GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 (A1)
po–pá / Mon–Fri 8.00–20.00,
so / Sat 10.00–16.00
techlib.cz
Fernández de Córdova & Roda – Casas
10. 8. – 1. 10.
Architektura zmocňující se prostoru: Alfred
Neumann
10. 8. – 1. 10.
BAND – Barcelonská architektura a design
10. 8. – 1. 10.

A3
GALERIE AVU
U Akademie 4 (A3)
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
po–pá/Mon–Fri 10.00–18.00
avu.cz
Diskuze o směřování a budoucnosti
Galerie AVU, 10. 10. od 14.00

A4
GALERIE HŠ
Holešovická Šachta
Bubenská 14 (A4)
út-ne 16.00-22.00
holesovickasachta.cz
Klaudie Hlavatá: Nic se nestane /
Nothing is going to happen
do 10. 9.
Gabriela Těthalová, Markéta Adamcová,
Martin Kolarov: Místa hraniční povahy /
Places of Border Nature
7. 9. – 4. 10.
Slepá mapa ke svobodnému, disfunkčnímu
světu pomáhá uchopit proměnlivost krajiny
i neočekávané tvarování linie horizontu.
Jestliže existuje rozdíl mezi naší přítomností
a absencí, pak jsme se ho naučili zanedbávat.
en Blind map of liberated and dysfunctional
world helps to present changes of scenery
and unexpected shaping of horizon.
Editions of Light vol. 3
9. – 22. 10.
Třetí ročník výstavy Editions of Light je doprovodným programem Lunchmeat Festivalu.
Výstava se zaměřuje na vnímání světla a pohyblivého obrazu, ukáže ale také například
originální tisky.
en Exhibition focuses on perception of light
and moving image. Exhibition accompanies
the Lunchmeat Festival.

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

GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B2)
út – ne / Tue – Sun, 13.00 – 18.00
www.villapelle.cz
Veronika Holcová: Wild Game / Divočina
19. 7. – 22. 9.
Obrazy divoké kanadské krajiny, nové velkoformátové kresby s figurálními motivy. Vliv
kanadského prostředí – nekonečný prostor,
jiskřivě čisté světlo a ostré barvy, inspiraci
autorka nachází i v inuitských duších.
en Paintings of wild Canadian nature, new large
format drawings with figural motifs. The Canadian environment influence - infinite space,
brightly clean light and sharp colours. Author
finds her inspiration also in the inuit souls.
k / c: Petr Vaňous
Holotropní umění / Holotropic Art
H. R. Giger, A. Grey, Stanislav Grof, Martina
Hoffmannová, Roberto Venosa, Otto Placht
a další / and others
22. 9. – 8. 10.

B4
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů.
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B4)
nonstop
artwallgallery.cz
Michelle Adlerová: Výchova k přirozenosti /
Through Upbringing to Nature
8. 8. – 11. 10.
Autorka se v projektu zamýšlí nad tím, jak se
naučené genderové vzorce chování odrážejí
v řeči těla žen a mužů. Výstava se koná ve
spolupráci s Prague Pride.
en In this project the artist ponders how
the acquired gendered patterns of behavior
translate into the body language of women
and men. The exhibition is organized in cooperation with Prague Pride.
k / c: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
Tvář znásilnění / The Face of Rape
19. 10. – 10. 12.
Znásilnění jako celospolečenský problém,
jako citlivé, kontroverzní a tabuizované téma
očima pěti umělců různých generací. Výstava
se koná ve spolupráci s organizací Konsent.
en Rape as a problem concerning the whole
society, as a sensitive, controversial and
taboo subject, through the eyes of five artists
of different generations. The exhibition is
organized in cooperation with Konsent.
k / c: Filip Turek
BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 (B4)
berlinskejmodel.cz
Aktuální program na stránkách galerie
a na facebooku.
en For program see the website or fb.
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 (B4)
út–pá / Thu–Fri 12.00–18.00,
so po domluvě na tel. / Sat by appointment
tel. 608 862 324
galeriepn.cz
Silvia Krivošiková
27. 9. – 4. 11.
Nejnovější práce slovenské umělkyně, žijící
a pracující ve Vídni. Ve svém díle se autorka
vztahuje ke klasické moderně 20. století, její
malby se pohybují na pomezí geometrické
abstrakce a figurace.
en Author’s work relates to modernist
tendencies of 20th century. Her paintings
oscillates between geometric abstraction and
figuration.
THE CHEMISTRY GALLERY
Bubenská 1 (B4)
út–so/Tue–Sat,11.00–19.00
thechemistry.cz
Jan Uldrych: Jeskyně
15. 9. –15. 10.
Samostatná výstava jednoho z nejtalentovanějších současných českých realistických
malířů. V sérii Jeskyně zpracuje téma toho
temného, co se skrývá v každém z nás.
en Solo exhibition of one of the most talented Czech contemporary realist painters. In
the Cave series, he elaborates on the theme
of the dark, what is hidden in each of us.
Jan Zdvořák
20. 10. – 31. 10.
První samostatná výstava autora, který tvoří
obrazy a objekty a jenž neodmyslitelně patří
k české graffiti scéně.
en The first independent exhibition of the
author, which belongs to the Czech graffiti
scene.
INI PROJECT / PROSTOR
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 (B4)
otevřeno po domluvě / open by
appointment only
inigallery.cz
David Fesl, Sláva Sobotovičová:
Fragmentarista / Fragmentarist
září – říjen
To, co jsme potřebovali vědět, jsme se nenaučili ve škole. Chytli jsme to z pochybných
tiskovin, z mimovolných poznámek, mluvily
o tom kamarádky a kluci ve chvílích nudy.
Znělo to z písní z palubní desky cizího auta,
které nás svezlo.
Veřejná živá událost s hosty v režii residentů
INI proběhne 25. října.
en Things we needed to know we didn’t learn
at school. We captured them from questionable printed material, from unintended
remarks, or girls' and boys' discussions in
the moments of boredom. It resounded in
the songs from the dashboard of someone
else’s car, which gave us a lift.
A vivid public event with guests under the
direction of INI PROSTOR residents is taking
place on October 25.
NADACE A CENTRUM
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
Dukelských hrdinů 25a (B4)
st – ne / Wen – Sun,12.00 – 18.00 h
www.galeriejeleni.cz

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – VELETRŽNÍ
PALÁC / THE NATIONAL GALLERY IN
PRAGUE – TRADE FAIR PALACE
Dukelských hrdinů 47 (B4)
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00
ngprague.cz
Introducing Pavla Dundálková: Když zavřu
okno, neslyším hluk ulice / Introducing Pavla
Dundálková: When I Close My Window,
I Dont Hear the Street Noise
do / until 10. 9.
k / c: Pavlína Morganová
Poetry Passage #5: L'esprit des poètes
officiels et crochus
do / until 10. 9.
k / c: Adam Budak
Moving Image Department #7: Brian Eno,
Loď, účinkuje Jan Nálevka / Moving Image
Department #7: Brian Eno, The Ship,
featuring Jan Nálevka
do / until 10. 9.
k / c: Adam Budak
Mytologické mesaliance Maxe Pirnera /
The Mythological Misalliances of Max Pirner
5. 9. – 3. 12.
Grafický kabinet představuje cyklus pastelů
jednoho z nejoriginálnějších umělců poslední třetiny 19. století. Jednotlivé obrazy cyklu
ilustrují citové střety různých fantazijních
a mytologických bytostí a svým výrazem se
pohybují na hranici naturalismu a dekadence.
en The Graphic Cabinet presents a cycle of
pastels by one of the most original artists
active in the last third of the 19th century.
The individual paintings illustrate the emotional intersections between fantastic and
mythological creatures, and their expression
oscillates along the line between naturalism
and decadence.
k / c: Markéta Dlábková
Aj Wej-wej. Zákon cesty / Ai Weiwei.
Law of the Journey
do / until 7. 1. 2018
Výstava Zákon cesty je mnohovrstevným,
epickým ztělesněním stavu lidstva: vyjádření
empatie a morálního znepokojení umělce
tváří v tvář neutuchající, nekontrolované
destrukci a krveprolití.
en The exhibition Law of the Journey is Ai
Weiwei’s multi-layered, epic statement on
the human condition: an artist’s expression
of empathy and moral concern in the face
of continuous, uncontrolled destruction and
carnage.
k / c: Jiří Fajt, Adam Budak
Magdalena Jetelová: Dotek doby /
Touch of Time
15. 3. – 19. 11.
Instalace Magdaleny Jetelové, připravená
speciálně pro Národní Galerii v Praze, proměňuje Malou dvoranu Veletržního paláce
v rozšířené pole, které návštěvníkovi galerie
umožňuje bezprostřední setkání s autorčiným způsobem myšlení a práce. Prostor
galerie se stává místem umění, které může
být nahlíženo hned z několika perspektiv.
en Magdalena Jetelová’s installation,
prepared especially for the National Gallery
in Prague, transforms the Small Hall of the
Trade Fair Palace into an extended field
providing insight into the artist’s thought and
work. The gallery space becomes an art site
in which the limitations of classic categories
of sculpture, installation or photograph
cease to exist.
k / c: Milena Kalinovská
Startpoint 2017 / Prize for European Art
Graduates
4. 10. – 10. 12
Během patnácti let existence se StartPoint
vyvinul v nejrozsáhlejší celoevropskou cenu
mapující nastupující umělecké talenty. Z diplomantů z 39 uměleckých škol ze 17 evropských zemí vybral tým expertů pro výstavu
kolem dvaceti nejvýraznějších umělců.
en During the fifteen years of its existence,
the StartPoint prize has developed into the
most extensive pan-European prize monitoring emerging artistic talents. Graduates
from 39 art schools in 17 European countries
are selected by the jury of experts into
the final show, presenting around 20 most
distinctive artists.
Více na / more at www.startpointprize.eu

k / c: Jiří Havlíček
Parter:
Jakub Choma: Life for Dummies
k / c: Christina Gigliotti
Milena Dopitová
26. 10. – 16. 12.
Parter:
Lenka Tyrpeklová
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
Michal Vavrečka: Dílo
25. 10. – 26. 11.
Výstava s názvem Dílo volně reaguje na
uvedenou inscenaci hry Elfriede Jelinek
Dílo v režii Miroslava Bambuška. Dílo Michala
Vavrečky textem doplní Jiří Ptáček.
en The exhibition called 'Das Werk' reacts
freely on the performance of Elfriede
Jelinek’s play 'Das Werk' directed by Miroslav
Bambušek. The work of Michal Vavrečka will
be supported by a text of Jiří Ptáček.
k / c: Tereza Sochorová Horáková

B5
TRAFO GALLERY
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5)
st–ne / Wed–Sun, 15.00–19.00,
so / Sat 10.00–19.00
trafogallery.cz
Michal Cimala: Trash Time (Don’t Run!)
15. 9. – 5. 11.
Text: Výstava představí příčný řez současnou
tvorbou Michala Cimaly, sondu do času, před
kterým se neutíká, protože není kam.
en The exhibition will present a cross section
of Michal Cimala’s current work, the probe to
the time you can’t escape from because it is
not where to.
k / c: Petr Vaňous

C1
GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, vchod
z průchodu do ul. Tržiště (C1)
út–ne / Tue-Sun 10.00–12.00,
13.00–18.00
gamu.cz
Elisaveta Gershkovich, Valentýna Janů,
Šimon Levitner, Johana Novotná, Petr Pustina, Karol Sekta, Elena Semerikova, Jonáš
Verešpej
Final Foto Famu 2017
15. – 24. 9.
Výstava závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia na Katedře
fotografie FAMU.
en Exhibition of BcA. / MgA. student works
from the Department of Photography, FAMU.
k / c: Štěpánka Šimlová, Jiří Thýn
Jan Boháč, Jakub Červenka,
Jonáš Richter: Melodram
4. – 29. 10.
Site-specific projekt Melodram pracuje
s touhou autorů stát se hudebními skladateli.
Základem jejich libreta je prostor Galerie AMU
a pohyb diváka v ní. Tematicky skladbu rámují
tři texty, v různé míře ovlivňující lidské životy:
Hippokratova přísaha, tisková zpráva NASA
horující pro osídlení Marsu a vědecký popis
latimérie podivné.
en Melodram is a site-specific project that
plays with the authors’ desire to become
composers. Their libretto is based on Gallery AMU’s spaces and visitors' movement
within them. The composition is framed by
three texts: Hippocratic Oath, NASA’s press
release advocating for the colonization of
Mars, and a scientific description of Latimeria
chalumnae.
k / c: Jitka Šosová
GALERIE JOSEFA SUDKA
Úvoz 24 (C1)
duben–září / April–September
út–ne / Tue–Sun 11.00–19.00
říjen–březen / October–March
út–ne / Tue–Sun 11.00–17.00
www.upm.cz
Josef Sudek: Harmonie světů /
The Harmony of the World
do / until 17. 9.
MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 (C1)
út–pá / Tue–Fri, 14.00–18.00,
so–ne / Sat–Sun, 13.00–18.00
museummontanelli.com
Ludmila Jandová. Mezi nebem a zemí /
Between Heaven and Earth
13. 10. – únor / February 2018
Nově objevená tvorba Ludmily Jandové bude
představena v interaktivní instalaci. Promluví
o pocitech, snech, vášních a o lidské duši.
en The newly discovered work of Ludmila
Jandová will be presented in an interactive
installation. It speaks about feelings, dreams,
passions, as well as the human soul.
k / c: D. Altenburg-Kohl

C3
DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
Ovocný trh 19 (C3)
út / Thu 10.00–19.00,
st–ne / Wed–Sun 10.00–18.00
czkubismus.cz
Český kubismus / Czech Cubism
Expozice 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
(Janák, Gočár, Chochol, Hofman, Novotný
či František Kysela, Filla, Kubišta, Čapek,
Gutfreund).
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 (Janák, Gočár, Chochol, Hofman,
Novotný, František Kysela, Filla, Kubišta,
Čapek, Gutfreund).
GALERIE 101
Ovocný Trh 17/568, 2. patro (C3)
st–so / Wed–Sat 14.00–18.00
galerie101.cz
Jiří David a Roman Výborný:
Cukr na špičce jazyka
14. 9. – 21. 10.
Víceznačný název předznamenává víceznačnou výstavu, která svádí diváka, stejně jako
svádí pozdně středověkého Jiřího Davida
a novice na scéně Romana Výborného. Prostor
je zcela vyplněn a požírán svou intenzitou.
en An ambiguous denomination prefigures
an ambiguous exhibition which tempts the
visitor as it tempts late medieval Jiří David
and Roman Výborný, a novice on the scene.
A space is completely filled up and devours
you by its intensity.
k / c: Martin Dostál
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2 (C3)
út–ne / Tue–Sun 10.00–18.00
ghmp.cz
Miroslav Tóth, Zdeněk Závodný, Milan Guštar:
Nová hudba z respiria
17. 9., 19:00
Médium: figura / Medium: Figure
14. 7. – 8. 10.

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
Richard Deacon: Free Assembly
13. 4. – 17. 9.
Richard Deacon je držitelem v pořadí
4. Turnerovy ceny z roku 1987 a řádu Britského impéria. Jeho sochařské dílo patří od
osmdesátých let k nejvýznamnějším nejen
v rámci silné generace anglických tvůrců,
jako jsou Antony Gormley, Anish Kapoor, Tony
Cragg a další, ale také k nejvýraznějším a nejsledovanějším v celosvětovém měřítku.
en Richard Deacon is the winner of the
fourth edition of the Turner Prize in 1987.
Since the 1980s his sculptural output has
ranked the most prominent creative achievements in this field, standing out not only
in the context of the strong generation of
British artists including Antony Gormley, Anish
Kapoor, Tony Cragg and others.
k / c: Julian Haynen
GALERIE NOD
Dlouhá 33 (C3)
po–ne / Mon–Sun 10.00–22.00
nod.roxy.cz
Aleš Zapletal: Permakultura / Permaculture
12. 9. – 22. 9.
Permakultura, filosofie dlouhodobě udržitelného přírodního hospodaření, byla
široce popularizována od sedmdesátých
let dvacátého století. Hlavní projev tohoto
hnutí, zemědělská plocha, obývaná současně
různými rostlinnými a živočišnými druhy, se
autorovi výstavy stala ústředním principem,
který metaforicky uplatňuje na obrazové ploše. Jednotlivé stavební prvky nově tvořených
„ekosystémů“ zastupují místo přírodních
společenství lidské artefakty, tedy objekty
obecně považované za produkt „kultury“,
nikoliv „přírody“.
en Author takes permaculture concept of
agricultural area being inhabited by multiple
vegetal and animal species at the same time
and then applies this concept metaphorically
into image.
k / c: Pavel Kubesa
Tereza Zelenková: Had, který zmizel
v díře ve stěně / Snake That Disappeared in
the Hole in the Wall
28. 9. – 15. 10.
Londýnská fotografka českého původu
Tereza Zelenková se v britském prostředí díky
vítězství v British Jerwood Photoworks Award
(2015) etablovala jako zralá umělkyně tematizující jak různé inspirace napříč literaturou,
moderní filosofií či různých forem mysticismu, tak svým systematickým a dlouhodobým
mapováním a dokumentováním konkrétních
míst kulturní krajiny spjatých s různými lokálními mytologiemi a mysteriózními historickými
událostmi.
en Photographer works not just with topics
inspired by literature, modern philosophy
or various forms of mysticism but she also
systematically maps and documents places
that has connection to local mythologies or
mysterious historical events.
k / c: Pavel Kubesa
– VIDEO NOD

Výstava volně navazuje na úspěšný projekt
Galerie hlavního města Prahy Neklidná figura:
Exprese v českém sochařství 1880–1914, který
získal ocenění „skupinová výstava roku 2016“.
Médium: figura je kurátorským výběrem českých a slovenských umělců, kteří se zabývají
tématem figury v současnosti.
en The exhibition loosely continues with the
Prague City Gallery’s successful project Unsettled Figure. Expression in Czech Sculpture
1880–1914, which was acknowledged as “The
Group Exhibition of the Year 2016”. Medium:
Figure is the curator’s selection of Czech and
Slovak artists pursuing the subject of figure
at present.
k / c: Sandra Baborovská
Anamnéza pozorovatele /
Observer’s Anamnesis
15. 6. – 10. 9.
Ateliér Intermediální tvorby II Akademie
výtvarných umění v Praze (Pavla Sceranková,
Dušan Zahoranský) + hosté
Výstava vybraných projektů studentů dvou
uměleckých ateliérů se spřízněným uměleckým programem a zájmem o současné
možnosti prostorových forem ve vztahu
k proměňujícím se sociálním, kulturním
a technologickým paradigmatům.
en Studio of Intermedia Art II, Academy of
Fine Arts in Prague (Pavla Sceranková, Dušan
Zahoranský) & Guests
An exhibition of selected projects created by
students of two art studios pursuing similar
creative programmes and sharing concern
with the current potential of threedimensional art forms in relation to changing social,
cultural and technological paradigms.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13 (C3)
út–ne / Tue-Sun 10.00–20.00
ghmp.cz
Jaroslav Róna 1997 – 2017
23. 6. – 29. 10.
GHMP uspořádá výstavu Jaroslava Róny
v Domě U Kamenného zvonu. Nová výstava,

Milan Mazúr: Ócuka – Epilog
12. 9. – 15. 10.
Ócuka je časově sběrným projektem, jehož
různé podoby budou vznikat v průběhu
roku 2018. Jednotlivé části na sebe navazují
a vznikají jako kapitoly knihy. Tématicky
zachovávají koncepční linku s hlavními motivy
jako spánek, nepokoj, konzum či hédonismus. Vizuální podoba jednotlivých celků se
mění zasazením do konkrétního galerijního
prostředí. Základem projektu je řada tematických videí doplněných site specific videem
natočeným v místě konkrétní galerie – nyní
v galerii Video NoD.
en Ocuka is time-lapse project that follows
conceptual line based on topics such as
sleeping, turmoil, consumerism and hedonism. Project presents multiple thematic
videos accompanied by site-specific one.
k / c: Veronika Zajačiková
GALERIE RUDOLFINUM
Alšovo nábřeží 12 (C3)
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun 10.00–
18.00, čt / Thu 10.00–20.00
galerierudolfinum.cz
Krištof Kintera: Nervous Trees
7. 9. – 26. 11.
Ke 100. jubilejní výstavě připravila Galerie
Rudolfinum rozsáhlý projekt Krištofa Kintery,
který představuje na dvě desítky soch, instalací a interaktivních objektů. Název výstavy
Nervous Trees odkazuje ke stejnojmenným
objektům, které se budou nervózně pohybovat v prostorách výstavních sálů.
en The 100th jubilee exhibition of the Galerie
Rudolfinum is a large-scale project of Krištof
Kintera featuring some twenty sculptures,
installations and interactive objects. The
exhibition title Nervous Trees references
the eponymous objects which will nervously
move in the exhibition halls.
k / c: David Korecký
GALERIE UM
náměstí Jana Palacha 80 (C3)
po–so / Mon–Sat 10.00–18.00
vsup.cz/galerie-um

C4
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5 (C4)
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun
10.00–18.00, čt / Thu 10.00–20.00
ghmp.cz
Pavel Baňka: Blízkost / Proximity
10. 10. – 7. 1.
Pavel Baňka je svérázným solitérem v rámci
české fotografie posledních čtyř dekád. Výstava Blízkost je rozsáhlou sondou do dosud
neprezentovaných fotografických cyklů,
které vznikaly od konce 70. let do současnosti a mapují dílo autora v oblasti portrétní
fotografie se sociálním podtextem.
en Pavel Baňka represents a highly unique
and individual figure within Czech photography over the past four decades. The exhibition Proximity offers extensive insight into
previously unseen photographic cycles created between the late 1970s and the present,
charting the artist’s ventures into portraiture
with a social subtext.
k / c: Martin Mazanec

Piotr Bosacki: Films To Watch
20. 9. – 15. 10.
Bosackého dílo je plné paradoxů. Na první
pohled naplno přijímá Pythagorův řád světa,
ale jeví se i jako umělec, který poukazuje na
praskliny a trhliny v racionálním uchopení
světa a prezentuje se jako milovník nekonzistence, chyby a náhody. Na Bosackého samostatné výstavě budou prezentováné nové
animované filmy, které reflektují neznamé
umělcovy zájmy o abstraktní malbu.
en Bosacki’s oeuvre is full of paradox – for
exemple he accepts to the full the Pythagorean order of the world, while in fact
he appears as an artist who, pointing our
fissures and cracks in the rational, presents
himself as a lover of inconsistence, error, and
chance. At Karlin Studios, Piotr will show two
animated films realized during his residency
at A.I.R. Futura in Prague, bringing to light his
unknown practice as an abstract painter.
Ilona Németh: samostatná výstava
26. 10. – 26. 11.
Ilona Németh se narodila v Československu
v rodině s maďarskými kořeny. Během uplynulých 25 let vytvořila vyznamné dílo, které
neustále zpochybňuje hluboce zakořeněné
vzorce identity a pravdy, které nabízí většinový názor. Vyjevila a vtáhla do debaty její mnohonárodní příslušnost, ženský tón a kritické
politické myšlení, včetně rodinného zázemí
aktivních politiků, sociologů a právníků. Její
bezprostřední okolí a osobní zkušenosti slouží
jako výchozí bod pro video a fotografická
vyjádření, stejně jako pro instalaci v rámci site
specific výstavy v prostorách Karlin Studio.
en Ilona Németh was born in Czechoslovakia
to a family of Hungarian national descent.
Over the past 25 years Németh has created
a vast body of work, constantly questioning ingrained identity patterns and truths
offered up by the majority opinion. She has
addressed and challenged her multi-national
affiliation, female tone and critical political
mindset, including her family background of
active politicians, sociologists and lawyers.
Her immediate surroundings and personal
experience serve as her starting point for
video and photographic articulations as for
the installation realized for Karlin Studio’s site
specific exhibition.
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GALERIE VI PER
Vítkova 2 (C5)
st–pá / Wen–Fri 13.00–19.00,
so / Sat 12.00–18.00
vipergallery.org

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

Hospoda U hada, MAK! / Snake’s, MAK!
28. 9. – 31. 10., denně 17-22h
Galerie VI PER se v říjnu promění na Hospodu U hada. Netradiční výstavu pro VI PER
přichystali architekti ze studia MAK! Je připomínkou tradičních místních podniků, lokálů
a výčepů, které z Karlína rychle mizejí. Přijďte
na pivo a bohatý doprovodný program.
en VIPER Gallery is going to turn to Snake’s.
Unorthodox exhibition created by architects
from MAK! Studio is reminder of traditional
local pubs and enterprises that are currently
disappearing from Karlin.
KARLIN STUDIOS
areál Kasárna Karlín, Prvního pluku 2 (C5)
st–ne / Wen–Sun 14:00–20:30
karlinstudios.cz
Adam Ulbert: Thalassa I. / Subliminal Intruder
11. 8. – 10. 9.
Adam Ulbert vystudoval filmovou teorii,
kulturní antropologii a umění v Budapešti
a Amsterdamu. Je součastným rezidentem
na Rijksakademii v Amsterdamu. Jeho pokračující sérii Thalassa sleduje psycho-evoluční
logiku. Sestavené díla vytvoří platformu pro
vzájemně plodný dialog mezi zdánlivě odlišnými oblastmi. Po specifické linii myšlenek
se umělec snaží poukázat na formální a existenciální podobnosti mezi objekty, entitami
a myšlenkami.
en Adam Ulbert studied Film Theory,
Cultural Anthropology and Art in Budapest
and Amsterdam. He is currently resident at
Rijksakademie in Amsterdam. His ongoing
series Thalassa follows a certain psycho-evolutionary logic. Assembled pieces will create
a platform for cross-fertilized dialog between
seemingly different realms. Following a specific line of thoughts the artists intents to
point out formal and existential similarities
between objects, entities and thoughts.
Marek Delong & Anna Slama:
Femme Fatale Brewery
11. 8. – 10. 9.
« V kotlíku bublá slad, který dívka obezřetně
míchá. Pára prostupuje jejími vlasy a pohrává
si se stíny v šeru, které v zápalu tance vyzařují
porozumění. Cítí že zraje, pomalu se do ní
vlévá život a vitalita. Nikam ale nespěchá, ví
že mezi stíny je i jeden zlověstný, neznámá
negace kterou však respektuje, protože ví že
ona sama má velkou moc. »
en « In the kettle bubbles malt, which the girl
carefully mixes. Steam penetrates her hair
and plays with the shadows in the dim light,
from which, in the fervor of dance emanates
comprehension. She feels mature, life and
vitality slowly flowing inside her. But she
doesn’t rush, she knows between shadows
there is also one foreboding, an unknown
negation she respects, because she knows
its power. »
k / c: Lumír Nykl
APART collective
20. 9. – 15. 10.
Skupina Apart je pozvaná do programu Karlin
Studios z pozice kurátora, vydavatele, organizátora přednášek… všechny tyto obory považováné za nedílnou součást jejich umělecké
praxe. Peter Sit, Denis Kozerawski, Andrej
Žabkay a Erik Janeček považujou za nezbytné
právě širokospektrálnost záběru umělce
a v neposlední řadě spolupráci v kolektivu,
probíhající a vyvíjející se v neustálém dialogu.

Karin Zadrick: Zbytky
6. 9. – 15. 10
V souboru Zbytky se Karin Zadrick soustředí
na banální a jindy nepovšimnuté pozůstatky
stojící na okraji lidského zájmu. Autorka je
usazuje do nového kontextu, zhodnocuje
jejich význam a mění jejich obsah z odpadu
na novou vizuální informaci.
en Author focuses on the banal otherwise
marginalized leftovers and puts them into
new context, adds value and changes their
meaning from waste to new visual information.
Antény ruce: Protokoly z mimosmyslové
estetiky
kurátoři a vystavující: Peter Sit, Matěj Pavlík,
Jan Kolský, Vojtěch Märc
18. 10. – 19. 11.
Prezentace probíhajícího výzkumu dějin československé psychotroniky, jejích institucionálních i ideologických souvislostí, stejně jako
jejích potenciálních přesahů do současného
umění a vůbec, hledání možností mimosmyslové estetiky a porozumění si beze slov.
en The presentation of ongoing research into
the history of Czechoslovak psychotronics,
its institutional and ideological context, as
well as its potential overlaps into contemporary art and the search for possibilities of
extrasensory aesthetics and understanding
without words.
GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32 (D2)
po–pá / Mon–Fri 9.00–18.00,
so / Sat 11.00–17.00
goethe.de/praha
MUSEUM KAMPA – NADACE
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH
U Sovových mlýnů 2 (D2)
po–ne / Mon–Sun, 10.00–18.00
museumkampa.cz
Manolo Blahník
11. 8. – 12. 11.

en Solo show of an American artist Trevor
Paglen who works with the media of photography and film with mass surveillance, global
collection of personal data, and ethics of
warfare by the means of remotely controlled
drones as the main subjects.
k / c: Jen Kratochvil
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
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D3)
út-ne 13.00-18.00
fotografic.cz
Dita Pepe: Hárající fenka / Bitch in Heat
8. 9. – 22. 10
“Ve své tvorbě reflektuji touhu po ideální
rodině, kde by se všichni měli rádi a cítili se
dobře. Fotografie je pro mne terapeutická
metoda, kdy díky ní realizuji a prožívám
situace, z kterých se o sobě a o druhých
dovím něco podnětného a vytvářím tak nové
perspektivy pohledu na můj život. Je mi něco
přes čtyřicet, moje dcery pomalu dospívají
a já bojuji s krizí středního věku.” Dita Pepe je
držitelkou mnohých ocenění v České republice i v zahraničí.
en "In my work, I reflect the desire for an
ideal family, where everyone would love each
other and feel good. Photography is the
therapeutical method for me to realize and
experience situations that make me think
about myself and others in an interesting way
and create my life new perspectives. I’m over
forty now, my daughters are growing up and
I’m struggling with my middle age crisis." Dita
Pepe has received many awards in the Czech
Republic and abroad.
GALERIE HAVELKA
Martinská 4 (D3)
červenec-srpen, dle telefonické dohody.
galeriehavelka.cz
září – říjen 2017
Výstava 32 autorů projektu Legendy Gr2 +
Vladimír Kokolia + Šárka Trčková.
Otevřeno po telefonické dohodě.
en Exhibition of 32 authors of Legendy Gr2
project + Vladimír Kokolia + Šárka Trčková.
Open by phone request.
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D3)
út–ne / Tue–Sun 11.00–19.00
gjf.cz
Bienále Experimentální Architektury #3,
Zaha Hadid Architects
7. 9. – 29. 10.
Zaha Hadid Architects: Unbuilt – výstava
představující neznámé, nerealizované projekty jednoho z nejvýznamnějších architektonických ateliérů na světě. Bienále: výstavy (GJF,
UMPRUM), meetup, mezinárodní sympozium,
workshopy, site specific pavilon s experimentální projekcí.
en Zaha Hadid Architects: Unbuilt - an
exhibition of unknown or unrealized projects
of one of the most important architectural
studios in the world. Biennale: Exhibitions
(GJF, UMPPR), meeting, international symposium, workshops, site specific pavilion with
experimental projection.
Open Air Arena Betlémské náměstí
Betlémská kulturní noc 7. 9. (multižánrový
jednodenní festival, vernisáže, komentované
prohlídky, koncerty atd. ve 20 institucích na
Betlémském náměstí); divadlo V.A.D. & punk
koncert 12. 9.
en Multi-genre open-air festival.
GALERIE PŠTROSSOVA 23
Pštrossova 23 (D3)
út–pá, 13 -18. hod. (nebo po dohodě na
tel. 603 526 288)
originalarte.com
Anna Vančátová: Obrazy a kresby / Paintings
and drawings
12. 10. – 9. 11.
Anna Vančátová (*1949) vystudovala výtvarnou
výchovu a český jazyk na FF UK v Praze u C.
Boudy a Z. Sýkory, od roku 1973 se představila
na dvaatřiceti autorských výstavách. Její
tvorba spojuje výrazně koloristická východiska
s groteskně dekonstruktivní transformací
námětů.
en Anna Vančátová (*1949) studied art education and Czech language at Charles University
with C. Bouda and Z. Sýkora, since 1973 she
presented her work in 32 solo exhibitions.
Her oeuvre merges distinctively coloristic
grounds with grotesquely deconstructivistic
transformations of her motifs.
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské náměstí 8 (D3)
po–ne / Mon–Sun 10.00–18.00
galerieubetlemskekaple.cz
Lubomír Typlt: Vizionáři / Visionaries
7. 9. – 4. 10.

Jaroslav Paur
9. 8. – 15. 10.
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Jaroslav Rössler (1902 – 1990)
12. 9. – 20. 10.
k / c: Suzanne Pastor, Nadia Rovderová
FOTOGRAF GALLERY
Jungmannova 7, Praha 1 (D3)
út–čt / Tue–Thu 13.00–19.00,
pá / Fri 13.00–18.00 so / Sat 11.00–18.00
fotografgallery.cz
Trevor Paglen: How Deep Is the Ocean, How
High Is the Sky
6. 10. – 4. 11.
Sólová výstava amerického umělce Trevora
Paglena pohybujícího se v médiích fotografie
a filmu s hlavními tématy týkajícími se
hromadného sledování, globálního sběru
osobních dat či etiky válečných konfliktů
dálkově řízených drony.

Luděk Rathouský: Evangelium postpravdy / Gospel of post-truth
12. 9. – 1. 10.
V cyklu obrazů, zajímajícího se o gotickou
malbu, umělec sleduje významovou linii hledání historických paralel v reflexi současných
společensko-politických problémů. Gotická
malba, věnovaná zobrazování náboženské
tematiky, vyvinula specifické tvarosloví
a řešení prostoru malířské plochy. Reálné
obsahy maleb jsou utajovány v jednoduchých
kryptogramech a odrážejí okolní svět s jeho
výzvami a post pravdami.
en In the cycle of paintings, concerned to
the gothic painting, the artist follows the line
of meaning of search for historical parallels
in the reflection of current socio-political
problems. The gothic painting, dealing with
religious themes has developped a specific
morfology and spatial solution of painting
plane. The real contents of paintings are kept
secret in the simple cryptograms, reflecting
the surrounding world with its challenges and
post-truths.
k / c: Kateřina Štroblová
Dagmar Dost-Nolde, Patrick Roth:
Energetika prostoru / Energetics of space
3. 10. – 29. 10.
Práce české malířky a sochařky žijící v Německu jsou převážně instalacemi „in situ“,
podložené jak prostorovým konceptem, tak
expresívním zpracováním materiálu. Autorku
zajímá dynamická energie vyjádřená mnohostí
proměnlivých forem materiálů různého typu
v obrazech i prostorové instalaci, konstruování prostorového tvaru a práce se světlem.
Význam děl Patrika Rotha, německého skláře,
vyplývá ze souhry vlastností materiálu a jeho
tvarových prvků, s důrazem na haptický
prožitek díla.
en The works of Czech painter and sculptor
living in Germany are mainly „in situ“ installations, based both on spatial concept and
the expressive processing of the material.
The artist is interessed in the dynamic energy
expressed by many different forms of various
materials in paintings and spatial installations,
constructing a spatial shape and working
with light. The meaning of works of German
glass sculptor Patrick Roth follows from the
harmony of material properties and its shape
elements, with emphasis on the haptic experience of the work.
k / c: Vlasta Čiháková Noshiro
LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D3)
po–pá / Mon–Fri 10.00–21.00,
so–ne / Sat–Sun 14.00–20.00 h
Ellen von Unwerth (*1954):
Wild Wild West
14. 9. – 19. 11.
Renomovaná německá představitelka světové
módní fotografe vytvořila sérii fotografií, v níž
se stáváme součástí dívčího gangu na výpravě
za štěstím po Divokém Západě. Příběh plný
hravého, frivolního humoru má hvězdné obsazení: na fotografiích pózuje Marilyn Manson,
Micah Fitzgerald nebo Eva Doll Doležalová.
en Ellen von Unwerth is one of the most
influential fashion photographers of today.
She put together a playful, frivolous series full
of moments bursting with life. We accompany
a girl gang in search of happiness in the Wild
West. Ellen invited some big stars to join in
the fun: Marilyn Manson, Micah Fitzgerald or
Caroline Vreeland.
– LEICA GALLERY CAFÉ
Pocta Evě Fukové
Homage to Eva Fukova
14. 9. – 19. 11.
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
Ellen Jilemnická
24. 8. – 21. 9.
Sochy z hořického pískovce doplněné
o kresby.
en Statues from sandstone complete with
author’s drawings.
k / c: Petr Wittlich, Jana Cermanová
Metastázy obrazu / Image metastases
11. 10. – 10. 11.
Skupinová malířská výstava střední generace
umělců.
en Group painting exhibition representing the
middle generation.
k / c: Petr Vaňous
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Vojtěšská 196/18 (D3)
po–pá / Mon–Fri 11.00–19.00,
so / Sat 12.00–18.00
knihkupectvi.artmap.cz

Jan Koblasa
od / from 9. 7.

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

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

Výstava se zaměřuje na specifickou část jeho
tvorby – kresbu temperou. Tempera je pro
Typlta prostorem pro živelný experiment,
pro hledání a ověřování malířských záměrů.
Zároveň výstava dokumentuje vývoj autorovy
tvorby – proměny motivů a jejich variací.
en Tempera plays a specific essential role in
the work of Lubomír Typlt. It offers space for
spontaneous experimentation, for searching and validating painterly directions. The
exhibition documents the development of
the artist’s iconography, as well as groups
of motifs, through transformations, series,
combinations, and variations.
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D3)
po–ne / Mon–Sun 11.00–19.00
galerievaclavaspaly.cz
Zdena Šafka: Za Tím
7. 9. – 22. 10.

Knihkupectví zaměřené na umění, design
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořádá
doprovodné akce – více na FB a webových
stránkách.
en A bookstore dedicated to art, design, and
children’s illustrated books regularly hosts
an accompanying event. More on FB and
Website.
NaFilM
Palác Chicago, 2. p., Národní třída 32,
(vchod z ulice Charvátova 11) (D3)
út–ne 13.00–19.00
Na film! 2: V pohybu / The Film Exhibition:
Locomotion
do / until 31. 12.

Netradiční hravá výstava se prodlužuje!
Přijďte zažít film jinak a objevit nové expozice
filmového muzea NaFilM. Na výstavě si můžete vyzkoušet virtuální realitu, stát se promítačem laterny magiky nebo si naanimovat vlastní
film. Vezměte kamarády, děti i celou rodinu
– bavit se u nás budete všichni.
en This unique playful exhibition has been
extended due to its great success. Come and
see film differently! Experience virtual reality,
projection through a magic lantern or make
your own animated film. Bring your friends,
children or family – everyone will have a great
time!
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GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D4)
po–ne / Mon–Sun 7.00–22.00
fbgallery.cz
KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D4)
po–čt / Mon–Thu 10.00–18.00,
pá / Fri 10.00–16.00
kvalitar.cz
Active Public Space
31. 8. – 22. 9.
Výstava Activ Public Space představí architektonické realizace a vize, jakým způsobem by
města v brzké budoucnosti mohla fungovat.
Základním stavebním kamenem této změny
by měly být primárně inteligentní technologie a jednoduchý schvalovací proces jejich
prosazování.
en The exhibition Active Public Space will
present architectural realizations and visions
of how cities in the near future could work.
The main pillar of this development would
primarily be the intelligent technologies
and a simple process of approval in their
application.
k / c: Jan Dotřel
5KV. 5 let umění a designu v Kvalitář Gallery / 5KV. 5 Years of Art and Design in Kvalitář
Gallery
Atelier Biagetti, Jakub Berdych, Sarah
Crowner, Federico Díaz, Romana Drdová,
Olafur Eliasson a Frederik Ottesen, Martino
Gamper, Hilda Hellström, Jakub Jansa, Misha
Kahn, Fernando Laposse, Sabine Marcelis,
Shaw Maximo, Edgar Orlaineta, Toilet Paper
– Maurizio Cattelani a Pierpaolo Ferrari,
Fredrik Paulsen, Tadeáš Podracký, Robert
Stadler, Studio Swine, Nik Timková, Thomas
Traum, Zeitguised + Alessandro Mendini
a Milan Knížák
6. 10. – 22. 11.

Výstava 5KV k pátému výročí Kvalitář Gallery
se věnuje prolínání umění a designu. Výstava
je dělena do dvou částí; v první z nich budou
představena současná díla tuzemských a zahraničních autorů, kteří se různým způsobem
dotýkají obou disciplín, ať už z hlediska
teoretického, vizuálního nebo i z pohledu
samotného provozu obou odvětví. Druhá část
se pak věnuje konkrétnímu příkladu z historie,
kdy došlo ke skutečnému prolnutí designu
a umění, a to dialogu mezi Alessandrem
Mendinim a Milanem Knížákem.
en The exhibition 5KV deals with the issue
of interconnection between art and design.
It will be divided into two parts, the first of
which will present the works of artists whose
work touches both disciplines, albeit in
a different way, whether from the theoretical
or visual point of view or from the point of
view of the operation of both disciplines.
The second part will be devoted to a specific
example from history, in which the actual
merging of design and art occurred, namely
the dialogue between Alessandro Mendini and
Milan Knížák.
k / c: Monika Čejková, Adam Štěch
NOVÁ GALERIE
Balbínova 26 (D4)
po–so / Tue-Sat 11.00–19.00,
novagalerie.cz
Pinturas Negras
Josef Bolf, Jiří Černický, Jiří David, Martin
Gerboc, Markéta Jáchimová, Martin Krajc,
Martin Mainer, Vladimír Skrepl, Jakub
Špaňhel, Karel Štědrý, Vladimír Véla
14. 9. – 9. 10.
k / c: Barbora Ropková
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DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10 (D5)
út–pá / Tue–Fri 13.00–18.00,
so / Sat 14.00–18.00
drdovagallery.com
Tlumočnická kabina. Výstava o dvou kapitolách. Anu Vahtra a Martin Lukáč / Interpreter’s Booth. An exhibition in two chapters by
Anu Vahtra and Martin Lukáč
9. 9. – 21. 10.
Abych nevytvářel nějaké pochybné teorie
kolem následující výstavy, chci zde konstatovat, že tlumočnická kabina, kterou uvádím
v názvu, je banální hranatá konstrukce
zbudovaná za jasným účelem jako prostor
pro překladatele na konferencích nebo jiných

akcích, které vyžadují simultánní překlad.
Ignotum per ignotius
Neznámé pomocí ještě neznámějšího
en Not to create any doubtful theories
around the following exhibition I wish to state
that the interpreter’s booth I’m referring to
in the title is a banal square construction
built with a clear purpose to host translators
during conferences or any other events that
demand simultaneous translation.
Ignotum per ignotius
The unknown by the more unknown
k / c: Piotr Sikora

DEN ARCHITEKTURY
30.9.– NE 1.10.2017

SO

GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D5)
po–ne / Mon–Sun 10.00–19.00,
35m2.cz
Šárka Telecká
1. 9. – 1. 10.
k / c: Tereza Záchová

VODA, LIDÉ, MĚSTA

Marcel Stecker
6. 10. – 5. 11.
k / c: Petra Steinerová, Michal Pěchouček

WWW.DENARCHITEKTURY.CZ

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D5)
út–pá / Tue–Fri 13.00–18.00,
so / Sat 14.00–18.00
Během srpna bude galerie otevřena po
předchozí domluvě / open by appointment
in August
huntkastner.com
Kajsa Dahlberg & Jirka Skála: In my hands,
every day, In my sight, every day
￼ 9. 9. – 27. 10.

Součastí Festivalu Fotograf 2017 jsou filmové
a fotografické práce Jiřího Skály a Kajsa Dahlberg, jež se zabývají současnými modely produkce a výroby, jejich systematizací, distribucí
a způsoby, jimiž se technologie obnovuje.
en A part of the 2017 Fotograf Festival program, the film and photographic works in this
exhibition, by Kajsa Dahlberg and Jirka Skála,
examine contemporary modes of production
and labor, their systematization, distribution
channels, and how technology feeds back.
k / c: Laura Amann
– project_room:
Marie Kratochvilová
9. 9. – 27. 10.

Nový časopis pro děti !
Podzimní „chlupaté číslo“

www.raketa-casopis.cz

JINDŘICH
CHALUPECKÝ
AWARD

Moravská galerie v Brně Moravská galerie v Brně Moravská gal
Pražákův palác
Pražákův palác
Pražákův palá
22.9 2017 – 14.1 2018
22.9 2017 – 14.1 2018
22.9 2017 – 14

Výběr černobílých fotografií brněnské fotografky (*1946), které v průběhu 70. a 80. let
ojediněle propojují vývoj konceptuálních tendencí českého výtvarného umění a tehdejší
uměleckou fotografii. Výstava bude doplněna
monografickou publikací (ed. T. Petišková a P.
Vančát), kterou vydává Spolek přátel Domu
umění města Brna.
en A selection of black and white photographic work from the 1970s and 80s, by the
Brno-based photographer (b. 1946, Brno,
Czechoslovakia), which uniquely bridges the
development of conceptual tendencies in the
Czech visual arts of the period with Czech art
photography from the same time. The exhibition will be accompanied by a monograph
book (ed. T. Petišková a P. Vančát), published
by the Friends' Society of Brno House of Arts.
k / c: Pavel Vančát

13/1/2018

B2

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

– GALERIE KURZOR
Ztráta času
23. 8. – 24. 9.
Co to znamená nemít čas? Skupinová výstava
zachycuje různé aspekty zkušenosti ztráty
času jako jedné z podmínek lidské subjektivity. Už nevzhlížíme k budoucnosti s nadějí, ale
obáváme se jí. Kolabujeme při snaze držet
krok s překotným tempem změn a zároveň
zůstáváme vězet v permanentní přítomnosti.
Není jasné, zda čas utíká příliš rychle, nebo
naopak stojí, v každém případě nám ale už
nepatří.
en What does not having time mean? The
group exhibition examines various aspects
of the experience of time as one of the
conditions of human subjectivity. We no
longer look to the future with hope, but
with fear. We are collapsing under the strain
of trying to keep up with the rapid pace
of change, and yet we remain trapped in
a permanent present. It is not clear whether
time is passing too fast or, on the contrary,
standing still. Whatever the case, it no longer
belongs to us.
k / c: Václav Magid

HOSPITAbLe
20. 10. – 2. 12.
Výstava HOSPITAbLe představí soubor
objektů/nábytku britského designéra
Paula Chamberlaina, navržený pro stárnoucí
a nemocné, kteří chtějí strávit své poslední
chvíle ve svém soukromém, důvěrně známém
domácím prostředí.
en HOSPITAbLe presents a set of objects /
furniture pieces by British designer Paul
Chamberlain, reflecting the wishes of the
elderly and sick to spend their last moments
in the privacy and familiarity of their home
environment.
k / c: Paul Chamberlain

en Apart collective is invited to take part
in Karlin Studios program from position of
curator, publisher, conferences organizer…
all these activities being considered as an
undetachable par of their artistic praxis. Peter Sit, Denis Kozerawski, Andrej Žabkay and
Erik Janeček in fact consider today’s widespectrum of the artist’s field as inevitable
and last but not least collective cooperation,
undergoing and evolving in constant dialogue.

11/10/2017

Stanislav Libenský Award 2017
22. 9. – 20. 11.
Stanislav Libenský Award je mezinárodní
sklářská soutěžní výstava, která vždy na
podzim představuje v Praze ty nejlepší práce
absolventů vysokých uměleckých škol z celého světa, kteří ve své závěrečné práci použili
sklo. Návštěvníci tak mohou vidět, jakým způsobem se fenomén uměleckého sklářství vyvíjí
na mezinárodní úrovni, a to prostřednictvím
nastupující sklářské generace. Tato přehlídka
je jediná tohoto druhu na světě.
en The Stanislav Libenský Award is an international competitive glassmaking exhibition
that every autumn in Prague presents the
best work of graduates of art colleges who
used glass in their degree projects. Visitors
can thus see how the phenomenon of artistic
glassmaking is developing on an international
level through the arrival of a new generation
of glassmakers. This exhibition is the only one
of its kind in the world.

ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) (B3)
út – pá / Tue – Fri 14.00 – 18.00
nebo po dohodě / or by appointment
www.zahoriangallery.com

Akademické platformy výpočetního
navrhování / Academic Platforms of
Computional Design
6. 9. – 7. 10.
Projekt Akademické platformy experimentální
architektury sleduje vývoj a současné tendence akademického výzkumu v oboru. V prostoru Galerie UM bude prezentován výzkum
předních evropských akademických institucí
a středoevropských platforem zaměřených na
experimentální výzkum v architektuře.
en Academic Platforms for Experimental
Architecture looks at developments and current trends in academic research in this field.
UM Gallery will present research by leading
European academic institutions as well as experimental architecture research by Central
European academic platforms.
k / c: Imrich Vaško, Shota Tsikoliya

www.faitgallery.com
Ve Vankovce 2, Brno

Před očima
8. 9. – 8. 1.
Výstava představuje dnešní Irák očima mladé
generace dokumentárních fotografů pocházejících především z iráckého Kurdistánu.
Jejich fotografie jsou nevšedním pohledem
na region, který v současné době čelí jedné
z nejhorších humanitárních krizí v moderní
historii lidstva. Přesto není jejich námětem
pouze válka, ale spíše život, který plyne válce
navzdory.
en The exhibition presents contemporary
Iraq through the eyes of a young generation of documentary photographers with
special focus on their region of origin – the
Kurdistan Region of Iraq. As the conflict
keeps on ravaging the country, these young
photographers bring us a more complex point
of view, showing us what daily life is and feels
like in a region which we are used to know
only through images of war.

B3

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

jež časově navazuje na díla z roku 1997, zahrnuje sochařské a malířské práce z posledních
dvaceti let. Prostřednictvím videoinstalací
divákům přiblíží také autorovy realizace do
veřejného prostoru, z nichž některé poutají mimořádný zájem veřejnosti a dokážou
vzbuzovat i vyhrocené názorové polemiky
a reakce.
en The Prague City Gallery is getting back to
Jaroslav Róna’s oeuvre after twenty years.
This new exhibition, linking up chronologically with his work dating from 1997, brings
together his sculpture and painting produced
over the last two decades. In a special section, it will likewise feature video installations
acquainting visitors with the artist’s outdoor
realizations, some of which have attracted
exceptional public attention, occasionally
sparking off exacerbated polemics and controversial response.
k / c: Olga Malá

CLEMENS
VON WEDEMEYER

A1

Tillman Kaiser: The Future of the
Future is the Present
6. 9. – 14. 10.

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

NAU GALLERY
Kubelíkova 22 (D6)
út–so / Tue–Sat 13.00–18.00
naugallery.cz
Václav Misař: Červený rybízku! /
Oh, Red Currant!
9. 9. – 3. 11.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

Misař, původně z Prahy, maloval poslední dva
roky na samotě v lese. Svědomitě pátral ve
svých sněních a myšlenkách jako na místě
činu. Uprostřed lhostejné přírody vytvořil sérii
maleb šeptajících příběhy bitev a dezerce.
en Misař, originally from Prague, has been
painting for the last two years in the Czech
forest, alone. Scrutinizing his solitary
thoughts and perceptions like a crime
scene, in the indifference of Nature, he has
managed to create a series of paintings that
whispers tales of battles and desertion."
NEVAN CONTEMPO
U Rajské zahrady 14 (D5)
út–so / Tue–Sat 13.00–18.00
nevan.gallery

FIGURA

Pavel Opočenský: Nucleus
13. 10. – 10. 11.
Stovka překvapivých prací na papíře vznikala
během posledních tří let. Geometrizující
kompozice, biologické struktury, transparentnost, optické iluze a tajemství vnitřního
prostoru.
en A hundred of surprising works on paper,
that have been produced over the past three
years. Geometric compositions, biological
structures, transparency, optical illusions, and
the secrets of inner space.
k / c: Radek Wohlmuth

Deana Kolenčíková: Zeď má vždy dvě strany / Wall is always two-sided
20. 9. – 15. 10.
Deana Kolenčíková ve své práci navazuje na
předchozí projekty, ve kterých reaguje na
různorodé sociální, společenské či politické
problémy konkrétního místa, ve kterém se
právě nachází. Většinou se jedná o jemné
intervence do veřejného prostoru, někdy
i formou perfomance. Na výstavě bude naopak sám divák vyzván ke změření svých sil.
en Deana reacts on various social or political
problems of particular place usually by urban
intervention or performance. Participants at
the exhibition are prompted to measure their
strength.
k / c: Gabriela Kotiková

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

MÉDIUM:

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

– GALERIE JELENÍ
Devět věcí
16. 8. – 10. 9.

FINAL 2017

Přehlídka holotropního umění v rámci stejnojmenné konference:
en Exhibition of holotropic art in the frame of
the Holotropic conference.

www.moravska-galerie.cz
www.cjch.cz

UMA AudioGuide
k / c: kurátor / curator
mimo mapu / out of map
Fotograf festival 2017

13.7.–8.10. 2017, GHMP.CZ

STAR
TPOIN
T 2017
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Sylbee Kim: The Red Liquid and Narcissus
9. 9. – 7. 10.

The Red Liquid and Narcissus splétá imaginární vazbu mezi plutokracii a narcismem.
Výstava ztvárňuje různé paralely: v prostoru
– tím, že zrcadlí a rámcuje fyzické objekty;
v čase – tím, jak se ohlíží za historickými událostmi, které tvoří naší přítomnost; a tělesně �
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PRIZE
FOR EUROPEAN
ART GRADUATES
VELETRŽNÍ PALÁC NG
4. 10. – 10. 12. 2017
STARTPOINTPRIZE.EU

Peter Demek: Objekty / Objects
13. 10. – 16. 11.

event, in this original case an "open score"
by Miroslav Srnka, but also as a completely
unique artwork.
– GALERIE ATRIUM
Dávid Demjanovič, Róbert Palúch, Viliam
Slaminka: Plastifikátor / The Plastificator
Plastifikátor zlepšuje, změkčuje, modifikuje.
Například beton, sádrokarton, keramickou
hlínu, plast, informace, mýty, preference, konvence, tradice, teorie, interpretace. Plastifikátoři zvyšují ohebnost zpracovávané malířské,
sochařské, společenské nebo jiné hmoty.
en The Plastificator improves, softens, modifies. Concrete, plasterboard, ceramic clay,
plastic, information, myths, preferences,
conventions, traditions, theory and interpretation for example. The Plastificators increase
the versatility of painted, sculptural, social or
other material.

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

D6
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a/12 (D6)
po–pá / Mon–Fri 13.00–18.00
www.zatrojku.cz/atrium
– ZAHRADA ATRIA
Kateřina Vincourová: Nahlížet
nasloucháním I. / Listening Eyes I.
5. 9. – 30. 9.
Rozměrná instalace vznikla na základě výzvy
Didiera Montagnea a souboru Prague Modern,
lze ji vnímat nejen jako prostředí pro hudební
performanci a nedílnou součást hudební události, v tomto originálním případě specifickou
„open score“ Miroslava Srnky, tzv. „zvukovou
mapu“, ale i jako zcela svébytné výtvarné dílo.
en The large-scale installation was created
on the basis of Didier Montagne’s invitation
and the Prague Modern ensemble. It can be
seen not only as an environment for a musical
performance and an integral part of a musical

6/10—22/11/2017

5 Years
of Art and Design
in Kvalitář Gallery

Alžběta Bačíková & Martina Smutná, Darren
Bader, Filip Dvořák, L F W (Barbora Fastrová & Johana Pošová), Anežka Hošková, Antonín Jirát, Tomáš Kajánek, Václav Kopecký,
Břetislav Malý, Anna Ročňová, Tomáš Roubal,
Egill Sæbjörnsson, Carey Young, Jakub Tajovský, Aleš Zapletal, Monika Žáková:
Ripple Effect / Dominový efekt
27. 9. – 26. 11.
Název výstavy naznačuje systém vztahů,
kdy je jediná kapka s to způsobit mnohem
větší efekt, než jakého mohl dosáhnout
prvotní tah. Díla zahraničních autorů zde
fungují jako tematické kapky, které iniciují
dialogy s pracemi mladých českých umělců
o symbolické hodnotě umění, mechanismech
jeho posuzování a kategorizace,
politice uměleckého provozu, ale také
sebeuvědomění a sebereflexe umělců a jejich
děl zasazených do těchto struktur.
en The exhibition title suggests a system of
relationships, where a single drop may cause
effects much larger than the original move.
Works by the international artists serve as
such thematic drops, initiating dialogues with
young Czech artists on the symbolic value
of art, its judgment and categorization, the
politics of the art world establishment, as
well as self-awareness and self-reflection of
the artists and their works placed within such
structures.
k / c: Karina Kottová and Fatoş Üstek
V rámci programu Společnosti Jindřicha
Chalupeckého / Programmed by the Jindřich
Chalupecký Society

Senovážné nám. 17,
Praha 1, 110 00
www.kvalitar.cz

Metahaven: Truth Futurim /
Futurismus Pravdy
27. 9. – 26. 11.
Tvůrčí kolektiv působící v Amsterdamu se
základnou v grafickém designu, přesahují do
polí vizuálního umění, publikační činnosti či
internetového aktivismu, představí náhled své
dosavadní práce spolu s novým site-specific
projektem.
en Artist collective living and working in
Amsterdam active mainly in graphic design
with a significant overlap with visual arts,
publishing or Internet activism will present an
overview of their past work along with new
29/08/17 01:36 site-specific project.
k / c: Jen Kratochvil
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E2
JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2)
st–pá / Wed–Fri 14.00–19.00
so / Sat 11.00-19.00 nebo po domluvě / or
by appointment
jirisvestkagallery.com

6. — 14. 10. 2017 Praha

GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 (E3)
čt–so / Thu–Sat 15.00–19.00
galerie1patro.cz
GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 (E3)
po–pá / Mon–Fri 12.00–19.00
czechdesign.cz

www.ctyridny.cz

Kasárna Karlín, Divadlo Archa,
Ponec – divadlo pro tanec,
Studio Alta, Alfred ve dvoře

FRUTTIMO od českých designérů /
FRUTTIMO by Czech designers
8. – 27. 9.
7. 9. v 17:30 slavnostní vyhlášení /
award ceremony
Představujeme finalisty soutěže na novou
etiketu nejkrásnější lahve světa Fruttimo od
českých designérů a ilustrátorů.
en We will introduce finalists of the design
competition for the new label of the most
beautiful bottle in the world: Fruttimo from
Czech designers and illustrators.
20 let grafického designu ve Zlíně /
20 years of graphic design in Zlín
5. – 21. 10.
To nejlepší z tvorby studentů a absolventů
ateliéru Grafický design Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně.
en The best of the works of students and
graduates of the Graphic Design Studio from
Tomas Bata University in Zlín.

Max Weisthoff: Showtime
14. 9. – 22. 11.
NIKA – MALÁ GALERIE VŠUP
vestibul stanice metra Karlovo
náměstí (E3)
galerienika.tumblr.com
Jakub Červenka: Urban Utopia
6. 9. – 1. 10.
Město pro 10 milionů obyvatel může být různě
velké, zahuštěné nebo rozmělněné, může
využívat výšku, plochu, přímku,
nebo vše najednou. Autor tato ideální města
abstraktně vnímá jako neoraná pole, husté
rákosí, napnutý ocelový drát,
mraveniště, jako mrak plující po obloze.
en The city of 10 million inhabitants can be
of various size, it can be dense or sparse, it
can use height, surface, straight line or all
at once. The author sees these ideal cities
abstractly as unplowed fields, bushy reeds,
a stretched steel wire, an anthill, as a cloud
flying over the sky.
k / c: Michal Vaníček
Kateřina Hynková: Kula
4. 10. – 29. 10.
Projekt navazuje na diplomovou práci umělkyně a na specifický rituál Kula, který autorka
absolvovala se skupinou svých blízkých, pro
které následně vytvořila sérii oděvů. Skrze
textilní objekt v galerii Nika, ve které je tělo už
pouhou ozvěnou, se autorka zamýšlí nad svou
vlastní tvorbou.
en The project builds on the diploma collection of the artist and a specific ritual called
Kula, which she has gone through with her
close ones before she made a fashion collection for them. Through the textile object in
the Nika, where the body is just echoing, the
author thinks about her own work.
k / c: Michal Vaníček
GALERIE SPZ
Pštrossova 8 (E3)
so / Sat 14.00-18.00 (další dny je
výstava ke zhlédnutí přes výlohu /
other days nonstop through peephole)
galeriespz.com
Ondřej Brody & Kristofer Paetau: Snoop
Morenga Dog Bonaparte Not Dead
7. 9. – 13. 10.
Vladimír Véla
19. 10. – 24. 11.
– VLAJKA / FLAG
Geert Goiris
7. 9. – 29. 11.
kurátor: Frederik Vergaert
GALERIE VIA ART
Resslova 6 (E3)
galerieviaart.com
Čestmír Suška: Na rozcestí
12. 9. – 13. 10.
Každý z nás se ocitá čas od času na rozcestí
a musí se rozhodnout kudy dál.
Jakub Choma
31. 10. – 24. 11.
Sight specific malířský projekt studenta VŠUP
z ateliéru Jiřího Černického.
TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337 (E3)
út–ne / Tue–Sun 12.00–18.00
tranzitdisplay.cz
Multilogues on the Now: Health Care /
Self-care / Multilogues on the Now: Health
Care / Self-care
15. 6. – 30. 9.
k / c: Zuzana Jakalová, Zbyněk Baladrán
Joana Hadjithomas a Khalil Joreige:
Still in Need to Apologize
12. 10. – 3. 12.
Výstava libanonské umělecké dvojice filmařů
a vizuálních umělců se zaměřuje na novou
adaptaci projektu „I Must First Apologize…”,
který vychází z mnohaleté archivní činnosti
v oblasti emailových spamů, zkoumání příběhů jejich odesílatelů a recipientů.
en Exhibition of Lebanon artist duo of
filmmakers and visual artists focus on the
new adaptation of the project “I Must First
Apologize…” that draws from many years of
archiving work within the field of e-mail spam,
reflecting the stories of its creators and its
recipients.
k / c: Jen Kratochvil
Přednášky a diskuze:
7. 9. Laboria Cubonics (přednáška)
19. – 20. 9. Vnímat, myslet, číst (konference)
21. – 23. 9. workshopy v rámci projektu Multilogues on the Now
26. 9. Diffraction Series: Robin Yassin Kassab
(přednáška)
TRANZIT
Dittrichova 13 (E3)
tranzit.cz

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

Markus Selg, Yves Scherer:
Cupid & Psyche
3. 9. – 21. 10.
Jiří Kovanda, Heinrich Dünst
27. 10. – 23. 12

E5
GALERIE GEMA
Máchova 27 (E5)
po–pá / Mon–Fri 13.00–18.00
gemagalerie.cz
Michal Ranný: Krajiny
do 8. 9.
Jaroslava Bičovská: Černobílá fuga /
Black and White Fugue
6. 10. – 17. 11.
V posledních letech jsme si u Jaroslavy
Bičovské zvykli na velmi výrazné až neonové
barvy, proto je velmi překvapivé, že pro tuto
výstavu autorka omezila svou paletu na dvě
základní barvy – černou a bílou. I přes tyto
minimalistické prostředky však působí její
díla barvitě a umožňují divákům se naplno,
bez zbytečného rozptylování a přehlušování
barvou, věnovat zobrazenému.
en The significant painter-colorist Bičovská
presents surprisingly only a black and white
series of paintings.
XAOXAX
Krymská 29 (E5)
út–pá / Mon–Fri 14.00–19.00
so / Sat: 11.00–17.00h
xaoxax.cz
Alžbeta Zemanová: Na jih i na sever /
To the North and to the South
od / from 13. 9.
Poslední kousky z ilustrátorské tvorby A. Z.
en Last pieces of the illustration works of
A. Z.
Ozvěny Tabooku / The Echoes of Tabook
od / from 10. 10.
To nejlepší z mezinárodního festivalu malých
a středních nakladatelů v Táboře.
en The best of international festival of small
and middle-size publishers in Tábor.

F3
GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3)
po–ne / Mon–Sun 9.30–18.00
facebook.com/vysehradgalerie
praha-vysehrad.cz
Jakub Janovský: Má vlk jehně rád,
nebo ho nenávidí?
6. 9. – 22. 10.

F4
ETC. GALERIE
Sarajevská 16 (F4)
pá–ne / Fri–Sun 13.00–18.00
nebo po telefonické domluvě /
or by appointment: +420 732 572 413
etcgalerie.cz
Julia Gryboś a Barbora Zentková
13. 9. – 8. 10.
Slovensko-polská dvojice se pohybuje od
malby přes zvuk až po budování specifických instalací-prostředí. Nový projekt tematizuje jednu ze základních fyziologických
potřeb člověka, spánek. Fáze organismu,
při níž dochází ke změně mozkové činnosti
a snížené citlivosti na vnější podněty, se
z perspektivy monitorované on-line současnosti jeví jako jedna z posledních možných
autonomních zón.
en The Slovak-Polish duo goes from painting
through sound to site-specific installations.
The theme of their new project is one of the
basic human needs – sleep. The phase of
an organism, during which the brain activity
changes and the sensitivity to outside stimuli
is lowered, is seen as one of the last available
autonomous zones from the perspective of
monitored on-line present.
k / c: Alžběta Bačíková, Anna Remešová
Imrich Veber: Something is Missing
18. 10. – 12. 11.
Žiješ v místě, co takhle skončit nemělo. Do
Ťahanoviec vede čtyřproudová cesta, ty
vole. Rozumíš, čtyři proudy, skoro slepé a na
hovno. Roky stavěj kostel a roky ještě budou.
A všecko to končí nadchodem, čistý nonsens.
Teď tam aspoň zachlastáme s výhledem,
ale tehda to dělali prý kvůli velké dopravě
a tramvajím.
en This entire place wasn’t meant to end
this way. Shit, man, there’s a four lane
freeway leading to Tahanovce. Get it, four
lanes, nearly a dead-end & crappy. That
church-house there, they’ve been building
it for years now, it will be in progress for
years to come, most likely. An overpass
a common solution to everything. You can
use them to drink & chill nowadays, though
they were built on account of the public
transport & trams & stuff.
k / c: Barbora Švehláková

H2
MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15
po–ne / Mon–Sun 13.00–20.00
+ dle programu / + according
to the evening programme
meetfactory.cz
Empire of the Senseless
Kathy Acker, Ines Doujak, Laboria Cuboniks,
M Lamar, Denisa Lehocká, Anna Ročňová,
Darkthrone
8. 9. – 10. 11.

KATHY ACKER
INES DOUJAK
LABORIA CUBONIKS
M LAMAR
DENISA LEHOCKÁ
ANNA ROČNOVÁ
DARKTHRONE
8. 9.––10. 11. 2017
MeetFactory Gallery
curator kurátor
Boris Ondreička

Během vernisáže 8. září vystoupí od 20:00
i M Lamar live.
en Opening on September 8 at 8 pm including M Lamar live.
k / c: Boris Ondreička
– GALERIE KOSTKA
After late for Pro: Officework
Igor Hosnedl & Anymade Studio
(Petr Cabalka, Filip Nerad)
8. 9. – 10. 11.
Výstava postavená na produktivním napětí
„volné” a „užité” tvorby výtvarného umělce
Igora Hosnedla a grafických designérů z Anymade Studio. Obě strany v procesu přípravy
výstavy podstupují intenzivní dialog a vystupují z,komfortní zóny" zažitého způsobu
práce, přičemž vycházejí ze spektra motivů
opakujících se v Hosnedlových kresbách.
en The exhibition is built on a productive tension between “fine” and “applied” art, which
is personified by the artist Igor Hosnedl and
graphic designers from the Anymade Studio.
k / c: Tereza Jindrová

mimo mapu / out of map
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka
st a so / Wed & Sat 14.00–17.00
aug.cz/altan-klamovka-praha
Andrea Lédlová: Zlatá socha
29. 8. – 23. 9
Tvorba Andrey Lédlové je spojená s výraznými
výrazovými prostředky. Jejím výchozím
médiem je kresba, kterou studovala u Jiřího
Petrboka na pražské AVU. Tu však velmi
ráda překračuje do dalších médií – objektu
a instalace.
en Andrea Lédlová’s artwork is typical for
its distinct expressive elements. Drawing is
her initial medium that she studied in Jiří
Petrbok’s Studio at the Academy of Fine Arts
in Prague. However, she very much likes to
cross over to other media – objects and
installations.
Slavomíra Ondrušová
Spolu-kurátor: Milan Vagač
26. 9. – 15. 10.
Artur Magrot & Alessandra Svátek
17. – 29. 10.
V rámci projektu actiongalleries.info. Představení projektu Ukradená galerie. http://
ukradenagalerie.cz/
en Presentation of Stolen Gallery (Ukradená
galerie, http://ukradenagalerie.cz) within the
project actiongalleries.info.
k / c: Lenka Sýkorová
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1
čt–ne / Thu–Sun,12.00–18.00
entrancegallery.com
Flesh & Brain (Marie Hájková, Lukáš Jiřička,
Petr Šprincl)
Morava, krásna zem III: Rohatec /
Moravia, beautiful land III: Rohatec
spolupracovali / cooperated: Klára Fleková,
Františka Králíková, Božena Vláčilová, Zdeňka
Koláčková
7. 9. – 22. 10.
Dokumentárně archeologická instalace
s jedinečnými exponáty nových lidových
totemů, lokální tvořivosti, ale i vzácnými archeologickými nálezy z pohanských dob,kdy
Cyril s Metodějem přinášeli víru na pohanské
pláně.
en The exhibition combines documentary
approach with archaeology while creating
a space where new native totems meet with
local handicrafts. It displays rare archaeological discoveries dating back to a time
when Saints Cyril and Methodius brought
Christian faith to pagan plains of Great
Moravia.
k / c: Tereza Severová
GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19
po–pá / Mon–Fri 10.00–17.00
Nebo po domluvě
galeriekuzebauch.com
Vladimír Kopecký: Geometrie / Geometry
6. 9. – 3. 11.
Stejně jako estetika „ošklivého skla“, kterou
si pro sebe stvořil, je Kopeckého tvorbě
vlastní striktně geometrický přístup. Dokáže
na omezené ploše přesvědčivě evokovat
nekonečnost prostoru, stav beztíže, vizualizovat ticho a plynutí času, jevy vzbuzující
v člověku úzkost, melancholii a touhu.
en Similarly to the aesthetic of "ugly glass"
which he invented for himself, Kopecký’s art
is a strictly geometric. He can convincingly
evoke the infinite space, the state ofweightlessness, they visualize silence and passage
of time, orphenomena provoking anxiety,
melancholy, and desire.
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
Marie Vránová: Pine Cones
4. 9. –31. 10.
Výstava představuje obrazy, které osobitým
způsobem reagují na lidovou tvorbu
ovlivněnou německou kulturou, na výzdobu
vnějších stěn a štítů domů, se kterou se
setkala v krajině Severních Čech.
en Paintings from the last four years
representing original interpretation of
decorations of house fasades influenced by
German folk art the artist encountered in
Northern Bohemia.

STUDIO PRÁM
Čerpadlová 4, Praha 9
po a čt / Mon and Thu 14.00 – 19.00
nebo po telefonické domluvě
+420 736 167 878
pramstudio.cz
Kristýna Šormová: Bezčasí / Timeless
14. 9. – 25. 9.
Ústřední roli v tvorbě Kristýny Šormové hraje
již po mnoho let krajina, zejména pak prožitek
konkrétního místa. V Galerii Prám představuje
velkoformátové kresby. Jako hosta přizvala
hudební skladatelku Martinu Vídenovou,
která na jednu z kreseb zareagovala originální
hudební kompozicí.
en The central theme in Kristýna
Šormová’s artwork is landscape. Specifically
an experience of one particular place. In
Prám Gallery she presents a series of largeformat drawings. Also with guest composer
Martina Videnová who reacted to one of
these drawings with an originally composed
musical piece.
k / c: Nina Michlovská
Maya Štechová: S K A M A L Á L Á
2. 10. – 16. 10.
Malířka, experimentátorka a performerka Maya
Štechová se ve své poslední malířské tvorbě
vrací ke svým kořenům do rodné vesnice Malé
skály v Českém ráji.
en In her latest work Maya Štechová, painter,
experimenter and performer, returns to her
roots and her native village of Malá Skála in
the Bohemian Paradise.
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+ zahájení Fotograf Festivalu
Křest nového čísla časopisu Fotograf
Preview Fotograf Gallery /
Opening of the Fotograf Festival
Launch of a new Fotograf magazine
Preview of the Fotograf Gallery
27. 9., 19:30
Fotograf Gallery, Jungmannova 7 (D3)
Nové prostory Fotograf Gallery poslouží jako
kulisa zahájení Fotograf Festivalu, křtu nového
čísla časopisu Fotograf napojeného pupeční
šňůrou na předchozí jmenované a zároveň
tematicky zabalující kokon sítí a asociací spjatých s Eye in the Sky jakožto metaforou pro
fenomén velkých dat, sledování a dohledu. Ke
křtům a zahájení festivalu zahrají Lavra.
en New space of the Fotograf Gallery will
serve as a scene for the opening of the
Fotograf Festival and the launch of a new
Fotograf Magazine linked by an umbilical cord
to the previously named. It also thematically
wraps the cocoon of networks and associations linked to Eye in the Sky as a metaphor
for the big data phenomenon, monitoring and
surveillance. Lavra will play at the launches
and the opening of the festival.
Performativní čtení publikace /
Performative readings of a book –
Martin Kohout
30. 9. od 18:00
DUP39, Charvátova 39 (D3)
Křest publikace autorů Martina Kohouta,
Matildy Tjäder, a přizvaných hostů, využívá
strukturu tzv. gamebooku, formou performativního čtení s autory a hosty, zvukovým
doprovodem a projekcí.
en A book launch of a publication that uses
so-called gamebook structure by Martin
Kohout, Matilda Tjäder, and invited guests.
The event will take the form of a performative
readings by authors and guests, accompanied
by sound and projection.
Kino Rudolfinum I / Cinema Rudolfinum I
10. 10., 19:00, Alšovo nábřeží 12 (C3)
film: HyperNormalisation, r.: Adam Curtis,
Velká Británie, 2016, 166 min
hosté / guests: Jan Zálešák
Vlády států, finančníci a technologičtí uto-
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DOX

GALERIE NTK

GALERIE AVU

ZAHORIAN & VAN ESPEN

POLANSKY GALLERY

8

Magdalena Jetelová
Dotek doby
Touch of Time
17. 3. – 19. 11. 2017

HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA

VELETRŽNÍ PALÁC
STUDIO HRDINŮ

GALERIE PETR NOVOTNÝ
BERLÍNSKEJ MODEL

GALERIE VILLA PELLÉ

B

TRAFO GALLERY

INI GALLERY
GALERIE JELENÍ
CHEMISTRY GALLERY

ARTWALL GALLERY

Národní galerie v Praze, Veletržní palác
National Gallery in Prague, Trade Fair Palace
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
www.ngprague.cz

C

Galerie
Rudolfinum

GALERIE NOD
DŮM FOTOGRAFIE

GALERIE RUDOLFINUM

KARLIN STUDIOS
VI PER

SALMOVSKÝ PALÁC
GALERIE UM

MUSEUM MONTANELLI
GALERIE JOSEFA SUDKA

FOTOGRAF FESTIVAL #7
fotografestival.cz
27. 9. – 3. 11., Praha

Diskuzní panel I / Panel Discussion I
27. 9., 16:00–19:00
DUP39, Charvátova 39 (D3)
hosté / guests: Vinca Kruk & Daniel van der
Velden – Metahaven, Dzina Zhuk & Nikolay
Spesivtsev – eeefff, Jan Brož & Michal Landa
– Parallel Practice, moderátorka / moderator:
Sabrina Apitz
Digitálno je nebezpečně manipulovatelnější
nežli jeho analogový předchůdci. Jak s touto
skutečností nakládají současní umělci?
en The digital is dangerously easier to manipulable than its analog predecessors. How do
contemporary artists handle this fact?

3

A

akce / events

Nekonečná přítomnost digitálního prostoru
vytvořila paralelní nový svět, ve kterém se
teprve snažíme zorientovat a zatímco všechny
obavy jsou úspěšně potlačovány v adoraci
domnělého pokroku, naše mysl a tělo jsou
postupně rekonstituovány. Prožíváme kolektivní online přenos evoluce nebo jejího opaku? Současná umělecká praxe prochází fází
obsese popsanými fenomény, otázkami, které
postrádají jednoznačné odpovědi a končí
často v prosté deskripci problému. Fotograf
Festival 2017 vytvoří rámec pro uchopení
těchto uměleckých tendencí v médiích
fotografie a filmu, tj. médiích, která se stávají
součástí lidského organismu, někdy omezující
jindy rozšiřující jeho možnosti.
en The infinite presence of digital space has
created a parallel new world we are only
starting to understand and while all our fears
are being successfully repressed by the
adoration of the supposed progress, our mind
and body are being reconstituted. Do we witness a collective online transmission of evolution or of its inversion? The contemporary art
practice goes through a phase of obsession
with the aforementioned phenomena and
questions that lack unambiguous answers and
often end with a simple description of the
problem. Fotograf Festival 2017 will create
a framework for the understanding of these
artistic tendencies in media of photography
and film, i.e. media that are becoming part
of human organism sometimes expanding its
options sometimes limiting them.
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GALERIE AMU

STAROMĚSTSKÁ RADNICE

GALERIE 101

DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

KVALITÁŘ

GALERIE FOTOGRAFIC
GALERIE J. FRAGNERA
MUSEUM KAMPA

D

GAL. U BETLÉMSKÉ KAPLE

GALERIE 35M2
ARTINBOX

GALERIE HAVELKA
ATELIÉR J. SUDKA

Krištof 7.9.—
Kintera —26.11.
2017

PALÁC KINSKYCH
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
NAFILM
TOPIČŮV SALON

DUP39
GALERIE KRITIKŮ

NEVAN CONTEMPO

HUNT KASTNER
NAU GALLERY

ATRIUM

100. výstava
Galerie Rudolfinum
100th exhibition
of the gallery

DRDOVA GALLERY
FOTOGRAF GALLERY

GOETHE-INSTITUT

LEICA GALLERY
GALERIE PŠTROSSOVA 23

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
GALERIE CZECHDESIGN
GALERIE 1. PATRO

GALERIE F. BAUMANNA
GALERIE 1

Vstup zdarma
Admission Free
Díky — Thanks to
Nadační fond Avast

NOVÁ GALERIE

Generální partner /
General partner

GALERIE SPZ

www.galerierudolfinum.cz

GALERIE VIA ART

SVIT

TRANZIT
TRANZITDISPLAY

E

PRAHA
01/09 — 31/10 2017

FUTURA
NIKA

JIRI SVESTKA GALLERY
VIA ART

GALERIE MIMOCHODEM
GALERIE GEMA
XAOXAX

ETC. GALERIE

F
RY
FACTO

festival současného umění

E3

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

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

M EE T
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22. mezinárodní dny v pohybu

Gianni Caravaggio | Stanislav Kolíbal
13. 9. –4. 11.
Italský sochař Gianni Caravaggio (*1968),
který čerpá z tradice baroku a italského
Arte Povera, ve vizuálním a konceptuálním
dialogu s jedním z nejvýznamnějších českých
poválečných umělců, Stanislavem Kolíbalem
(*1925).
en The Italian sculptor Gianni Caravaggio
(*1968) referring to the traditions of the Baroque art and Italian Arte Povera movement
in visual and conceptual dialogue with one of
the most significant Czech post-war artist,
Stanislav Kolíbal (*1925).

Designové lahůdky – prodejní výstava
Design deli – selling exhibition
4. 9. – 31. 10.
Kurátoři a redaktoři nejčtenějšího českého
magazínu o designu www.czechdesign.cz
vybírají ze současné tvorby českých tvůrců
to nejzajímavější. V galerii najdete přehlídku
šperků, hraček, batohů, tašek, skla, porcelánu a papírenského zboží.
en Collection curated by the editors of the
most popular Czech design magazine www.
czechdesign.cz presents the best contemporary works by Czech designers. The gallery
hosts a show of jewelry, toys, backpacks,
bags, glass, porcelain and paper goods.

Fotograf Festival #7, 27/9–3/11, fotografestival.cz

� – svým zkoumáním masa a kosti, které vytváří
náš politický svět.
en The Red Liquid and Narcissus draws
an imaginary line between plutocracy and
narcissism. The exhibition visualizes different
parallels – in space, through mirroring and
framing physical elements; in time, reflecting on the historical events that grounded
our present, and in the body; exploring the
flesh and bone that structures our political
universe.

pisté se vzdali složitého „světa skutečnosti“
a vytvořili jedndouchý „falešný svět“, tvrdí
Adam Curtis ve filmu HyperNormalisation.
en Governments, financiers, and technological utopians have given up on the complex
"real world" and built a simple "fake world",
claims Adam Curtis in HyperNoramlisation.

G

Diskuzní panel II
12. 10. v 17:00
Tranzitdislpay, Dittrichova 9 (E3)
hosté / guests: Joana Hadjithomas & Khalil
Joreige
Přes proměnu médií si některé způsoby
komunikace zachovávají svou historickou podmíněnost a to i přes ztrátu materiality, což je
jeden z aspektů ověřovaných tvorbou Joany
Hadjithomas a Khalila Joreige.
en Despite the media change, some ways
of communication preserve their historical
conditionality, even despite the loss of materiality, which is one of the aspects verified by
Joan Hadjithomas and Khalila Joreige.
Kino Rudolfinum II / Cinema Rudolfinum II
16. 10., 19:00
Alšovo nábřeží 12 (C3)
film: Risk, r.: Laura Poitras, USA, 2016, 92 min
hosté / guests: Boris Ondreička
Dokumentární snímek popisující příběh a vývoj
případu Edwarda Snowdena.
en A documentary film describing the story
and development of Edward Snowden’s case.

H

Diskuzní panel III
2. 11., 17:00–20:00
AVAST Software s.r.o., 7. p, Enterprise Office
Center, Pikrtova 1737/1a
hosté / guests: Trevor Paglen, Boris Ondreička, Václav Janoščík, IT specialista / Avast
Spolu s dennodenním připojením k síti se
i s nejlepším zabezpečení to soukromé stává
veřejným. Jsou větší hrozbou hackeři nebo
uživatelská nerozvážnost?
en Along with the everyday network connection, despite the best Internet security,
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private becomes public. What is a bigger
threat, the hackers or user indiscretion?
Kino Rudolfinum III / Cinema Rudolfinum III
3. 11., 19:00
Alšovo nábřeží 12 (C3)
film: A hle: Snění o propojeném světě,
r. Werner Herzog, USA, 2016, 98 min
hosté / guests: Jonathan Ledgard
Poslední z filmů režiséra Wernera Herzoga
zkoumá existenciální rovinu dopadu internetu, AI, pokročilé robotiky a internetu věcí na
naši žitou zkušenost.
en The last of Werner Herzog’s films explores
the existential level of the impact of the
Internet, AI, advanced robotics and the Internet of things on our lived experience
EDUKATIVNÍ PROGRAM
více / more at fotografestival.cz
ČÍTÁRNA / READING ROOM
Fotograf Gallery, Jungmannova 7 (D3)
Návštěvník Fotograf Gallery má možnost
stát se čtenářem knihovny s literaturou
k tématu Fotograf Festivalu “Eye in the Sky”
a kurátorského výběru relevantních článků
v elektronické podobě, stejně jako čísel
časopisu Fotograf.
en The visitor of Fotograf Gallery has the
opportunity to become a reader of a selection of literature focused on the Fotograf
Festival’s main theme “Eye in the Sky” and
of a curatorial selection of relevant articles
in electronic format as well as the Fotograf
Magazine issues.
program:
3 × 3 Portfolia studentů / 3 × 3 Student
Portfolios
20. 10., 16:00
3 studenti ze 3 fotografických kateder
představí svá portfolia.
en 3 students from 3 departments of
photography will present their portfolios

Podle zákonů planety nachových mračen
Due to the laws of the planet of purple
clouds
27. 9. – 3. 11.
Počítačová hra a game book Vojtěcha Rady.
en PC game and game book of Vojtěch Rada.
4 + 4 DNY V POHYBU. 22. ročník
mezinárodního festivalu současného
umění / 4 + 4 DAYS IN MOTION. The 22nd
International Contemporary Art Festival
6. – 14. 10.
Praha – různá místa /
Prague – various places
www.ctyridny.cz
LUSTR
Festival ilustrace 2017
22. – 28. 9.
Hybernská 4, Praha 1
www.lustrfestival.cz
Čtvrtý ročník festivalu současné autorské ilustrace a největší výstava ilustrátorů v Česku.
en The 4th edition of a festival of contemporary original illustration and the largest
illustration exhibition in the Czechia.

na výletě / on a trip
ARE
are-events.org

Haunt in Ægean
Nadja Argyropoulou, Daniela Dostálková,
Linda Dostálková, Václav Girsa, David Fesl,

Lukáš Hofmann, Kateřina Konvalinová, Marie
Lukáčová, Richard Nikl, Lucie Rosenfeldová
11.–25. 9.
Landartový projekt. Ostrov Nisyros a Egejské
moře.
en Land Art project. Nisyros Island and
Aegean Sea.
k/c: Zuzana Blochová & Edith Jeřábková
Organizováno / Organized by Are
SPOLEČNOST JINDŘICHA CHALUPECKÉHO /
JINDŘICH CHALUPECKÝ SOCIETY
Cena Jindřicha Chalupeckého /
Finále 2017 + Clemens von Wedemeyer:
Nebeská havěť / Jindřich Chalupecký
Award / Final 2017 + Clemens von
Wedemeyer: Vermin of the Sky
22. 9.–14. 1. 2018
Moravská Galerie v Brně, Pražákův palác,
Husova 18, Brno
Pětice finalistů 28. ročníku nejprestižnějšího
českého ocenění pro umělce do 35 let –
Romana Drdová, Dominik Gajarský, Martin
Kohout, Richard Loskot, Viktorie Valocká
– se představí se svými novými projekty na
podzimní výstavě v Moravské Galerii v Brně.
Spolu s výstavou finalistů bude pokračovat také nově zavedená tradice z minulého roku, paralelně probíhající výstava
zahraničního hosta. Letošním pozvaným je
mezinárodně etablovaný německý umělec
Clemens von Wedemeyer.
en Five finalists of the 28th edition of Czech
Republic’s most prestigious award for artists up to the age of 35 – Romana Drdová,
Dominik Gajarský, Martin Kohout, Richard
Loskot, Viktorie Valocká – will introduce their
new art projects at the Moravian Gallery in
Brno. Continuing the tradition of foreign
guests who will exhibit alongside the respective year’s finalists, solo exhibition by our
guest for 2017 will be presented. German
artist Clemens von Wedemeyer.
k / c: Tereza Jindrová, Karina Kottová

Slavnostní ceremoniál Ceny Jindřicha
Chalupeckého 2017
26. 11., 19:30
Kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno
Slavnostní vyhlášení laureáta Ceny Jindřicha
Chalupeckého pro rok 2017 a Divácké ceny
Českých center.
Intervence #6 – Katarína Hládeková
13. 10. – 26. 11.
Oblastní Galerie Liberec, Masarykova 723/14,
Liberec
Třetí výstava z cyklu věnovaného loňským
finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého.
SOUNDWORMS ECOLOGY
GATHERING
Mariánské Radčice
22. – 24. 9.
Zvukové umění a antropocén: příroda,
technologie, ticho, hluk, terénní nahrávky,
rádio, poslouchání – prezentace, diskuze,
performance, zvukové intervence, procházky.
Více / more at www.agosto-foundation.org

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

Současné umění
v pražských galeriích

Contemporary Art
in Prague Galleries

