží najdete 
na stránkách artmap.cz a v našem 
newsletteru.

Břevnov
ENTRANCE GALLERY  
Oranžérie Břevnovského kláštera, 
Markétská 28/1  
čt–ne/Thu–Sun,12:00–18:00 
entrancegallery.com

Stanislav Zippe a Richard Loskot: 
Čas oponou trhl a změněn svět
17. 9.–9. 10.
k / c Karel Srp
Peter Bartoš: ZOO Bratislava

 20. 10.–20. 11.
Peter Bartoš bol v rokoch 1979-1991 zamest-
naný v bratislavskej ZOO ako konceptuálny 
výtvarník. Navrhoval prostredia pre zvieratá 
a pripravoval projekty krajinotvorby zooparku.
en Between 1979 and 1991 Peter Bartoš was 
a conceptual artist employed at the Brati-
slava Zoo. He designed the environments 
for the animals and prepared the landsca-
ping projects for the zoological park.
k / c Mira Keratová

GALERIE KUZEBAUCH 
Říčanova 19  
po–pá / Mon–Fri 10:00–17:00 
Nebo po domluvě 
galeriekuzebauch.com

Riikka Latva-Somppi / Maxim Velčovský: 
Organika
2. 9.–8. 10.
„Teorie zraje ve zkušenost, může mít 
intelektuální nebo kulturní konotace, jednou 
je to malé prozření a jindy jednoduše za-
pomenutá vzpomínka, jež se nám dere ven 
a nenechá se odbýt.” Finsko-česká výstava 
o významech těla. 
en ”Theory evolves to an experience, may 
it be intellectual, a cultural connotation, 
a small amused insight or simply a forgotten 
memory that reaches the surface in a view-
ers mind.“ Czech-Finnish exhibition about 
bodily notions.

GALERIE MAKRÁČ 
Ústav makromolekulární 
chemie AV ČR, v. v. i. 
Heyrovského nám. 2 (C1) 
po–pá/Mon–Fri 8:00–18:00 
www.imc.cas.cz

LETOHRÁDEK HVĚZDA 
obora Hvězda 
út–ne/Tue–Sun, 10:00–18:00 
pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Havel – Prigov a česká experimentální 
tvorba / Havel – Prigov and Czech 
experimental artworks
17. 6.–30. 10.

Dejvice / Bubeneč
GALERIE NTK 
Národní technická knihovna 
Technická 6 
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. 
k/ c Milan MIkuláštík

GALERIE VILLA PELLÉ 
Pelléova 10 (B2) 
út–ne/Tue-Sun,13:00–18:00, 
www.villapelle.cz

Kamila Ženatá: Neviditelnost/Invisibility
Po deseti letech multimediálních projektů 
opět výstava velkoformátových abstrakt-
ních obrazů inspirovaných filosofií taoismu, 
přírodními procesy a kvantovou fyzikou. 
Pohled pod povrch jevů.
en After ten years of multimedia projects, 
again an exhibition of large-format abstract 
paintings inspired by Taoist philosophy, nat-
ural processes and quantum physics. A look 
underneath the surface of occurrences. 
k / c Helena Gaudeková
Tomáš Lampar, Josefa Štěpánková: 
Bytosti/Beings
4. 10.–6. 11.
Solitérní tvůrce Tomáš Lampar má schop-
nost vnímat mimosmyslové jevy a děje, které 
zaznamenává v sériích unikátních kreseb 
a maleb. DNA Lamparovy tvůrčí hypersen-
sitivity nalézáme u jeho prababičky Josefy 
Štěpánkové, která prostřednictvím medij-
ních 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 Lampar´s creative hypersensitivity can 
be found at his great-grandmother Josefa 
Stepankova, who communicated through 
her drawing with the netherworld. 
k / c Terezie Zemánková

Holešovice
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

Sportu zdar! / All Hail Sport!
24. 6.–10. 10.
Výstava představuje díla a projekty více než 
šesti desítek současných českých umělců, 
která odrážejí vztah umění a sportu od roku 
1945 do současnosti. Vedle maleb, kreseb, 
grafik a fotografií výstava představuje 
i koláže, sochy či instalace známých i méně 
známých tvůrců.
en The exhibition presents the works 
and projects of over sixty contemporary 
Czech artists reflecting the relationship 
between art and sport from 1954 to today. 
The exhibition features paintings, drawings, 
graphics, and photos, plus collages, sculp-
tures, or installations from famous as well as 
lesser-known names. 
k / c Petr Volf, Leoš Válka
Stanislav Libenský Award 2016
15. 9.–14. 11.
Mezinárodní sklářská soutěžní výstava Stani-
slav Libenský Award každoročně představuje 
v Praze nejlepší práce absolventů vysokých 
uměleckých škol, kteří ve své závěrečné 
práci použili sklo. Návštěvníci mohou pro-
střednictvím prací nastupující sklářské 
generace vidět, jak se fenomén uměleckého 
sklářství vyvíjí na mezinárodní úrovni.
en Each year in Prague, the international 
Stanislav Libenský Award glassmaking com-
petition 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 u příležitosti nedožitých 
80. narozenin Václava Havla představí 
fotografické dílo dvou předních českých 
fotografů Tomkiho Němce a Bohdana 
Holomíčka, kteří řadu let zaznamenávali zá-
sadní historické okamžiky i obyčejné chvíle 
v životě dramatika, politika, prezidenta 
a občana Václava Havla. Více než tři stovky 
fotografií doplní umělecky zpracované, 
dosud nezveřejněné filmové dokumentární 
záznamy, jejichž autorem je dokumentarista 
Petr Jančárek.
en This extensive exhibition, on the 
occasion of what would have been 
Václav Havel’s 80th birthday, 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. Over three hundred photos will be 
accompanied by hitherto unseen, artisti-
cally produced documentary film footage by 
Petr Jančárek.
Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu 
/ Family Ready for Departure
12. 5.–17. 10.
Ve spolupráci s rodinou uznávaného 
sochaře Karla Nepraše představuje DOX 
rekonstrukci jeho známého monumentál-
ního sousoší s názvem Rodina připravená 
k odjezdu, které padlo za oběť normalizační 
hysterii a bylo zničeno.
en In cooperation with the family of Czech 
sculptor Karel Nepraš, DOX is presenting 
a reconstruction of his noted monumental 
sculpture group called Family Ready for De-
parture, which fell victim to the hysteria of 
the Normalization era and was destroyed.

– 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

TRAFO GALLERY 
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5)

Aleš Brázdil, Michal Cimala, Epos 257, 
Jakub Janovský, Josefína Jonášová, Jan 
Kaláb, Jakub Nepraš, Tets Ohnari, Michal 
Pustějovský, Jakub Roztočil, Magdalena 
Roztočilová, Michal Škapa, Marek Ther, 
Zdeněk Trs
Zmrdvýchvstání/Resurrection
22. 9.–16. 10.
Úvodní skupinová výstava rezidentů a přátel 
Trafačky, kteří budou utvářet budoucí 
výstavní program Trafo Gallery.
Jakub Janovský: Silicon Family
25. 10.–20. 11.
Lidská slabost a zranitelnost zobrazená 
za pomoci ironické a výstižné kresebné 
techniky, spojující se v silných tématech 
obrazů a prostorových instalacích Jakuba 
Janovského. 
k / c Otto M. Urban

Karlín
FUTURA: KARLIN STUDIOS  
Křižíkova 34 (C7) 
st–ne / Wed–Sun 12.00–18.00 
futuraproject.cz

PAS: Můžem, ale nevíme jak / 
We can, but we don’t know how
3.–30. 9.
Po sedmi letech aktivuje svoji činnost 
skupina PAS (Produkce Aktivit Současnosti). 
Vít Havránek, Jiří Skála a Tomáš Vaněk 
se setkávají při příležitosti konceptu tzv. 
měkké výstavy. Poslední výstavy v místě, kde 
končí svou činnost instituce Karlin Studios. 
Ústředním tématem je práce s objektem 
a jeho obalem jako nositelem neurčité 
touhy.
en After seven years of existence, PAS 
group (Produkce aktivit současnosti – 
Production of Activities of the Present) 
reactivates its function. Vít Havránek, Jiří 
Skála and Tomáš Vaněk gather around the 

concept of so-called Soft Exhibition. The 
last exhibition in a space, which will no 
longer host activities of the institution Karlin 
Studios. The central theme of this exhibition 
is the work with one object and its packag-
ing as the holder of an indefinite desire.
James Lewis: Myší úklid / Mouse cleaning
3.–30. 9.
Otázka: Může být fiktivní realita aplikova-
telná na koncept architektury? Může se 
architektura stát imaginární? Myší úklid se 
týká jedné epizody Toma a Jerryho, ve které 
smyšlená budova – epicentrum zápasu mezi 
kočkou a myší a metafora pro společné 
bydlení a sociální prostor – byla povrch-
ně přizpůsobena souborem pravidel, jež 
fungují ve fiktivní i skutečné realitě. Zákony 
gravitace, sociální konvence, času a morálky 
jsou převráceny.
en Q: Can fictitious reality also be ap-
plied to the concept of architecture? Can 
architecture become imaginary? Mouse 
cleaning refers to a Tom and Jerry episode, 
in which the imagined building – the 
epicentre of the struggle between cat and 
mouse and the metaphor for communal 
living and social space – has superficially 
conformed to a set of rules that function 
in a fictional and actual reality. The laws of 
gravity, social convention, time and morality 
are transcended.
What's that dirt under your nails made 
Kettiger, Saliva, Skibicki
3.–18. 9. 2016
”What's that dirt under your nails made 
of?“ je podmanivou instalací a performa-
tivním projektem vypracovaným Tomaszem 
Skibickim, Lukášem Hofmannem / Saliva 
a Ninou Kettiger. Jeho cílem je představit 
a přehodnotit primární ideje civilizačních 
struktur. Akce se koná v soon-to-be-de-
molished Karlin Studios. Umělci reagují 
na tuto situaci kontemplací nad tématem 
Armageddonu a Přežití a nabízí náhled, jak 
udržitelným způsobem zachovat duchovní 
i fyzickou soudržnost.
en Immersive installation and performance 
project presented by Tomasz Skibicki, 
Lukáš Hofmann and Nina Kettiger, aiming to 
imagine and rethink the core ideas behind 
civilizations structures. Taking place in the 
soon to be demolished institution Karlin 
Studios, the artists are responding to the 
climate by approaching the idea of the 
apocalypse and survival and how to sustain-
ably maintain communities in a spiritual and 
physical environment.

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

Ladislav Jezbera: Attractor
16. 9.–29. 10. 
k / c Monika Čejková

GALERIE VIPER 
Vítkova 2 (C7) 
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 vi-
deem, přičemž architektura je jí prostřed-
kem pro kritiku společnosti. Představíme 
dvě nová videa The Architect a Quarry, 
kriticky hodnotící práci architektů.

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

Slava Mogutin
11. 8.–30. 9.
Výstava je realizována ve spolupráci 
s Prague Pride.
en Exhibition is organized in cooperation 
with Prague Pride. 
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
Uli Westphal: Vynikající / Outstanding
4. 10.–4. 12.
Výstava představí ve veřejném prostoru 
velkoformátové fotografie ovoce a zeleniny, 
které bylo na komerčním trhu zamítnuto, 
protože nezapadá do etablovaných marke-
tingových standardů. K výstavě pořádáme 
spolu s iniciativou Zachraň jídlo též dopro-
vodný program.
en The exhibition shows large scale pho-
tographs of fruit and vegetable, which was 
not accepted for the commercial market, 
because of not matching the so called mar-
keting standards. Organized together with 
the initiative „Zachraň jídlo“ (Save Food).

BERLINSKEJ MODEL 
Pplk. Sochora 9 (B4) 
berlinskejmodel.cz

Aktuální program na stránkách galerie 
a na facebooku.

GALERIE AVU 
U Akademie 4 (A3) 
Hlavní budova AVU, č. dveří 13 
po–pá/Mon–Fri 10:00–18:00 
avu.cz

Viktor Takáč, Jaroslav Šlauf: Dialektika 
audiovizuálního díla
4. 10.–13. 10.
Výzkum prezentačních a instalačních 
tendencí v současné audiovizuální galerijní 
praxi.
Tomáš Honz, Klára Sedlo, Sebastian 
Wojnar, Martin Žák: Portrét
18. 10.–3. 11.
Symbolismus v současném pojetí malby 
a sochy. 
k / c Marie Míčová

NADACE A CENTRUM 
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ  
Dukelských hrdinů 25a (B4) 
st–ne/Wen–Sun,12:00–18:00 h 
www.galeriejeleni.cz

– GALERIE JELENÍ
Barbora Kleinhamplová: MPEG Girl
14. 9.–2. 10.
„Její existence se pro ni samotnou stává ne-
rozluštitelným kódem. Opuštění hmotného 
režimu přináší zdánlivě neomezené možnos-
ti, ale nutně neznamená vysvobození. Je 
to jakýsi mezistav, prostor mezi svobodou 
a disociací. Možná právě tady se rodí úvahy 
o alternativní obnově systému.”
en ”Her existence is an insolvable cipher 
even for her. Leaving the material space 
brings apparently unlimited options... 
Although it doesn't necessarily mean rescu-
ing. It is some kind of in-between state, 
a space between liberty and dissociation. At 
the very place might contemplation about 
alternative renewal of the system originate.“
Tomáš Hrůza: Venkovská romance /  
Village Romance

 14. 10.–30. 10.
Fotografická tvorba Tomáše Hrůzy je spojena 
s jeho romantickou touhou po usazení se 
v rurální krajině a představou života v obe-
stoupení 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

GALERIE PETR NOVOTNÝ 
Heřmanova 35 (B4) 
út–pá/Thu–Fri 12:00–18:00, 
so po domluvě na tel. 608862324 
galeriepn.cz

Petr Veselý: O vteřinu později...
7. 9.–8. 10.
Výstava představuje nejnovější tvorbu 
malíře od jeho poslední výstavy v Galerii 
Rudolfinum.
100 – 20 – 60
12. 10.–12. 11.
Výstava k 20. výročí galerie.

INI GALLERY / PROSTOR 
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 (B4) 
otevřeno po domluvě 
inigallery.cz

Jan Nálevka: Já, která píši tuto knihu / 
Me, Who Writes This Book
1. 9.–31. 10.
Dvouměsíční rezidence Jana Nálevky v INI 
Project je součástí doprovodného programu 
letošního ročníku Ceny Věry Jirousové pro 
kritiky vizuálního umění. Proběhne zde pro-
cesuální projekt, jehož fáze budou postupně 
odkrývány a měněny. Pro termíny akcí prosíme 
sledujte naše webové a facebookové stránky.
en A two-month residency of Jan Nálevka 
at INI Project is a part of the accompanying 
program of the Věra Jirousová Award for 
art critics. Nálevka will conduct a process-
based project, the phases of which will 
be revealed and changed in several steps. 
For dates of the events, please check our 
website and Facebook page.

POLANSKY GALLERY 
Veletržní 45 (B4) 
st–so/Wed–Sat 14:00–19:00 
nebo po domluvě / or by appointment 
polanskygallery.com

Ludmila Smejkalová: Noc a den / 
Vision Board
27. 9.–5. 11.

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.–31. 10.
Výstava Studia Hrdinů s názvem Mon volně 
reaguje na uvedenou inscenaci Pan Theodor 
Mundstock režírovanou Milošem Horanským, 
která je polemickým uchopením slavného 
románu Ladislava Fukse v autorském podání 
pana Horanského.
en The exhibition in Studio Hrdinů called 
'Mon' reacts freely to the performance 
'Mr. Theodor Mundstock' directed by Miloš 
Horanský, which is a speculative take on 
Ladislav Fuks’s famous novel conceived by 
Mr. Horanský. 
k / c Tereza Sochorová Horáková

THE CHEMISTRY GALLERY 
Bubenská 1 (B4) 
út–so/Tue–Sat,11:00–19:00 
thechemistry.cz

Sadofsky & Trantina – 
GEKW: Umění / GEKW: Art
do 14. 9.
Tomáš Němec
21. 9.–22. 10.
Samostatná výstava jednoho z nejzajíma-
vějších současných českým malířů Tomáše 
Němce, na které představí svou nejnovější 
sérii obrazů na téma mužský akt.
en Brand new paintings from one of the 
most interesting contemporary Czech 
painters, Tomáš Němec. The topic of this 
series of paintings is nude men.

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

Sen a skutečnost: 30 let Sbírky 
architektury Národní galerie v Praze 
/ Dreams and Reality: 30 Years of the 
Architecture Collection at the National 
Gallery in Prague
24. 6.–25. 9.
Výstava při příležitosti 30. výročí založení 
Sbírky architektury Národní galerie v Praze 
představuje návštěvníkům, jak byla sbírka 
budována již od prvních nákupů, zachycuje 
její dělení do jednotlivých podsbírek a pre-
zentuje nejvýznamnější osobnosti, konkrétní 
exponáty i soutěžní návrhy.
en The exhibition on the occasion of the 
30th anniversary of the establishment of 
the Architecture Collection of the National 
Gallery in Prague introduces visitors to how 
the collection was built up from the very 
first purchases, captures its division into 
individual sub-sections and presents its 
most important figures, concrete exhibits 
and also the competition designs.
k / c Radomíra Sedláková
Introducing Nicole Morris & Miroslava 
Večeřová: Girlfriend
do 18. 9. 
k / c Tereza Jindrová
Moving Image Department – V. kapitola: 
Rozvrácená ekonomika času / 5th Chapter: 
The Economies of Time, Subverted
do 18. 9. 
k / c Adam Budak
Poetry Passage#3: Tichá věčnost / 
Silent Eternity
do 18. 9. 
k / c Adam Budak
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.
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:
Oproti přírodě: Mladá česká umělecká 
scéna / Against Nature: Young Czech Art 
Scene
5. 10.–15. 1.
Setkání umělců, které se mimo jiné vyjadřuje 
k řadě společensko-politických otázek 
souvisejících s dnešní produkcí umění, je re-
prezentativní ukázkou nespoutaného vývoje 
současné české scény.
en Representative of the effervescent 
developments of the emerging scene in the 
Czech Republic, this timely gathering of ar-
tists not only speaks a number of socio-po-
litical 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 přehlíd-
kou 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 Euro-
pean 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 nejprestižněj-
šího 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 zahranič-
ních 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 intro-
duce themselves at the Trade Fair Palace. 
For this occasion, they prepared new pro-
jects 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 fina-
lists. Our guest for 2016 is French artist by 
origin Laure Prouvost (1978), a 2013 Turner 
Prize laureate.

DOPROVODNÝ PROGRAM /  
RELATED EVENTS:
7. 9., Intervence #3 v Galerii výtvarných 
umění v Chebu / Intervention #3 into Galle-
ry of Fine Arts in Cheb
konec září / end of September – doprovod-
ná akce finalistky Anny Hulačové s pražskými 
včelaři / related event of finalist Anna Hula-
čová with Prague beekeepers, místo a da-

tum bude upřesněno na / date and place 
will be announced on fb a www.cjch.cz
18. 10., 17:00 (45-60min) – komentovaná 
prohlídka pro pedagogy / guided tour for 
pedagogues, Oldřich Bystřický
19. 10., 18:00 – Středa na AVU: Finalisté 
Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016 / AVU 
Wednesdays: Finalists of Jindřich Chalupec-
ký Award 2015, moderuje / moderated by 
Terezie Nekvindová
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 per-
spective 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 Re-
volution 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, Win-
slow Homer, George Bellows, Roy Lichten-
stein, 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 spolu-
práce v umělecké činnosti Jiřího Kovandy. 
Najdeme na ní díla (instalace, sochy, perfor-
mance), která vznikala společně a v dialogu 
s jinými umělci, případně s publikem. Výsta-
vy se účastní i Richard Nikl, Markéta Othová, 
Eva Koťátková, Stanislava Karbusická, Bar-
bora 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 ar-
tistic practice. It gathers works (installati-
ons, 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 Kleinham-
plová, 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, Monta-
na, 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) architek-
turu času a na architekturu jakožto nástroj 
temporality. Díla vystavená v rámci projektu 
„Vnitřní životy (času)“ vyjadřují psycholo-
gii času a architektury a jejich vliv na činy 
(většinově ženských) protagonistů a jejich 
plynutí. Díla Mayi Deren, Teresy Hubbard, 
Alexandra Birchlera, Markéty Othové a Jose-
fa 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.
Poetry Passage#4: Já jsem ústa / 
I Am the Mouth
5. 10.–15. 1.
Poetry Passage#4 se zaměří na jazyk, smysl-
nost zvuku a materiálnost hlasu. Návštěvníka 
přivítají u vchodu rty oddělené od těla 
opakující větu „Já jsem ústa, která vytvářejí 
vlny“. Krátké animované video polské uměl-
kyně Agnieszky Polské inspirované divadelní 
inscenací Samuela Becketta Not I se zakládá 
na vědeckém popisu zvukových vln probíha-
jících 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

FOTOGRAF FESTIVAL #6 
Čítárna / Reading Room

 5. 10.–8. 11.
Festivalová čítárna letos nabízí široké 
spektrum knih, které souvisejí s tématem 
tohoto ročníku „cultura/natura”. Od eko-
logicko aktivistických knih, přes teoretické 
texty věnující se ekologické problematice, 
antropocénu, politice i genderové rovině 
v umění související s ochranou přírody až 
po katalogy výstav a autorské fotografické 
publikace zastupující respektovanou klasiku 
i současnost. Nechybí ani fotografické 
časopisy jako je Camera Austria, European 
Photography, či texty autorů, kteří vystoupí 
v rámci festivalu, jako je T. J. Demos, 
Philippe Descola, Maja&Reuben Fowkes 
a mnozí další.
en The Reading Room project will present 
a wide range of books related to this 
year’s theme of cultura natura, from eco-
-activist books to theoretical studies on 
environmental issues, the Anthropocene, 
politics and gender in art linked to the pre-
servation of nature, to exhibition catalogues 
and photo-publications representing both 
classical and contemporary photographers. 
Photography magazines such as Camera 
Austria and European Photography, and 
texts by the authors who will speak at 
the festival such as T. J. Demos, Philippe 
Descola, Maja&Reuben Fowkes, etc. will also 
be included.
DOPROVODNÝ PROGRAM / RELATED EVENTS
22. 10. v 16:00 – Jiří Zemánek: přednáška
25. 10. v 16:00 – Setkání 3 RUR galeristů
1. 11. v 16:00 – 3 x 3 portfolia studentů
5. 11. v 16:00 – Barbara Benish: křest knihy 
Art, Form, and the Environment: Engaging in 
Sustainability

Malá Strana
ATELIÉR JOSEFA SUDKA 
Újezd 30 (D2) 
ut–ne / Tue-Sun, 12:00–18:00 
atelierjosefasudka.cz

Pavel Baňka / Reflexe
7. 9.—9. 10.
Výstava fotografií autora Pavla Baňky k příle-
žitosti vydání jeho monografie.
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 naše-
mu dnešnímu vztahu k přírodě a k práci.
en The archives of Ferdinand Bučina 
(1909–1994) are an interesting contribu-
tion 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

GALERIE AMU 
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, vchod 
z průchodu do ul. Tržiště (C2) 
út–ne / Tue-Sun 10:00–12:00, 
13:00–18:00 
g.amu.cz

Mojmír Bureš, Michal Czanderle, 
Jan Douša, Čeněk Folk, Žofie Helfertová, 
Lin Junye, Tereza Křenová, Václav 
Tvarůžka, Xiang Yu, Iryna Zakharova
FINAL FOTO FAMU 2016
13. 9.–25. 9.
Výstava absolventských prací studentů 
bakalářského a magisterského programu na 
KF FAMU.
en Exhibition of the final works by Bachelor 
and Master graduates from the Department 
of Photography at FAMU 
k / c Štěpánka Šimlová
Martin a Osa Johnsonovi: Zrození filmové 
divočiny / Martin and Osa Johnson: 
Birth of the Cinematic Wilderness

 4. 10.–13. 11.

Digitální fotoaparát je dnes nepostradatel-
nou 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 es-
sential 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 a Eliška Žáková

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 ar-
tists who lived in exile, depicting the period 
of 1980s in Paris. 20. 9. 2016 – 15. 1. 2017 
k / c Helena Musilová
Josef Istler
7. 10.–15. 1.
Výstava surrealistického malíře Josefa Istle-
ra. en The exhibition of surrealistic painter 
Josef Istler. 
k / c Iva Mladičová

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...
14. 9.–30. 10.
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

Nové Město
BOTANICKÁ ZAHRADA NA ALBERTOVĚ, 
TROPICKÝ SKLENÍK / ALBERTOV 
BOTANICAL GARDEN
Na Slupi 16, Praha 2 (E3) 
po–ne / Mon–Sun 10:00–17:00 
www.bz-uk.cz

Mark Dorf: Transpozice/Transposition
 2. 10.–30. 10.

Mark Dorf ve svém díle zkoumá post-analo-
gickou zkušenost digitální společnosti a její 
vztah k našim přírodním počátkům.
en In his works Mark Dorf explores the 
post-analogical experience of our digital 
society and its relationship to our natural 
beginnings.
k / c Adéla Kremplová, Katarína Mašterová

EX POST
Příčná 1 (E3) 
po–ne 10:00–17:00 
www.expost.space

Václav Jan Staněk: Knihy přírody
 7. 10.–28. 10.

Výstava je nahlédnutím do rozsáhlého 
fotografického díla zoologa, mykologa, foto-
grafa a filmaře Václava Staňka (1907–1983). 
Jejím jádrem jsou snímky fauny publikované 
v objemných fotografických knihách během 
40. let minulého století. Hostem výstavy se 
stala fotografka Johana Pošová.
en The exhibition provides a glimpse of 
the extensive photographic works of the 
zoologist, mycologist, photographer, and 
filmmaker Václav Staněk (1907–1983). The 
core of the exhibition consists of his photos 
of wildlife that were published in voluminous 
photography books in the 1940s. The pho-
tographer Johana Pošová has been invited 
as the exhibition’s guest.
k / c Jiří Thýn, Jiří Ptáček

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

Hannah Black, James Bridle, Ian Cheng, 
Matyáš Chochola, Metahaven, Jiří 
Skála / Tereza Stejskalová / Barbora 
Kleihamplová, Hito Steyerl, Anna Zett
Plain Text
8. 9.–27. 9.
Představení vybraných textů skupiny umělců 
běžně svoji materiální tvorbou spojovaných 
s fenoménem shrnovaným zobecněnou 
a banalizující formulí „post-internet”. Výstava 
akcentuje elementy široké tvůrčí škály obsa-
hu takových prací, zkratkovité pozornosti při 
internetovém browsingu a obecných schop-
ností vnímat text v digitální podobě. Selekce 
textů je interpretována skrze performance 
francouzské umělkyně Julie Béna. 
k / c Jen Kratochvíl
Daniel Steegmann Mangrané: Jsem čirý 
plyn, vzduch, prázdné místo, čas / I Am 
But Pure Gas, Air, Empty Space, and Time

 7. 10.–6. 11.
Steegmannovo dílo bychom mohli rozporco-
vat kategoriemi postkolonialismu, neo-
-konkretismu, strukturalismu, antropologie, 
psychedelie nebo postinternetového umění. 
Lepší je však přijmout je jako jedinečný 
celek.
en We could separate Steegmann’s works 
according to the classifications of post-
colonialism, neo-concretism, structuralism, 
anthropology, psychedelia, and post-inter-
net art – but it is better to accept them as 
one integral whole. 
k / c Tomáš Pospiszyl

GALERIE 1. PATRO 
Myslíkova 9 (E3) 
čt–so / Thu–Sat, 14.00–18.00 
galerie1patro.cz

Markéta a Vlasta Prachatická: 
Portréty a kresby
8. 9.–29. 10.
k / c Jiří Šetlík

GALERIE CZECHDESIGN 
Vojtěšská 3 (E3) 
út–pá/Tue–Fri, 10:00–18:00 
czechdesign.cz

Young Package 2016: Package Unlimited
9. 8.–9. 9.
Vítězem 21. ročníku mezinárodní soutěže 
obalového designu Young Package se stal 
Matěj Peca, který zaujal odbornou porotu 
ekologickým obalem na pizzu, z kterého 
se snadno složí koš. Přijďte se podívat na 
čtyřicítku nejlepších obalů na téma Package 
Unlmited.
en The winner of the Young Package 
international packaging design competition 
is Matěj Peca which stunned the jury with an 
ecological packaging for a pizza that could 
be transformed into the bin. Come and see 
the TOP 40 best packaging on the topic 
Package Unlmited.
Designéři dětem / Design for kids
19. 10.–6. 1.
Zlatá éra české hračky se navrací! Navštivte 
výstavu představující současnou českou de-
signérskou produkci v oblasti hraček, textilu, 
her a ilustrací.
en The golden era of Czech toys returns! 
Visit the exhibition presenting contempo-
rary Czech toy and textile design, games 
and illustrations. 
k / c Jana Vinšová, Kamila Matějková

GALERIE FERDINADA BAUMANNA 
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D4) 
po–ne / Mon–Sun, 7:00–22:00 
fbgallery.cz

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič / 
Ve stínu mauzolea
25. 8.–19. 9. 
k / c Daniel Vlček

GALERIE KRITIKŮ 
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3) 
út–ne /Tue–Sun 11:00–18:00 
galeriekritiku.cz

City Utopia – Metabolika budoucnosti / 
Metabolics of Future
Suzanne Broughel, Milan Cais, Zachary 
Fabri, Marta Fišerová, Anna Lise Jensen, 
Lucie Mičíková, Lukáš Machalický, Jan 
Pfeiffer, Jean-Marc Superville Sovak, 
Petra Valentová, Amy Westpfahl
23. 8.–18. 9.
Výstava představuje multimediální vizi 
životního prostředí, koncipovanou jednak na 
pomezí reality a virtuality, jednak na základě 
konkrétních aktivit ve vybraných lokali-
tách americké a české metropole. Klade si 
otázku, jak funguje organizace architektury 
a prostoru v kontextu historicko-spole-
čenské paměti vybraných míst a objektů, 
a jak se jejich současná funkce vyrovnává 
s požadavky člověka na jeho práci, svobodný 
pohyb a kreativní vnímání.
en The exhibition introduces a multimedial 
vision of the life environment, conceived 
on the boundary of reality and virtuality, 
then on the basis of concrete ativities at 
the selected places of the American and 
Czech metropolis. It poses a question, how 
the organisation of architecture and space 
functions in the context of the historical-
social memory of the selected localities and 
objects, and how their today function meets 
the man´s requirements for the work, free 
movement and creative perception. 
k / c Petra Valentová a Vlasta Čiháková 
Noshiro
Jan Poupě a Petr Gruber: Lom / 
Na rozhraní / Quarry / On the Borderline
20. 9.–9. 10.
Výstava dvou umělců, jež mají společnou 
generační příslušnost a zaujetí pro vnímání 
prostoru a plochu obrazu. S motivem 
lomu, významným symbolem krajiny, oba 
autoři pracují po svém. Pro Jana Poupěte 
je událostí v prostoru krajiny, nechtěný am-
fiteátr. V Gruberových obrazech vystupuje 
na pozadí jako fragment pohlcený v temnotě 
stromů. Místo, které bylo původně obětova-
né, aby jiné mohlo vzniknout.
en The exhibition of two artists, who be-
long to the same generation, based on the 
common interest in the space perception 
and the picture surface. Both artists work 
with the motif of quarry, an important sym-
bol of landscape, by his own way. For Jan 
Poupě, it means an event in the landscape, 
an unintentional amphitheatre. In Gru-
ber´s pictures it appears at the background, 
hidden as fragment in the darkness of trees. 
It is a place, originally sacrified for creation 
of another new one. 
k / c Vlasta Čiháková Noshiro

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

Luis Cerdas Jaubert – Disecciones: 
Pedazos de lo que fue algo
14. 9. 2016 v 19.00 (vernisáž)

GALERIE PANEL 
Smetanovo nábřeží 2 (D2) 
po–pá 10–18 h 
www.famu.cz

Jana Doležalová: mEDICINE
 7. 10.–28. 10.

Autorka se dotýká tématu čínské medicí-
ny, která je příkladem těsného propojení 
specifického kulturního dědictví a čerpání 
přírodních zdrojů.
en The author touches on the topic of 
Chinese medicine, which is an example of 
a close interconnection between cultural 
heritage and the use of natural sources.
k / c Tereza Jindrová

GALERIE SPZ 
Pštrossova 8 (E3) 
so/Sat 14:00-18:00 (další dny je 
výstava ke zhlédnutí přes výlohu) 
galeriespz.com

Martina Staňková: Petr a naše studio
6. 9.–7. 10.
k / c Jiří Ptáček
Jiří Kovanda
13. 10.–20. 11.
+ vlajka: Alena Kotzmannová

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY 
Národní 30 (D3) 
po–ne/Mon–Sun 11:00–19:00 
galerievaclavaspaly.cz

Petr Nikl: Pijavice
6. 9.–16. 10.

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 
galerieviaart.com

Patrik Hábl: Nepravděpodobný rozměr
20. 9.–19. 10.
Hra s rozměrem, prostorem a měřítkem.

KLÁŠTER PANNY MARIE SNĚŽNÉ 
Jungmannovo náměstí 753/18 (D3) 
po–ne/Mon–Sun 10:00–19:00 
photoart.cz

Steve McCurry: Photographer
5. 9.–2. 10.
Výstava světoznámého fotografa Steva 
McCurryho čítá 107 velkoplošných fotografií, 
mezi kterými nechybí jeho vítězné snímky 
z World Press Photo a také autorův nejslav-
nější portrét „Afghánská dívka”, přezdívaná 
„Mona Lisa Východu”. Steve McCurry je 
již přes 30 let jednou z nejuznávanějších 
osobností současné fotografie, proslavil 
se roku 1979, kdy se za pomoci uprchlíků 
z Pákistánu dostal do rebely kontrolovaného 
Afghánistánu těsně před sovětskou invazí, 
přesto jsou jeho fotografie charakteristické 
tím, že nezobrazují pouze „krajinu války”, ale 
také lidské osudy na jejím pozadí.
en Exhibition of world-renowned pho-
tographer Steve McCurry´s 107 large-scale 
photographs including the winning images 
from World Press Photo, as well as the art-
ist's most famous portrait of "Afghan Girl", 
known as "Mona Lisa of the East". Steve 

McCurry has been for over 30 years one of 
the most respected personalities of con-
temporary photography, he became famous 
in 1979 when he got into rebel-controlled 
Afghanistan just before the Soviet invasion. 
His photographs don´t show just the "land of 
war" but also human stories behind it.

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP 
Vojtěšská 196/18 (D3) 
po–pá/Mon–Fri 11:00–19:00, 
so/Sat 12:00–18:00 
knihkupectvi.artmap.cz
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KVALITÁŘ 
Senovážné náměstí 17 (D4) 
po–čt/Mon–Thu 10:00–18:00, 
pá/Fri 10:00–16:00 
kvalitar.cz

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 retro-
spektivní výstavu, která vůbec poprvé v celé 
šíři představí široký záběr jeho práce. Na vý-
stavě „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” exhibi-
tion 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
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 urbani-
stickému 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, 
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 phenom-
enon. 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

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 uměl-
ce 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 in-
tended 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 Ur-
sonate: Schwitter´s famous phonetic poem. 
An exhibition composing of photos and 
audio recordings would celebrate the 100th 
anniversary of Dadaism.

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.
Kreativní komunikace profesorky Miloty 
Havránkové a jejích studentů 1972–2016. 
Výstava mapuje 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 bude před-
stavena tvorba 15 slovenských fotografů, 
např. Márii Šimkové či Miro Švolíka.
en The creative communication by Milota 
Havránková and her students, 1972–2016. 
The exhibition traces the work of pho-
tographers who studied in Slovakia under 
Professor Milota Havránková from 1972 to 
the present. The exhibition maps the major 

creative shifts in their output through dif-
ferent periods and schools. The exhibition 
presents 15 photographer and includes 
works by e.g. Mária Šimková or Miro Švolík.

ŠKOLSKÁ 28  
Školská 28 (D3) 
út/Thu 13:00–19:00, 
st–pá/Wed–Fri,13:00–18:00 
skolska28.cz

RurArtMap: Zpráva o létě na venkově / 
A Report on Summer in the Countryside

 7. 10.–28. 10.
Výstava představí projekt RurArtMap, prů-
vodce po odlehlých lokalitách, jako prostor-
vou galerijní verzi této netradiční mapy.
en The exhibition presents the RurArtMap 
project, a guide to remote locations, in 
the form of a larger gallery version of this 
untraditional map.
k / c Lenka Dolanová and Michal Kindernay

– BÍLÝ NÁSTĚNKA
Milan Guštar: Možná elipsu / 
An ellipse, possibly.
so 22. 9.
Interaktivní generativní kinetická intermedi-
ální site-specific instalace.
en Interactive generative kinetic interme-
dia site-specific installation.

TRANZITDISPLAY 
Dittrichova 9/337 (E3) 
út–ne/Tue–Sun 12:00–18:00 
tranzitdisplay.cz

První sjezd Svazu sovětských umělců 
– malířský plenér, Iniciátoři: Vasil 
Artamonov, Alexey Klyuykov, Avděj 
Ter-Oganjan a Dominik Forman
10. 9. 14:30–17:00, 16. 9. od 18:00
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 smyslo-
vou a významovou stránkou ekologie pralesa 
na Borneu. k / c Mariana Serranová
Projekt Společná sklizeň (výstava / work 
in progress): Tamas Kaszás, Asunción 
Molinos Gordo, Tomáš Uhnák, Fernando 
García-Drory
Společná sklizeň je studovnou a zároveň 
výzkumnou laboratoří environmentální 
a agrární reality. Projekt navrhuje v symbo-
lické i praktické rovině vize jiných modelů 
produkce a distribuce, přístupu k půdě a sí-
ťování směřujícího k solidárním komunitám 
a novodobým formám družstevnictví.
Doprovodný program:
5. 10. v 17:00 diskuze
Rolníci, společné statky a sklizně genů: 
postřehy z agrárních utopií 
Tamas Kaszás, Asunción Molinos Gordo, 
Tomáš Uhnák 
Moderuje: Mariana Serranová, Tomáš Uhnák
6. 10. v 16:00 projekce, přednáška
Kosmopolitní les 
Ursula Biemann, Nabil Ahmed
7. 10. v 17:00
TWWWO Voice Archive: Margarida Mendes 
a Jennifer Teets 
The World in Which We Occur (Svět, do nějž 
jsme se naskytli)
tranzit.cz
Ponrepo Cinema, Bartolomějská 11, Prague 1
12. 9 2016, 18:00–22:00
Filmová projekce a diskuse / Film projection 
and discussion
cz.tranzit.org
Filmaři všech zemí, spojte se!
O opuštěných obrazech a zapomenutém 
Internacionalismu
en Filmmakers of the World, Unite! 
On Exiled Images and Forgotten 
Internationalism
Filmy režisérů / Films by the directors 
Hafed Bouassid (Tunisia), Mohammed Lakh-
dar-Hamin (Algeria), Piyasiri Gunaratna (Sri 
Lanka) and Nabil Maleh (Syria) + Fugue on 
Black Keys by Drahomíra Vihanová (Czech 
Republic)
Diskuse s režiséry a kurátory / Discussion 
with filmmakers and curators Drahomíra 
Vihanová, Hafed Bouassida, Piyasiri Guna-
ratna, Rasha Salti, Tereza Stejskalová
Tématem večera je pobyt studentů z tzv. 
Třetího světa v Československu a s tím 
související kulturní výměna na poli filmu, 
málo diskutovaná souvislost mezi česko-
slovenskou a postkoloniální kulturou. Filmy 
režisérů, jež vznikly během jejich studií 
na pražské FAMU nebo bezprostředně po 
nich v československé produkci a které 
zůstaly uchovány v Národním filmovém 
archivu. Tyto filmy jsou svědky zapomenuté 
tradice internacionalismu a důležité kulturní 
výměny. Připomínají nám roli, jíž sehrálo 
československé umění v kulturní emanci-
paci zemí s koloniální minulostí, a nastolují 
nikdy nekladené otázky po vlivu, který měli 
tito dočasní rezidenti na československou 
kulturu i politiku.
en The theme of the evening is study 
sabbaticals of students from the “Third 
World” in Czechoslovakia and the attendant 
cultural exchange in the field of film, as well 
as the little discussed connection between 
Czechoslovak and post-colonial culture. 
Films made by directors during or imme-
diately after their studies in Czechoslovak 
production (FAMU), and which remained 
stored in the National Film Archive. These 
films are witnesses of a forgotten tradition 
of internationalism and an important cul-
tural exchange. They remind us of the role 
played by Czechoslovak art in the culture 
of emancipation of countries with a colonial 
past, and raise never asked questions con-
cerning the influence that these temporary 
residents had on Czechoslovak culture and 
politics. 
k / c Tereza Stejskalová

Nusle
PROTOTYP 
Sekaninova 16  
po, st–ct / Mon, Wed–Thu 13:00–19:00 
studio-prototyp.cz/galerie

Claudiu Cobilanschi: Panenský les / 
Virgin forest

 11. 10.–13. 11.
Cobilanschi skrze výstupy rešerše provede-
né na lesnické škole v Rumunsku upozor-
ňuje 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 stereo-
types that exist in our thinking, with the aim 
of initiating a discussion about the relation-
ship between forests and capitalism.
k / c Nikola Brabcová, Karin Šrubařová

Smíchov
ALTÁN KLAMOVKA 
park Klamovka  
st a so/Wed & Sat 14:00–17:00 
aug.cz/altan-klamovka-praha

GKJ v Altánu / 13+1
Ondřej Basjuk, Šárka Koudelová, Tomáš 
Lumpe a Pavel Matoušek, Jana Vojnárová, 
Petr Gruber, Adéla Marie Jirků, Alžběta 
Kočvarová, Martina Hudečková, Anne 
Claire Barriga, Ryan O'Rourke a Sonya 
Darrow
23. 8.–17. 9.
Výstavní projekt je založen na výzvě umělců, 
kteří se prezentovali v neziskové a alterna-
tivní GKJ v letech 2014–2016. Umělci reagují 
na altán, park Klamovka, Košíře – historii 
i aktuální stav. V rámci projektu Action 
Galleries.
Galerie Bunkr v Mostě a In Vitro 
v Ústí nad Labem
20. 9.–15. 10.
Štefan Pecko (Bunkr), Markéta Souhradová, 
Pavel Matoušek a Jana Stejskalová (In Vitro) 
studenti Fakulty umění a designu UJEP v Ústí 
nad Labem vystavují v Altánu Klamovka a re-
flektují, že jsou aktivními umělci kurátory. 
V rámci projektu Action Galleries.
Viktorie Valocká
18. 10.–12. 11.
Absolventka Akademie výtvarných umění 
v Praze (Ateliér malířství II Vladimíra Skrepla). 
k / c Lenka Sýkorová

FUTURA  
Holečkova 49 (E1) 
st–ne/Wed–Sun 11:00–18:00 
futuraproject.cz

Robert Šalanda: Pasivní pachatel / 
Passive Perpetrator
do 11. 9.
Víc než milenci, víc než přátelé / 
More Than Lovers, More Than Friends
do 11. 9.
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 ná-
strojem 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 neo-
liberální 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 colonisa-
tion of the human mind and a key element 
in designing concepts of desire. Occupy-
ing 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 sur-
rounding things-tools. 
k / c Michal Novotný

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 

www.raketa-casopis.cz

Výstava ke 100. výročí dadaismu
14|10–26|11|2016

Goethe-Institut
www.goethe.de/praha
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Steyerl, Dorothy Iannone, Dread Scott, 
Adam Vačkář, Dan Acostioaei
Smích a zapomnění / Laughter and 
Forgetting
8. 9.–13. 11.

Smích a zapomnění zkoumá tvárnost paměti, 
bolest smíchu, vzájemný vztah mezi soukro-
mým a veřejným životem a zrádnost lidských 
vztahů. Výstava vychází z díla Milana Kunde-
ry 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 Forget-
ting written in 1978 and published while in 
exile in Paris. 
k / c Olga Stefan

– GALERIE KOSTKA 
Radka Salcmannová: Monument 
pozorování / Monument of Observation
8. 9.–6. 10.
Monument pozorování je výstava sestávající 
ze tří krátkých filmů, které jsou však pro-
pojeny a vytvářejí koherentní příběh. Jeho 
základem je autorčina vlastní zkušenost při-
vykání novému kulturnímu prostředí a jeho 
pomalém akceptování jako nového domova.
en Monument of Observation is an exhibi-
tion consisting of 3 short films. These films 
are interconnected and together they 
create a coherent story. The story is based 
on author’s own experience of getting used 
to a new cultural environment and slowly 
accepting it as her home. 
k / c Nina Michlovská �
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a součástí projektu bude i realizace Kengova 
pavilonu na Praze 3 a workshop se studenty.
en The first exhibition by a prominent per-
sonality in contemporary Central European 
architecture. A total of 24 projects, worskh-
sop for students and realising of pavilon at 
Bouroughf of Prague 3.
Betlémská kulturní noc
20. 9., 16:00–24:00

GALERIE NOD 
Dlouhá 33 C3 
po–ne/Mon–Sun 10:00–23:00 
nod.roxy.cz

Slavnostní vyhlášení vítězů a licitovaná 
prodejní dernisáž výstavy Samorosti 2016
6. 9., 19:00
Čtvrtý ročník přehlídky nezávislého autor-
ského umění, které se letos účastnilo na 150 
autorů, již tradičně vrcholí udělením Ceny 
Odborné poroty, Ceny Objev NoD a nově 
Ceny Samorostů, kterou obdrží nejzajíma-
vější tvůrce dle hlasování zúčastněných au-
torů. Návštěvníci slavnostního večera budou 
mít v rámci akce „Pořiď si svého Samorosta” 
mimořádnou příležitost zakoupit si některé 
z vybraných vystavených děl. Výtěžek z pro-
deje bude věnován na vznik komunitního 
webu mapujícího a propojujícího nezávislé 
a amatérské tvůrce ze všech ročníků pro-
jektu Samorosti. Celou akcí provede herec 
a člen Odborné poroty David Prachař. 
k / c Veronika Zajačiková
Monika Žáková: Bílá, šedá, bílá
13. 9.–9. 10.
Monika Žáková, výrazná osobnost řadící se 
do nastupující mladé generace výtvar-
níků, se dlouhodobě věnuje problema-
tice obrazové formy abstrakce. Autorka 
vychází z vlastní fascinace dokonalou 
matematičností přírody, ve které se řád rov-
nocenně prolíná s nepřesností. Pro výstavu 
v Galerii NoD připravuje obsáhlou sérii ple-
chových objektů a kvašových kreseb, které 
rozvíjejí tvarosloví její typicky geometrické 
malby vytvářející prostorovou iluzi. 
k / c Jiří Machalický
Rudolf Sikora, Dan Hanzlík, Pavel Mrkus, 
Richard Loskot, Jiří Matoušek, Anna 
Krejčová, Ondřej Boušek, Zdeněk Hůla, 
Jan Pištěk, Vladimír Merta:
Vesmír
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 umě-
leckých škol, kteří k tématu přistupují z růz-
ných úhlů pohledu a vnímají ho na základě 
rozdílných zkušeností. Autoři se ve vystave-
ných dílech věnují kosmické, kosmologické 
či astronomické tématice, ke které využívají 
rozmanité výrazové prostředky od malby, 
grafiky a objektu až k videu a instalaci. 
k / c Jiří Machalický

– video nod / 360° projection
Andrea Mikysková a Tomáš 
Beňadík: Museum of Savers
13. 9.–9. 10.
„Nejsledovanější souhvězdí v celém ves-
míru, na které se denně díváme, je sociální 
síť.” 
Site specific projekt kombinující prvky 
instalace a video projekce. Autoři v něm 
představují panoramatickou videoinstalaci 
jako observatorium současného nočního 
predátora pohybujícího se mezi vesmírem 
kaváren a hlubinami abstrakce skutečnos-
ti. Vyhlíží do prostoru kolem svého stolu 
a světlo mappingu mu otevírá nové prostory 
a únikové cesty skrze skrumáže basreliéfů, 
objektů a neonů. Tento přisouzený vektor 
je shromažďuje do obřího souhvězdí, vepsa-
ného do 360° panorámy. 
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 po-
válečné kinematografie. Svou vizuální přitaž-
livostí a novátorským zpracováním inspiroval 
nejen další filmové tvůrce, ale i výtvarné 
umělce, fotografy, módní návrháře a hudeb-
níky. 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, Va-
nessa 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 epony-
mous movie by Alain Resnais from 1961 and 
presents artworks of the classical modern-
ists, 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 tradi-
tional 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 extraor-
dinary 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
Vstup na výstavu je zdarma díky Nadační-
mu fondu AVAST / Exhibition entry is free 
thanks to AVAST Foundation.

GALERIE UM 
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80 (C3) 
po–so/Mon–Sat 10:00–18:00 
vsup.cz/galerie-um

Dialog – Jiří Pelcl – absolventi / 
The Dialogue – Jiří Pelcl – Graduates
16. 9.–31. 10.
Výstava absolventů ateliéru Design nábytku 
a interiéru prof. Jiřího Pelcla.
en An exhibition showing the work of 
alumni who graduated from the Studio of 
Furniture and Interior Design headed by 
professor Jiří Pelcl. 
k / c Alena Štěrbová a Klára Peloušková

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO 
Mariánské nám. 1 (D3) 
út–st, pá–ne/Tue–Wed, Fri–Sun 
10:00–18:00, čt/Thu 10:00–20:00 
ghmp.cz

Neklidná figura – exprese v českém 
sochařství 1880–1940 / The Restless 
Figure – expression in czech sculpture 
1880–1940
4. 5.–25. 9.
V období od 80. let 19. století až do 1. svě-
tové války dosáhlo české figurální sochařství 
vysoké umělecké úrovně, zcela srovnatelné 
s moderní evropskou tvorbou. Tvorba 
J. V. Myslbeka, Františka Bílka, Stanislava 
Suchardy a mnoha dalších bude konfron-
tována s charakteristickými díly světových 
sochařů, kteří zasáhli do českého vývoje 
svými pražskými výstavami (Auguste Rodin, 
Antoine Bourdelle).
en Czech figural sculpture in the period 
between the 1890s to the First World War 
achieved high artistic quality, entirely com-
parable with modern European works. The 
dynamic artistic development was launched 
by Josef Václav Myslbek, and it further 
progressed with the younger generations, 
in artists such as František Bílek, Stanislav 
Sucharda and many others. Their achieve-
ments are confronted with the distinctive 
examples from the oeuvres of foreign 
sculptors who had largely influenced the 
Czech progress in art by their Prague exhi-
bitions (Auguste Rodin, Antoine Bourdelle). 
k / c Petr Wittlich, Sandra Baborovská

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 pa-
řížským 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 coop-
eration with the Paris Musée d’Orsay organ-
ises the first exhibition of Henri Rousseau 
in the 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 repre-
sentatives of world and domestic art – Paul 
Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst, Toyen, 
Emil Filla, and Josef Šíma.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE 
Staroměstské nám. 1/3 (C3) 
po–ne/Mon–Sun 10:00–18:30 
photoart.cz

Litevští mistři fotografie a Gunars Binde
10. 9.–9. 10.
Výstava představí tvorbu pěti velkých 
osobnosti jedné generace, které proslavily 
litevskou fotografii a změnily tvář té světové 
– Antanase Sutkuse, Alexandrase Macij-
auskase, Romualdase Rakauskase, Romu-
aldase Požerskise a Virgilia Šonty. Výpravná 
expozice je završena velkoformátovými akty, 
výběrem z klasické tvorby i legendárními 
„létajícími ženami” světově proslulého lotyš-
ského autora Gunarse Bindeho.
en The exhibition presents the work of five 
major personalities of Lithuanian photogra-
phy who also changed the face of the world 
photography – Antanas Sutkus, Alexandras 
Macijauskas, Romualdas Rakauskas, Romual-
das Požerskis and Virgilius Sonta. The show 
is completed by large-format nudes and the 
legendary "Flying women" of world famous 
Latvian author Gunars Binde.

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

Anežka Kovalová: Zastavení v čase
23. 8.–23. 9.
Obrazy a kresby plné harmonie, klidu 
a smíření vytvořené v souladu s přírodou. 
en Paintings and drawings created in har-
mony with nature. 
k / c Miroslava Hlaváčková
Margita Titlová Ylovsky
13. 9.–14. 10.
k / c Marianna Placáková

Vinohrady
ETC. GALERIE  
Sarajevská 16  
pá–ne/Fri–Sun 13:00–18:00 
nebo po telefonické domluvě / 
or by appointment: +420 602 682 788 
etcgalerie.cz

Barbora Šimonová a Michaela Mildorfová
9. 9.–25. 9.

Soubor monumentálních a stále intimních 
perokreseb na plátně mladé autorky odka-
zuje na zastřenou hranici mezi objektivním 
a oku skrytým – zrcadleným v „druhém svě-
tě”. Fantaskní motivy, odrážející fragmenty 
sebe samých, se spojují do abstraktních 
kompozic tak, jako v zrcadle můžeme 
zahlédnout cizí bytost, přesto stále svůj 
vlastní odraz.
en A set of monumental, yet intimate pen-
and-ink drawings on canvas by the young 
artist echoes the obscured line between 
the objective and the unseen – mirrored 
in “the other world”. Fantastic motives re-
flecting the fragments of themselves blend 
together in abstract compositions, just like 
when we glimpse a strange person, and yet 
our own reflection, in the mirror. 
k / c Mikuláš Novotný

NEVAN CONTEMPO 
U Rajské zahrady 14 (D5) 
út–so/Tue–Sat 13:00–18:00 
nevan.gallery

Tomáš Hlavina: Navigace/Navigation
3. 9.–22. 10.

Vyšehrad
GALERIE VYŠEHRAD 
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b  
po–ne/Mon–Sun 9:30–18:00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Jakub Sýkora: Radiátor ve křoví
9. 9.–23. 10

Troja
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ZÁMEK TROJA 
U Trojského zámku 1  

út–čt, so–ne / Tue–Thu, Sat–Sun  
10:00–18:00, pá/Fri 13:00–18:00 
ghmp.cz

Jiří Příhoda: Sochy/Sculptures
1. 4.–30. 10.
Jiří Příhoda je sochař pohybující se na tenké 
hraně mezi objektem a architekturou. Jeho 
monumentální práce často využívají nové 
technologie a materiály, které autor přebírá 
z průmyslové výroby. Výstava v interiéru 
a exteriéru Trojského zámku přinese kombi-
naci starších i zcela nových realizací.
en Jiří Příhoda is a sculptor moving on the 
thin edge between object and architecture. 
Beyond that, his monumental works are 
often made with the use of new technolo-
gies and materials which the artist adopts 
from the world of industrial production. The 
exhibition will feature a combined display of 
both earlier and new works. 
k / c Magdalena Juříková

Akce
Den Architektury / The Architecture Day
1. 10.–6. 10.
Procházky, prohlídky, cyklovyjíždky, 
workshopy, přednášky, videoprojekce, 
happeningy, filmový festival. Procházky po 
českých a moravských městech s architekty 
a odborníky zdarma. www.denarchitektury.cz.
en Walks, tours, bike trips, workshops, 
talks, projections, happenings, film festival. 
Guided walks along the Czech and Moravian 
towns with architects and professionals for 
free. www.denarchitektury.cz.

 FOTOGRAF FESTIVAL #6
Cultura / Natura
1. 10.–8. 11. 
Kompletní program / Complete program: 
fotografestival.cz
Na pozadí stále větších globálních hrozeb 
získávají mezioborové diskuse snažící se 
definovat naléhavá témata antropocénu 
a možných scénářů budoucnosti závažnější 
souvislost vůči našim každodenním akcím, 
a to i v osobní sféře života. Umělci mají ten-
denci tuto výzvu přijímat i v kontextech, kde 
si vědci, politici, environmentalisté a další 
specialisté udržují určitý odstup.

Cílem letošního šestého ročníku Fotograf 
Festivalu není prvoplánově naplňovat anga-
žované premisy environmentálního umění, 
jak se pozvolna etablovalo od poslední 
čtvrtiny minulého století, ale jejich revize 
a hledání nových definic prostřednictvím 
dialogu a sdílení.

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. 
s. pod záštitou primátorky hlavního města 

Prahy Adriany Krnáčové a za podpory hlavní-
ho města Prahy a Ministerstva kultury České 
republiky.
en Set against the background of increas-
ingly greater global threats, interdisciplinary 
discussions that try to define the pressing 
topics of the Anthropocene and possible 
scenarios for the future become even 
more critically associated with our daily 
actions, including those in our personal 
lives. Artists have a tendency to accept this 
challenge even in those contexts where 
scientists, politicians, environmentalists, and 
other specialists tend to maintain a certain 
distance.

The sixth year of the Fotograf Festival 
does not place primary focus on fulfilling the 
committed requirements for environmental 
art that have been gradually established 
since the last quarter of the 20th century, 
but rather on reviewing them and seek-
ing new definitions through dialogue and 
sharing.

The Fotograf Festival is organized by the 
Fotograf 07 registered association, and held 
under the auspices of the Mayor of Prague, 
Adriana Krnáčová, and with the support of 
the City of Prague and the Czech Ministry 
of Culture.

FESTIVAL LUSTR
přehlídka současné ilustrace
Cihelná 4, Praha 1 
denně/daily 10:00–20:00
www.lustrfestival.com
24. 9.–28. 9.
LUSTR je každoroční přehlídka toho nejlep-
šího ze současné autorské ilustrace. Roz-
sáhlá výstava představí na čtyřicet stylově 
rozmanitých ilustrátorů a doplňuje ji bohatý 
doprovodný program. Pořádá knihkupectví 
a nakladatelství PageFive.
en LUSTR is an annual showcase of the best 
contemporary and local illustration. The 
extensive exhibition presents 40 stylistically 
diverse illustrators and is complemented by 
a rich accompanying program. The festival is 
organized by PageFive, Prague’s bookstore 
and publishing.
4+4 DNY V POHYBU
Radniční domy, Malé náměstí
30. 9.–8. 10.
21. ročník mezinárodního festivalu součas-
ného umění 4+4 dny se letos přestěhuje do 
nevyužívaných Radničních domů v centru 
Prahy. Prázdné prostory hned vedle náměstí 
Franze Kafky obsadí rozsáhlá výstava 50 
umělců – sochy, malby, instalace nebo 
fotografie vybrané kurátorkou Pavlínou Mor-
ganovou na společné téma Nezávislý výzkum 
subjektivity. V Radničních domech budou 

zároveň probíhat premiéry divadelních 
projektů, diskuse s odborníky, komentované 
prohlídky nebo dílny pro děti vedené reno-
movanými českými umělci.
Mozaika HolešoviceNOW 
www.festival-fotosfera.cz

Experimentalní interaktivní projekt, který 
zachycuje život v rámci kulturně bohaté 
čtvrti Holešovice, a to cestou kreativního 
fotodokumentování. Centrální myšlenkou 
projektu je „společné tvoření” uměleckého 
díla – mozaiky. Za pomoci Instagraf přistroje 
a překrývavých filtrů bude z velkého množ-
ství instagramových fotek postupně vznikat 
celý obraz. Projekt si klade za cíl vytvoření 
vizuální kroniky Prahy 7, kam se může svým 
fotografickým záznamem zapojit kdokoliv 
– stačí přidat fotku na Instagram a označit 
hashtagem #holesoviceNOW.
en An experimental interactive project that 
captures live in the culturally rich district of 
Holešovice, via a creative photo docu-
mentation. The main idea of   the project is 
a "mutual creation" of an artwork – mosaic. 
Using Instagram photo printer and overlap-
ping filters, from multitude of instagram 
photos will appear the whole image. The aim 
of the project is to create a visual chronicle 
of Prague 7 area , where everyone can 
contribute by adding a photo to Instagram 
using hashtag #holesoviceNOW. 
k / c Anna Tretyaková

ArtMap se těší podpoře:

Mapa © Map Design 
www.mapdesign.eu

Vydává Artmap, z.s., texty pocházejí 
ze zdrojů galerií a institucí
Sídlo: Vojtěšská 196/18, Praha 1, 
info@artmap.cz, www.artmap.cz
www.knihkupectvi.artmap.cz
Grafické řešení Petr Hrůza

Ivan Svoboda: Doba ledová / Ice Age
13. 10.–17. 11.
V rámci autorské výstavy představí Ivan Svo-
boda v Galerii Kostka videoinstalaci a sérii 
fotografií, zaznamenávající putování jedinců 
Homo sapiens sapiens za lepším životem 
a překonávaní různých nástrah a bojů s ne-
přízní osudu. Vytoužený cíl je malá vesnice 
na Českolipsku.
en In his solo exhibition for the Kostka Gal-
lery, Ivan Svoboda will present a video instal-
lation 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.

Staré Město
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

Alchymie akce - fotografie Václava 
Zykmunda / Alchemy of Action - 
Václav Zykmund and Photography
2. 9.–3. 10.
k / c Suzanne Pastor
Luboš Plný: Malá retrospektiva / 
Small retrospective 
7. 10.–10. 11.
k / c Nadia Rovderová, Terezie Zemánková

DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ 
Celetná 20 
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, Bohu-
mila Kubišty, Josefa Čapka a Václava Špály 
a plastiky Otto Gutfreunda).
en The newly-open 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 Hof-
man, Otakar Novotný, František Kysela com-
plemented by Cubist paintings by Emil Filla, 
Bohumil Kubišta, Josef Čapek and Václav 
Špála, and sculptures by Otto Gutfreund).

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 
Karlova 2 (D3) 
út–ne/Tue–Sun 10:00–18:00 
ghmp.cz

Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii / 
Black and White in Photography
21. 9.–5. 2.

Výstava je první větší soubornou přehlíd-
kou Radka Brousila, držitele ceny Oskára 
Čepana. Brousilovy práce vycházejí z média 
klasické fotografie, ale zároveň jsou polemi-
kou nad technologií zpracování fotogra-
fického 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 treat-
ment of photographic image as regards the 
various aspects of capturing the dark hues 
of the human skin. 
k / c Sandra Baborovská
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

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

Čtvrtstoletí / Quarter of a Century
31. 5.–18. 9.
Současná výstava Institutu tvůrčí fotografie 
Slezské univerzity v Opavě v je bilancí toho 
nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské 
a diplomové práce v prvních pětadvaceti le-
tech jeho působení. Instalace zahrnuje vedle 
fotografií studentů a nedávných absolventů 
i práce tvůrců, kteří školu ukončili v minulos-

ti a již se prosadili v mezinárodním kontextu. 
en The current exhibition of the Institute of 
Creative Photography, Silesian University in 
Opava, presents the best end-of-year and 
final-year projects handed in during the first 
twenty-five years of its existence. The in-
stallation includes not only works by current 
students and recent graduates, but also 
by earlier alumni of the Institute who have 
already made their mark internationally. 
k / c Vladimír Birgus a Josef Moucha
Fotograf hvězd / Photographer of Stars: 
Sam Shaw (1912–1999)
11. 10.–15. 1.
Americký fotograf a filmový producent Sam 
Shaw je autorem jednoho z nejproslulej-
ších 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

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU 
Staroměstské nám. 13 (C3) 
út–ne/Tue-Sun, 10:00–20:00 
ghmp.cz

Jaroslav Horejc (1886–1983)
Mistr českého art deca / Master of Czech 
Art Deco
28. 9.–8. 1.

Jaroslav Horejc spatřoval těžiště svého sna-
žení v sochařství, byl však uznáván přede-
vším 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 primar-
ily 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 Lehm-
annová

GALERIE FOTOGRAFIC 
Stříbrná 2 (D3) 
út–ne/Tue–Sun 13:00–18:00 
fotografic.cz

Patrik Mikloš: Inkarnace / Incarnation
10. 8.–18. 9.
„Inkarnace” jsou vlastně oslavou každo-
denního života (ne)obyčejných lidí a jejich 
výpovědí o sobě oslavou „božského” v nich, 
jsou sakralizací běžného, přirozeného a zá-
roveň desakralizací nadpřirozeného. Vystaví 
soubor 10 stereoskopických digitálních 
koláží. en "Incarnation" is actually a cele-
bration of everyday life of (not so) common 
people and their testimony by celebrating 
the "divine" in them, by sacralization of the 
normal, natural and desacralization of the 
supernatural at the same time. Ten stereo-
scopic digital collages will be exhibited.
Tomáš Chadim: Zóna/Zone
20. 9.–6. 11.
Tomáš Chadim je představitelem dnešní 
progresivní krajinářské fotografie. Nostal-
gické 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 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.

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA 
Betlémské náměstí 5a (D3) 
út–ne/Tue–Sun 11:00–19:00 
gjf.cz

Prostory touhy: Je architektura sexy? / 
Is Architecture Sexy?
5. 8.–25. 9.
Otisky genderové role a sexuálních vztahů 
a stereotypů do historické i současné 
architektury.
en The exhibition presents the relation 
of male and female space, a tower being 
a dominant feature of masculinity as well 
as female symbols of opening the space. 
Visitors will learn about architect Jan Kaplic-
ký’s disclosed erotic inspirations, history and 
typical features of brothel architecture.
Přednášky, prohlídky, debata, křest katalogu. 
Termíny na www.gjf.cz
Kengo Kuma
od 6. 10.
První výstava významné osobnosti současné 
světové architektury ve střední Evropě, 
představí 24 projektů včetně modelů 
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Cena Jindřicha 
Chalupeckého / Finále 2016 
Národní galerie v Praze
Veletržní palác

Jindřich Chalupecký 
Award / Final 2016
National gallery in Prague 
Trade Fair Palace

www.cjch.cz www.ngprague.cz

5. 10. 2016 – 8. 1. 2017

Projection and discussion  
of films by FAMU graduates  
from the Third World

Rasha Salti, Drahomíra Vihanová, 
Hafed Bouassida, Piyasiri 
Gunaratna, Tereza Stejskalová

September 12, 18-22 
Ponrepo cinema, Praha 1
organised by tranzit.cz
cz.tranzit.org

Filmmakers 
of the world, 

unite!
Of Exiled Images 

and Forgotten 
Internationalism

Dvě nedávné absolventky pražské AVU spo-
lupracují už v autorské dvojici již několik let. 
Ve svých videoinstalacích a performancích 
zaujaly nečekanými konfrontacemi každo-
dennosti sestávající z drobných posunků, 
promluv, gest s politickými a mediálními 
reprezentacemi.
en Two recent graduates of the Academy 
of Fine Arts have been working together as 
a duo for several years. In their video instal-
lations and performances, they work with 
unexpected juxtaposition of everyday life, 
consisting of tiny gestures, and speeches 
with political and media representations. 
k / c Martin Prudil
Dror Daum: Bát se žít / Scared to Live

 11. 10.–6. 11.
Pozorovat fotografie Drora Dauma znamená 
pečlivě se dívat na každý snímek a hledat 
chybu, která by nám ukázala hranici mezi 
přirozeným a umělým.
en To observe Dror Daum’s photographs is 
to carefully examine every image, searching 
for a mistake that could move us back to 
the boundary between the natural and the 
artificial. 
k / c Piotr Sikora

GALERIE GEMA 
Máchova 27 (E5) 
po–pá/Mon–Fri 13:00–18:00 
gemagalerie.cz

Jiří Sopko: Kresby 1968-2002
17. 6.–9. 9.
Ze sbírek Galerie Gema.
Pavel Mühlbauer: Krajiny
7. 10.–25. 11.
Malíř abstraktních krajin Pavel Mühlbauer 
nevystavuje sice často, o to více je však kaž-
dá 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.

NOVÁ GALERIE 
Balbínova 26 (D4) 
po–pá/Tue-Thu 11:00–21:00, 
so/Sat 11:00–18:00 
novagalerie.cz

Všichni svatí aneb odkaz myšlenky Karla IV. 
pro současné výtvarné umění a kulturu.
8. 9.–29. 9.
Barbar, Císařovský Petr, Čuška Jakub, David 
Jiří, Eisler Eva, Knap Jan, Kovařík Karel, 
Kulhavá Martina, Kunc Milan, Linhart Zbyněk, 
Mainer Martin, Matoušek František, Paučo 
Samuel, Písařík Petr, Rittstein Lukáš, Róna 
Jaroslav, Stano Tono, Střížek Antonín, Šárová 
Jana, Špaňhel Jakub, Štech Adam, Šuhájek 
Jiří

SVIT 
Blanická 9 (E5) 
út–so/Tue–Sat 14:00–18 00 nebo 
po domluvě / or by appointment 
svitpraha.org

Lukáš Jasanský, Martin Polák: 
Říká si Topáš / He calls himself Topáš
15. 9.–29. 10.

Název, připomínající povídku o skromném 
každodenním heroismu, je prozatímním 
zastřešením zatím nejhůře definovatelné 
a přitom nejosobnější výstavy Jasanského 
s Polákem. Jejich vlastní sebrané postřehy 
ze života se obloukem vracejí k hravě 
schizofrennímu cyklu Report, kterým se 
kdysi pokoušeli vyvrátit kánony dokumen-
tární fotografie. Ta se tu náhle navrací, jako 
neúprosná a hořce komická selekce sebe 
sama, jako prostá i absurdní každodennost 
fotografů středních let.
en The title of the show, reminiscent of 
a tale about everyday heroism, is a tempo-
rary cover for what is the worst definable 
and the most personal exhibition in the 
same time yet done by Jasansky and Polak. 
Their collected observations of life are 
related to one of their older series entitled 
"Report" in which they tried to overcome 
the standards used in documentary pho-
tography.
Alexander Wolff
12. 11.–23. 12.

Žižkov
DRDOVA GALLERY 
Křižíkovského 10 (D5) 
út–pá/Tue–Fri 13:00–18:00, 
so/Sat 14:00–18:00 
drdovagallery.com

Václav Magid: Anti-Nature vs Anti-Culture 
vs Anti-Future
3. 9.–15. 10.

GALERIE 35M2  
Víta Nejedlého 23 (D5) 
po–ne / Mon–Sun 10:00–19:00, 
35m2.cz

Veronika Přikrylová
12. 8.–11. 9. 
k / c Tereza Záchová
Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský
15. 9.–16. 10.
k / c Petra Steinerová a Michal Pěchouček
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 lid-

ského 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 poe-
tic procedural installations.
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

Když se textil stává tvarem / When Textiles 
Become Form
3. 9.–22. 10.

Výstava představí určité možné přístupy 
umělců, kteří reflektují textilní médium: 
klasickou tapiserii a záznamy z landarto-
vých akcí využívající textil z hlediska gendru 
a kontextu místa v dialogu s novými přístupy 
současných umělců. Vystavení autoři: Alicja 
Bielawska, Lucile Desamory, Karolína Juří-
ková, Bohdan Mrázek, Michal Pěchouček, 
Johana Pošová, Zorka Ságlová, Mariana da 
Silva, Sráč Sam.
en The exhibition will present several artis-
tic approaches by artists who work with, or 
reflects upon, the medium of textile - with 
classical tapestry, and documentation of 
landart actions reflecting on gender and 
the context of the place, in dialog with new 
work from the most current generation. 
Exhibited authors: Alicja Bielawska, Lucile 
Desamory, Karolína Juříková, Bohdan 
Mrázek, Michal Pěchouček, Johana Pošová, 
Zorka Ságlová, Mariana da Silva, Sráč Sam.
k / c Markéta Vinglerová

NAU GALLERY 
Kubelíkova 22 
út–pá/Tue–Fri 13:00–18:00 
naugallery.cz

Dana Sahánková: Za hranicí odrazu / 
Beyond Reflection
16. 9.–25. 11.
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