UMA Audioguide
k / c: kurátor / curator
mimo mapu / off the map
Informace o termínech vernisáží najdete na
stránkách artmap.cz a v našem newsletteru
/ For exhibition openings,
see artmap.cz or our newsletter.

A1
GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 (A1)
po–pá / Mon–Fri 8:00–20:00,
so / Sat 10:00–16:00
techlib.cz

A3
GALERIE AVU
U Akademie 4 (A3)
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
po–pá/Mon–Fri 10:00–18:00
avu.cz
Cassie Thornton: Poznámka k přístupnosti č. 2
6. 11. – 29. 11.
Thorton představuje svůj dlouhodobý projekt Feministického oddělení pro ekonomiku.
V něm se zabývá dopady kapitalismu na naši
individuální i kolektivní psychiku.
en The artist brings her long term project of
Feministic department for the economy to
Prague. She focus on affects of capitalism to
our individual and collective psyche.
k/c Magdalena Jadwiga Härtelova
Katy Jalili: Poznámka k přístupnosti č. 3
11. 12. – 2. 1. 2019
Katy Jalili se mezi mladou generací queer
umělců proslavili organizací a tvorbou
punkově-burleskových performance. Ve
své tvorbě, která sahá od zmiňovaného
performativního umění přes video až po
tvorbu gifu, komentuje Jalili společnost
z pohledu trans, nebinární a národnostně
smíšené identity.
en Katy Jalili became famous amongst young
generation of queer artists with organisation and production of punk-burlesque
performances. In their work of performative
art, video art and gif art Jalili comments the
society from the trans, non-binar and mixed
nations identity point of view.
k/c Magdalena Jadwiga Härtelova

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
Vítejte v těžkých časech /
Welcome to Hard Times
18. 10. – 4. 2.
Proč jsme neteční k tomu, co se kolem nás
děje? A) Přímo se nás to nedotýká. B) Stejně
s tím nemůžeme nic dělat. C) Už nás nic
nepřekvapí. A tak si místo toho jdeme zacvičit... V této interaktivní instalaci se prostor
galerie promění v tělocvičnu, kde si posílíte
svaly zatímco se budete potýkat s problémy
současného světa.
en Why don’t we care about what’s going on
in the world? A. It doesn’t affect us directly.
B. We can ´t do anything about it. C. We’ve
seen it all before. Instead, we go to the
gym...In this interactive installation the space
will be transformed into a gym, where you
work out your muscles as you grapple with
the issues facing the world.
Koncepce / Conception: Erik Kessels
Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept /
That´s what I call a Concept
do / until 12. 11.
TATA3OJS
30. 11. – 4. 3.
Skupina Tata Bojs se ohlédne za 30 lety
své existence. Pro tuto příležitost zvolila
formát výstavy, která jedinečným způsobem
propojuje hudební tvorbu této známé české
hudební skupiny s neméně významnou rovinou vizuální. Tu představuje především dílo
jednoho ze zakladatelů skupiny, vizuálního
umělce Milana Caise, který také stojí za
koncepcí výstavy.
en The Tata Bojs music group will look back
at the 30 years of its existence. For this
occasion, it chose an exhibition format that
merges the music of this popular Czech
group with its equally important visual
aspect, which primarily presents the work
of one of the group’s founders, visual artist
Milan Cais, who also came up with the exhibition concept.

A6
LÍTOST
Přívozní 1054/2 (A6)
st–ne / Wed–Sun 12:00–18:00
web: litost.gallery
výstava jako…tanec
17. 11. – 18. 11.
Akt 2. Jaká je souvislost mezi uměním a tancem? Jaké jsou pracovní normy v těchto
profesích? Jaká je jejich společná hodnota?
Co to je být hmotou v post-atomovém věku?
en Act 2. What is the connection between
art and dance? What are the labour standards for both professions? What voice do
they share? What does it mean to exist as
a body in the post-atomic age period?
výstava jako…jídlo
8. 12. – 9. 12.
Akt 3. Nejprve na stůl umístěte malé
občerstvení, které si hosté mohou podat
sami. V kuchyni pak sami nandejte na talíře
předkrmy, polévku a hlavní jídlo. Rozhodněte
se, jak budete daná jídla servírovat.
Podávejte všechny pokrmy zleva. Hlavně ať
se nestane, že někdo nebude mít co jíst.
A nezapomeňte své hosty bavit vaší znalostí.
en Act 3. Place easy, general dishes on the
table for guests to help themselves to. Put
complicated, delicate and artistic food on
the plates in the kitchen. Decide on your
serving order. Pass all dishes from the left.
Keep the courses rolling. Amaze guests with
your knowledge.

B2
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B2)

út – ne / Tue – Sun, 13:00 – 18:00
www.villapelle.cz
Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce /
General Pellé and Czech Artists During the
Great War
22. 9. – 11. 11.
Ženy a jiná dobrodružství Bohumila
Konečného / Women and Other Adventures
of Bohumil Konečný
25. 9. – 11. 11.
Michal Škapa: Babylon
22. 11. – 27. 1.
Babylon jako paralela západní civilizace.
Zaujetí městskou strukturou, která je
motivem nových Škapových děl – detailních
rastrových kompozic, koláží z kódů a písma.
Město jako výraz lidského společenství, dům
jako otisk jedince, prostor života formující vztah k okolí. Obrazy a instalace uvnitř
i okolo galerie.
en Babylon as a parallel of the Western civilization. Attracted by the urban structure,
which is the motive of new artworks of
Michal Škapa - detailed raster compositions,
collapses from codes and scripts. The city
as an expression of the human community,
the house as an imprint of an individual,
the space of life shaping the relationship to
the environment. Paintings and installations
inside and outside the gallery.
k/c Radek Wohlmuth

B3
ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) (B3)
út – čt / Tue – Thu 13:00 – 18:00
nebo po dohodě / or by appointment
www.zahoriangallery.com
Jaroslav Kyša: Pátá síla / Fifth Force
25. 10. – 13. 12.
Jsme jako pozemské bytosti determinováni
fyzikálními zákony? Jsou tyto zákony pevně
dané a neměnné, nebo se v čase vyvíjí?
en Are we as earthly beings determined by
the laws of physics? Are physical laws fixed
and unchangeable, or do they evolve over
time?
k/c Lily Hall

B4
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů.
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B4)
nonstop
artwallgallery.cz
Martina Mullaney: Většinou je zklamaná /
Usually, She is Disappointed
8. 10. – 23. 11.
Cyklus fotografií se zabývá feminismem, politikou, matkami a možností umělecké práce
poté, co přijdou na svět děti.
en The work looks at feminism, politics,
mothers, and the possibilities of working
after the arrival of children.
k/c Zuzana Štefková, Lenka Kukurová
Adéla Součková: Z čeho vznikají myšlenky?
/ What is the Matter Thoughts are Made
From?
24. 11. – 15. 1.
Výstava si klade otázku po fungování kulturní
identity, která na jedné straně vytváří pocit
sounáležitosti a domova a na druhé straně
svazuje.
en The exhibition questions the functioning
of a cultural identity that, on the one hand,
gives a sense of belonging and home, and,
on the other hand, confines.
k/c Zuzana Štefková
BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 (B4)
berlinskejmodel.cz
Aktuální program na stránkách galerie
a na facebooku.
en For program see the website or fb.
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 (B4)
út–pá / Thu–Fri 12:00–18:00,
so po domluvě na tel. / Sat by
appointment tel. 608 862 324
galeriepn.cz
Josef Bolf, Jakub Hošek: Things Behind
the Sun
14. 11. – 22. 12.
První společná výstava dvou výrazných
malířů, kteří také od letošního roku společně
vedou ateliér malby na pražské AVU.
en Two significant painters, who have happened to conduct the painting department
at Academy of Fine Arts since this year, are
exhibiting together for the first time ever.
INI PROJECT / PROSTOR
Jeronýmova 88/9 (vchod z Husitské) (C5)
otevřeno během akcí, jindy po
domluvě / open during events,
otherwise by appointment
iniproject.cz
19. 11. Druhé setkání samopodpůrné
argumentační skupiny pro ženy
Samopodpůrná argumentační skupina pro
ženy, které se ve veřejném prostoru obávají
říkat svůj názor. Setkání, kde jsou všichni
studenti i školiteli zároveň. Women-only.
Úterky a čtvrtky v listopadu:
Model školky + diskuze dočasné
pečovatelské komunity
Jak skloubit práci, volný čas a péči o děti?
Umělkyně nabídne bezplatně svůj volný čas
rodičům, kteří potřebují z různých důvodů
pohlídat děti. Prostor INI se dočasně změní
na utopickou školku, kde vzájemná starost
o děti supluje stát, který v oblasti péče
o rodiče s dětmi selhává.
Pro další akce sledujte na www.iniproject.org
Anežka Hošková, Barbora Kleinhamplová,
Václav Litvan, Gizela Mickiewicz,
Mikołaj Moskal, Tomasz Mróz: Sny Jiných /
Other's Dreams
5. 12. – 31. 12.
Výstava o lidech, o skupině lidí, o komunitě. Žijeme v době rychlých klimatických
změn a tato výstava se pokouší mluvit
o sociálním klimatu a meteorologických prognózách velmi zvláštního společenství, které
právě oslavuje století své existence.
en This is going to be a show about people,
a group of people, a community. We are
living in a time of rapid climate changes and
this exhibition attempts to speak about the

social climate and meteorologal forecasts of
some very special communities, which currently celebrate a century of existence.
k/c Piotr Drewko, Piotr Sikora
NADACE A CENTRUM
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
Dukelských hrdinů 25a (B4)
st – ne / Wen – Sun,12:00 – 18:00
www.galeriejeleni.cz
GALERIE JELENÍ
Pamela Kuťáková: This Can't be the Place,
but the View is Nice
14. 11. – 9. 12.
Pamela Kuťáková ve svých projektech mimo
jiné poukazuje na nemožnost objektivního
zachycení prožité skutečnosti. Divákovi
předkládá několik způsobů prezentace
a interpretace jedné situace, relativizuje
věrohodnost jednoho úhlu pohledu. Pracuje
převážně s fotografií, instalací a videem.
en In her projects, one of the things that
Pamela Kuťáková refers to is the impossibility to objectively capture a lived experience. She offers the viewer several ways of
presenting and interpreting one situation,
and relativizes the trustworthiness of just
one point of view. She works primarily with
photography, installation and video.
k/c Václav Janoščík
Interregnum
19. 12. – 13. 1.
Práce studentů ateliéru Nová média AVU.
en The exhibition of students of New Media
Department at Prague’s Academy.
k/c Tomáš Svoboda
GALERIE KURZOR
Podmínky nemožnosti VI/VII: Technický
detail / Conditions of Impossibility VI/VII:
Technical Detail
Jiří Černický, Eva Koťátková, Richard
Loskot, Drahomíra Maloušková, Jozef Mrva
ml., Pavel Sterec, Jiří Thýn
19. 9. – 25. 11.
Jak se dnes adekvátně postavit k technice?
Někdo technickou racionalitu viní z převálcování přírody a ztráty smyslu lidského vztahu ke světu, někdo zase naopak vkládá do
vědecko-technologických inovací poslední
naděje na vyřešení globálních krizí. Pokud
vám oba tyto póly připadají stejně bezvýchodné, ještě tu jsou malířské techniky,
techniky sebeovládání či techniky spánku.
en What should our response be to technology at present? Some blame technical rationality for steamrollering over nature and
for the loss of any meaningful relationship
between humankind and the world, while
others pin all their hopes for a resolution of
global crises on scientific and technological
innovations. If both these extremes seem
to you to be equally futile, there are still
painterly techniques, techniques promoting
self-control, and techniques to help you
fall asleep.
Podmínky nemožnosti VII/VII:
Psychopatologie planety
Conditions of Impossibility VII/VII:
The Psychopathology of the Planet
19. 12. – 3. 3.
Dnešní environmentální, politické či ekonomické procesy se čím dál ničivěji podepisují
na našem psychickém zdraví. Je možné
využít duševní poruchu k tomu, abychom
pochopili a odstranili její komplexní příčiny?
Deprese, panika, úzkost či melancholie
zatím svět jen vykládaly – jejich úkolem je
nyní ho změnit.
en Today’s environmental, political and
economic process are having a more and
more detrimental effect on our sense
of wellbeing. Is it possible to use mental
health issues and disorders in such a way
as to understand them and eliminate their
complex causes? Depression, panic, anxiety
and melancholy have only interpreted the
world in various ways. The point, however, is
to change it.
k/c Václav Magid
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA –
VELETRŽNÍ PALÁC
Dukelských hrdinů 47 (B4)
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00
ngprague.cz
Katharina Grosse: Zázračný obraz /
Wunderbild
do / until 6. 1. 2019
Grosse připravila velkorozměrnou malířskou
instalaci, která radikálně předefinovává
malbu jakožto performativní a strukturální
médium a reaguje přímo na industriální prostor galerie postavené ve funkcionalistickém
stylu pozdních dvacátých let.
en A large-scale, site specific installation
which radically redefines painting as a performative and architectural medium and
responds to the Gallery's 1920s functionalist
industrial space.
Jiří Petrbok: Hořící srdce / Burning Heart
22. 8. – 2. 12.
Výstava se věnuje tématům spojeným
s domovem, od osobní roviny po obecnější
vnímání rodiště jako specificky definovaného místa. Na výstavě jsou k vidění nové,
veřejnosti dosud neznámé práce jednoho
z nejpozoruhodnějších českých malířů
současnosti.
en The exhibition explores themes related
to the home – from a personal vantage
point to a more general perception of the
place of birth as a specifically defined location. It features new, yet unpublished works
by one of the most noteworthy contemporary Czech artists.
KOUDELKA: INVAZE 68 & archivní záběry
Jana Němce / KOUDELKA: INVASION 1968 &
archival footage by Jan Němec
22. 8. – 6. 1.
V souboru fotografií zachytil Josef Koudelka
intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Prahy. Výstava a prostorová video-instalace fotografií Josefa Koudelky a archivních záběrů
Jana Němce je prezentována u příležitosti
50. výročí invaze.
en The photographs by Josef Koudelka
capture the incursion of the Warsaw Pact
troops into Prague. The exhibition and
spatial video installation of Koudelka and
his work and archival footage by Jan Němec
are displayed on the occasion of the 50th
anniversary of the invasion.

Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých
dějin / Truth (Usually) Prevails! Images Not
Only from Czech History
24. 10. – 3. 2.
Stereotypy spojené s prezentací české
historie představuje výstava prostřednictvím letáků, populárních tisků, autentických
záznamů či časopiseckých ilustrací od
Mikoláše Alše, Josefa Váchala, Viktora Olivy
či Otto Gutfreunda.
en Documented through leaflets, popular
prints, authentic records and magazine
illustrations made by Mikoláš Aleš, Josef
Váchal, Viktor Oliva, Otto Guttfreund and
other Czech artists, the exhibition explores
the stereotypes associated with the presentation of Czech history.
Moving Image Department #9: Touha
v jazyce / Desire in Language
24. 10. – 3. 2.
Roman Štětina spolu s chorvatským umělcem Damirem Očkem zkoumají chování
jazyka, jeho vzorce jednání a schopnost
vyvolat akci.
en The Czech artist Roman Štětina and
his Croatian colleague Damir Očko explore
the functioning of language, its patterns of
conduct and ability to provoke action.
Poetry Passage#7: Egill Sæbjörnsson,
Schody / The Stairs
24. 10. – 3. 2.
Samočinně generované video vzniklé přímo
pro schodiště Veletržního paláce proměňuje prostor v arénu ovládanou náhodou
a improvizací.
en A self-generated video created directly
for the staircase of the Trade Fair Palace
turns the space into an arena ruled by
chance and improvization.
Introducing Valentýna Janů: I’m sry
24. 10. – 3. 2.
Projekt mladé české umělkyně zavádí diváka
do prostoru, který jej nutí zpomalit a začít
se omlouvat za veškeré špatnosti, jakých se
kdy dopustil.
en The project of this young Czech artist
takes viewers to a setting that compels
them to slow down and begin apologizing
for everything they ever did wrong.
Cena Jindřicha Chalupeckého 2018 /
Jindřich Chalupecký Award 2018
14. 11. – 6. 1.
Porotou vybrané umělkyně a umělci
používají a kombinují různá výtvarná média
– malbu, fotografii, video či performance.
Jejich prostřednictvím zkoumají současné společenské fenomény jako internet,
mediální průmysl či osamělost jedince ve
společnosti.
en The artists selected by the jury combine
a variety of media in their work – painting, photography, video and performance.
By their means, they probe current social
phenomena such as the internet, the
media industry or the individual’s solitude
in society.
Alexandra Pirici: Křehké nástroje účasti /
Alexandra Pirici: Delicate Instruments of
Engagement
14. 11. – 25. 11.
denně / daily 14:00 do 18:00
Performativní akce rumunské umělkyně
a choreografky, která je letošním zahraničním hostem výstavy finalistů Ceny Jindřicha
Chalupeckého, zpřítomňuje prostřednictvím těl skupiny performerů v galerii sérii
několika desítek historických okamžiků
a kulturních odkazů.
en This year’s guest of the Jindřich Chalupecký Award exhibition, Romanian artist
and choreographer Alexandra Pirici, prepared an ongoing performative action that
presents a series of several historical moments and cultural links through the body
of a group of performers in the gallery.
POLANSKY GALLERY
Veletržní 45 (B4)
st–so / Wed–Sat 14:00–19:00
nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com
Jakub Choma: Stepping on a Lego
8. 11. – 22. 12.
k/c Christina Gigliotti
Motoko Ishibashi, Nils Alix-Tabeling
8. 11. – 22. 12.
k/c Christina Gigliotti
STONE PROJECTS
Veletržní 32 (B4)
St / Wed 15:00-18:00
čt–pá / Thu–Fri 10:00–13:00
nebo po domluvě/or by appointment
stoneprojects.cz
Adam Vačkář
8. 11. – 20. 12.

B5
TRAFO GALLERY
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5)
st–ne / Wed–Sun, 15:00–19:00,
so / Sat 10:00–19:00
trafogallery.cz
Jan Kaláb: Point of Space
2. 11. – 30. 12.
Výstava podává první ucelený pohled na dílo
předního představitele graffiti a streetartu
za více jak dvacet let jeho tvorby – zdi,
vlaky, trojrozměrná graffiti, malby na chodnících, muraly, obrazy, objekty, instalace…
Výstava představuje i výběr z aktuální
tvorby.
en Exhibition is the first comprehensive
survey of the work of Jan Kaláb, a leading
graffiti and street artist and his more of
twenty years of work: walls, trains, threedimensional graffiti, pavement paintings,
murals, paintings on canvas, sculptures,
installations… The exhibition also represents
choose of his contemporary artwork.

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
American Identities
7. 11. – 2. 12.

českou umělkyni Annu Hulačovou (*1984)
a její maďarskou vrstevnici Zsófii Keresztes
(*1985). Obě navazují na surrealistické tendence. Proto si zvolily jako „hosta“ Františka
Janouška (1890–1943), významného českého
surrealistu.
en The exhibition will introduce two young
sculptresses, rising European stars, Czech
artist Anna Hulačová (born 1984) and her
Hungarian peer, Zsófia Keresztes (born 1985).
Both artists follow on the surrealist tendencies. That’s the reason they had chosen, as
a “guest”, František Janoušek (1890–1943),
a significant Czech surrealist.
k/c Sandra Baborovská
Podstata americké identity tkví v její různorodosti. Současní a bývalí studenti fotografie
na State University of New York at New Paltz
nacházejí vizuální metaforu americké identity
v paralelním zkoumání individuální identity
a sdílené zkušenosti. Jejich teze zní: Jejich
fotografie jakoby říkaly: „Ačkoli jsme z pohledu historie všichni odlišní, nakonec jsme
všichni Američané”.
en The fundamental truth of the American
identity lies in its multiplicity. By speaking
simultaneously about individual identity
and shared experience, current and former
students of the Photography program in the
Art Department at SUNY, New Paltz, have
found a perfect metaphor for the American
identity. Their message is: "While we remain
distinct in history, we are all, ultimately,
American," say the curators.
k/c Kaitlyn Antoniadis, Anthony Licata, Leah
Renee Monsour
Barbora Fastrová, Johana Pošová:
Cheap Art
14. 12. – 27. 1.
Je možné vytvořit autorskou výstavu výhradně z recyklovaného materiálu a bez použití
elektřiny? Cheap Art odráží dlouhodobý
zájem vystavujících umělkyň o ekologii
a vztah člověka a přírody, který se však v jejich tvorbě zatím nikdy neprojevil s takovou
naléhavostí a důsledností. Jejich experiment
je zároveň motivován snahou o radikální
proměnu vlastní umělecké praxe.
en Is it possible to create an entire art
exhibition only by using recycled materials?
Cheap Art reflects the long-term interest
of the exhibiting artistic duo in ecology and
the relationship of the human to nature.
However, these themes have never been
so emphatically pronounced in their work.
Through this experiment, the artists are
also striving for radical change in their own
creative practice.
k/c Tereza Jindrová

C2
GALERIE ARCIMBOLDO
Lázeňská 4 (C2)
út–so / Tue-Sat 11:00–18:00,
arcimboldo.cz
MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
Nerudova 13 (C1)
út–pá / Tue–Fri, 14:00–18:00,
so–ne / Sat–Sun, 13:00–18:00
museummontanelli.com
Richard Stipl & Josef Zlamal: East of Eden
28. 9. 2018 – 26. 5. 2019
Tři části výstavy a dva autory propojuje společné dílo na výstavě East of Eden. Symbolika
plná světla a kontrastů kulminuje v multimediálním díle Finále a představuje zcela novou
formu autorské spolupráce. Pozoruhodné
místo v rámci výstavy zaujímá kabinet rarit
a obrazů z mimořádné české a zahraniční
sbírky.
en The collaboration at the East of Eden
exhibition connects three different sections and two artists. Brimming with light
and contrast, the symbolism culminates in
The Finale, a multimedia work presenting
a brand-new form of artistic collaboration.
A remarkable place within the exhibition
belongs to a selection of curiosities and
pictures from an extraordinary Czech and
foreign collection.
k/c D. Altenburg Kohl
GALERIE PAVILON
Mostecká 3 (C1)
po–pá / Mon–Fri, 10:00–18:00,
so / Sat, 11:00–14:00
Mimo vernisáže klíč od galerie v ochodě
Fokus Optik / the key from the gallery in
the Fokus Optik store
Program Situace v Galerii Pavilon sestává
ze série jednovečerních událostí, během
kterých jednotliví umělci, teoretici a kurátoři
nebo umělecké skupiny představí krátké
konstelace, gesta, která se mohou pohybovat kdekoli v linii site specific instalace až
performance.
en The Situation program of the gallery
consists of one-time events performed
by artists, artistic groups, theoreticians or
curators.
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA –
Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3 (C2)
po–ne / Mon-Sun 10:00–18:00,
st/Wed 10:00–20:00
ngprague.cz
František Kupka 1871–1957
7. 9. – 20. 1.
Výstava představuje dílo Františka Kupky
v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce
z padesátých let 20. století.
en The exhibition shows Kupka’s entire
oeuvre, from his early works of the 1890s to
his abstract artworks of the 1950s.

C3
GALERIE 101
Ovocný Trh 17/568, 2. patro (C3)
st–so / Wed–Sat 14:00–18:00
galerie101.cz
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2 (C3)
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
ghmp.cz
Éntomos: Hulačová – Keresztes – Janoušek
21. 11. – 3. 3.
Výstava představí dvě mladé sochařky,
vycházející středoevropské evropské hvězdy,

Roman Štětina: Předmluva / Foreword
21. 11. – 24. 2.
Dílo Předmluva, vytvořené pro taneční sál
Colloredo-Mansfeldského paláce, je vizuální
inscenací zvuku, resp. rozhlasového signálu,
přičemž vzájemně se prolínající dějství této
inscenace představí různé jeho fyzické
aspekty.
en The work, entitled The Introduction and
created for the Colloredo-Mansfeld Palace’s ballroom, is a visual play of sounds i.e.,
the radio signal. Mutually intertwining acts of
this present it’s various physical aspects.
k/c Jitka Hlaváčková
START UP
Anna Ročňová: Luxurious Moments
do / until 11. 11.
k/c Jakub Král
Marie Tučková – Episode One:
Bunny’s Departure
21. 11. – 20. 1.
Marie Tučková přichází se svou novou postavou s názvem Bunny. Jedná se o bytost žijící
ve svém uměle vytvořeném světě, v němž
postupně podléhá strachu ze svého únosu.
en Marie Tučková introduces her new
character called Bunny. It’s a being living
in it’s own, artificially made world, where it
gradually succumbs to the fear of hijacking.
k/c Sandra Baborovská
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13 (C3)
út–ne / Tue-Sun 10:00–20:00
ghmp.cz
Sonda 1 – Příběh slovenského (post)
konceptuálního umění
Probe 1 – The Story of Slovak (Post)
Conceptual Art
12. 12. – 24. 3.
Výstava se zaměřuje na vznik a vývoj konceptuálního a post-konceptuálního umění
v horizontu posledních padesáti let na
Slovensku. Prostřednictvím tvorby dvou generací umělců jako Blažo, Filko, Feriancová,
Frešo, Jankovič, Chisa & Tkáčová, Kochan,
Koller, Ondák, Ondreička, Monogramista T.D,
Sikora, Sceranková, Rónai a Varga představí
jednotlivé podoby konceptuálního výtvarného jazyka.
en The exhibition will focus on the origins
and evolution of Slovak conceptual and
postconceptual art in the horizon of the
last fifty years. Through the creation of
two generations of artists, including Blažo,
Filko, Feriancová, Frešo, Jankovič, Chisa &
Tkáčová, Kochan, Koller, Ondák, Ondreička,
Monogramista T.D, Sikora, Sceranková, Rónai
and Varga, the exhibition presents particular
forms of conceptual visual language.
k/c Vlado Beskid, Jakub Král
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
Transformace geometrie /
Transformation of Geometry
28. 11. – 31. 3.
Výstavní projekt představuje na profilu dvou
významných soukromých sbírek – Sammlung
Siegfried Grauwinkel, Berlín a sbírky Miroslava Velfla z Prahy, mimořádná díla významných českých i zahraničních umělců, která
vycházejí z reduktivních geometrických,
respektive strukturálních konceptů.
en Based on two important private collections – Sammlung Siegfried Grauwinkel,
Berlin and Miroslav Velfl, Prague – the
exhibition project of Prague City Gallery,
The Transformation of Geometry, features
extraordinary works by prominent Czech
and foreign artists, developing reductive
geometric, i.e., structural concepts.
k/c Ljuba Beránková, Hana Larvová
GALERIE NOD
Dlouhá 33 (C3)
po–ne / Mon–Sun 10:00–20:00
nod.roxy.cz
Jakub Jansa: Club of Opportunities Ep.5:
Keeping in Line
23. 10. – 25. 11.
Jakub Jansa po dlouhodobém zkoumání světa hlasatelství pokroku a pošetilého vizionářství aktuálně ohledává moderní formy ústní
lidové slovesnosti v době social-sittingu.
V real-timově vytvářeném eposu zachycuje
v postmoderní mytologii postavy poutavých
vypravěčů a nechává zviditelnit přehlížené
entity jako je kořen celeru.
en In his real-time created epic Jakub Jansa
depicts postmodern mythological characters and highlights otherwise overlooked
entities so as a root of celery.
k/c Pavel Kubesa
Tomáš Roubal: Café Böhmen
4. 12. – 6. 1.
Roubalova tvorba reaguje na současné dění
ve společnosti – pomocí výtvarného jazyka
upozorňuje na aktuální geopolitickou situaci
a reflektuje ji prostřednictvím různorodých
technik od práce s kovem, dřevem, bronzem, keramikou až po experimenty s různými
stavebními materiály a elektronikou.
en Roubal’s work addresses today's social
and political issues using various materials such as metal, wood, bronze, ceramics,
construction materials or electronics.
k/c Pavel Kubesa
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

Petr Písařík: Space Maker
6. 9. – 25. 11.
Reprezentativní výstava českého umělce,
jehož malby a trojrozměrné objekty mají svůj
počátek v rozbití zdánlivého celkového obrazu světa, který nás obklopuje. Díla nemají
jednoznačný styl a možná právě proto jsou
autentickým odrazem povahy současného
životního rytmu.
en Representative exhibition of the Czech
artist whose paintings and three-dimensional objects emerge from the broken
remains of a seemingly complete picture of
the world around us. His works do not have
a uniform style; maybe that’s why they are
an authentic reflection of the nature and
pace of modern life.
k/c David Korecký
GALERIE UM
náměstí Jana Palacha 80 (C3)
po–so / Mon–Sat 10:00–18:00
vsup.cz/galerie-um
Design v pohybu
19. 10. – 7. 12.
Mezinárodní výstavní projekt, prezentující
transportní design a jeho návrhy, vznikal
na půdě vysokých škol v ČR a SR. Výstava
ilustruje profily všech ateliérů průmyslového
a transportního designu z obou zemí.
en An international exhibition project
presenting transport design and its design
at the universities in the Czech Republic
and Slovakia. It illustrates the profiles of all
industrial and transport design studios from
both countries.
k/c Vlastimil Bartas, Jana Mattas Horáčková
UMPRUMSHOP 2018
13. 12. – 18. 12.
Tradiční předvánoční prodejní výstava
produktů studentů a absolventů UMPRUM.
en Traditional pre-Christmas sales show of
student products and graduates of UMPRUM.
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA –
Palác Kinských
Staroměstské nám. 1/12 (C3)
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00
ngprague.cz
Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci
v Bretani 1850–1950 / Czech Artists in
Brittany 1850–1950
16. 11. – 17. 3.
Výstava zmapuje přítomnost českých umělců
v Bretani v letech 1850–1950 a zhodnotí,
jakým způsobem zachycovali její drsnou
krajinu či tradiční bretonské motivy, vliv
pontavenské školy na jejich tvorbu či naopak
její jedinečnost.
en The exhibition provides details about
the presence of Czech artists in Brittany in
1850–1950, and evaluates how they depicted
its rough landscape or traditional motifs and
the influence of the Pont-Aven school on
their work or its unique character.

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
Gisèle Freund a Timm Rautert: Havel,
Kundera a Sudek očima fotografů v roce
1967 / Havel, Kundera a Sudek through the
Photographers' eyes in 1967
6. 11. – 3. 2.
V roce 1967 navštívila německo-francouzská
fotografka Gisèle Freundová Prahu během
dnes již legendárního IV. sjezdu spisovatelů.
Tak vznikla řada portrétů spisovatelů Václava
Havla či Milana Kundery. Hlavní město ve
stejnou dobu navštívil v roce 1967 také
německý fotograf Timm Rautert, který při té
příležitosti vytvořil řadu portrétů jím obdivovaného Josefa Sudka v umělcově ateliéru
na pražském Úvoze.
en In 1967, the German-French photographer Gisèle Freund visited Prague during
the 4th congress of the Czechoslovak
Union of Writers, which became legendary. During her stay, Freund met with the
writers and also photographed them. This
gave rise to many portraits of the writers
Havel and Kundera, the philosopher Kosík
and the translators Vladislav and Kroupa. At
almost the same time in 1967, the German
photographer Timm Rautert visited Prague
and created a series of portraits of Josef
Sudek, whom he admired, in Sudek’s studio
at Úvoz in Prague.
k/c Noemi Smolik

C5
GALERIE VI PER
Vítkova 2 (C5)
st–pá / Wen–Fri 13:00–19:00,
so / Sat 12:00–18:00
vipergallery.org
Cosmo-Clinical Interiors of Beirut
23. 11. – 19. 1. 2019
Výstava amerického kolektivu f-architecture
(Feminist architecture collaborative) mapuje
hymenoplastickou chirurgickou praxi v kontextu arabského města Beirutu. Zabývá se
fenoménem komodifikace panenství z architektonické perspektivy produkce sexualizovaných a genderových prostor a reflexí
kultury, ekonomie a politiky těla, která se
k této produkci váže.
en The exhibition of American collective f-architecture (Feminist Architecture
Collaborative) observes the practice of
hymenoplasty surgeon procedures in the
city of Beirut. They deal with the phenomenon of commodification of virginity from
the architectural perspective.
KARLIN STUDIOS
Kasárna Karlín, Prvního pluku 2 (C5)
út–pá / Tue–Fri 15:00–18:00
so–ne / Sat–Sun – 14:00–19:00
karlinstudios.cz
András Cséfalvay: Pluto
5. 10. – 25. 11.
Na první pohled se může zdát, že vyřazení
Pluta jako planety je otázka dohody vědců
a vědecké klasifikace. Tvorba faktů pro
užitečné nakládání se světem se mi jeví
upřímnější, než odkrývání „pravdivých” vztahů, jak šíří populární věda. Vzniká však otázka
monopolu a dominantního výkladu světa, na

okraji kterého vynechaná majorita konspiruje
vlastní "pravdu". Protože důvěra se dá získat
i poukazováním na vlastní nedostatky,
navrhuji Mezinárodní Astronomické Unii, aby
přijala Pluto zpět do kategorie planety.
en At first sight, it might appear that excluding Pluto from the planets is an agreement
of scientists, a matter of fundamental
classification. Fact creation for a more
useful access to the world seems to me
more honest than the uncovering of "true"
relations that the popular scientists evanglize. The question of monopolium rises, and
a dominant world interpretation, by which
a majority feels unrepresented, excluded,
and thus conspires their own, often very
unuseful truth. Since out of showing weakness a deeper trust can be born, I suggest
the International Astronomy Union to revert
their decision, and include Pluto into the
planet category.
Céline Berger: Tanec v kruhu /
Circular Dance
5. 10. – 25. 11.
Po dvanácti letech v zaměstnání se Céline
Berger rozhodla změnit své směřování a věnovat se umělecké tvorbě. Osobní pohyb
umělkyně je spíše protipohybem k tomu,
který podnikají velké firmy. Ty stále častěji
propojují práci s hrou, pracovní prostředí
designují pro své zaměstnance jako hřiště.
Umělkyně s nadsázkou a lehkou ironií
zkoumá, kde se osobní a veřejný, pracovní
a volný čas potkávají.
en After twelve years as an employee, Céline
Berger decided to change her focus and to
devote herself to artistic work. The personal
direction of this artist is more of a counterdirection to that taken by large companies.
The latter are more often interconnecting
work with play, and designing the working
environment as a playground for their employees. The artist – who employs hyperbole
and subtle irony – explores where personal,
public, working, and leisure time meet.
k/c Tereza Rudolf
Klára Hosnedlová
7. 12. – 20. 1. 2019
Výstava navazuje na site specific projekt
Ponytail Parlour, jež se odehrával v šatně
Nové scény Národního divadla v Praze. Ve
své aktuální výstavě Hosnedlová vychází
z archivu Národního divadla, divacelních
scén a kostýmních návrhů. Prostor je pojatý
jako divadelní scéna, ve které se odehrávají
všední denní situace.
en The exhibition is the continuation of
Ponytail Parlour, site specific project, which
the author created at the New Scene of the
National Theater in Prague in August 2018.
Based on the archive from National Theater,
inspired by theater costume and historical
scenography, the space will be conceived as
a theater stage, where will be orchestrated
ordinary situations.
Martin Piaček: Samostatná výstava /
Solo exhibition
7. 12. – 20. 1. 2019
Piaček věnuje osobitý zájem kritickým místům "vlastní" národní historie. Díla se vyznačují nedůvěrou k oficiálním dějinám, jejich
lineární kauzálnosti a účelové mytologizaci.
Pro projekt v Karlin Studios Piaček soustřeďuje svůj výzkum na apropriaci přírody:
stromy a rostliny slouží jako národní nebo
kulturní symboly, zvláště pak v post-kapitalistickém světě, ve kterém příroda už nehraje
svou vlastní roli.
en Piaček is particularly interested in the
critical aspects of what could be called
national history. His works are characterized by distrust towards official history, their
linear causality and purposeful mythologization. For its project at Karlin Studios, Piaček
focuses his research on the appropriation of
nature: when trees and plants serve as national or cultural symbols, especially in post
capitalist world where the nature doesn’t
play its own role anymore.

C6
GALERIE GAMBIT
Husitská 86 (C5)
út–čt / Tue–Thu 14:00–18:00
nebo / or +420 602 277 210
gambitgalerie.cz
Petr Nikl: Stopy organismů
14. 11. – 18. 1.
Autor se po dvanácti letech opět představí
v Galerii Gambit. Tentokrát novou sérií
velkofomátových kreseb. Jde o samovolné
práce s tuší, inkousty a vodou na čínském
rýžovém papíře, vzniklé v roce 2018.
en Petr Nikl presents a new series of largeformat ink drawings on Chinese rice paper
made in 2018.

D2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D2)
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00
atelierjosefasudka.cz
Žena za mixérem / The Woman
behind the Blender
19. 10. – 25. 11.
Několik sond do reklamního světa elektrospotřebičů a s nimi prezentovaných
mužských a ženských rolí v reklamní
a propagační fotografii. Nahradila práce
elektrického proudu práci žen nebo je stále
zadržuje u mixéru, zatímco muži rozvíjejí
svou imaginaci a politickou angažovanost
před obrazovkou?
en The exhibition presents several exploratory probes into the world of advertising
for electrical appliances and the way male
and female roles are portrayed in advertising and promotional photography.
k/c Jan Freiberg, Kristýna Bernatová
Adam Vačkář: Bad Seeds
30. 11. – 13. 1.
Projekt spojuje krásu a zmar současné reality
pobřežních vltavských koutů a vytváří novou
utopickou krajinu.
en The beauty and decay of turns and
shores of the river of Vltava are joining in
one unit to create a new Utopian landscape.
MUSEUM KAMPA – NADACE
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH
U Sovových mlýnů 2 (D2)
po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00
museumkampa.cz

Pablo Picasso: Vášeň a vina /
Passion and Guilt
15. 9. – 15. 1. 2019
Výstava ikony světového umění. Cyklus La
Suite Vollard o 100 výjevech ze života umělce
a jeho zápasu o tvorbu je zapůjčeno z Musea
Reina Sophia v Madridu. Dílo vznikalo ve
třicátých letech, mezi lety 1930–1936, a lze
ho pokládat za svého druhu deník autora.
en La Suite Vollard comprises 100 works from
the life of the artist on his struggles to create. On loan from the Museo Reina Sophia in
Madrid, the works date to the 1930s, and are
considered a kind of artist's diary.
k/c Fernando Castro Borrega, Martina
Vítková
František Kupka: Legionář a vlastenec /
Legionnaire and Patriot
6. 10. – 27. 1.
Výstava přináší přehled tvorby malíře Františka Kupky vztahující se k období I. světové
války a prvních let nového Československa.
Prezentuje Kupkova díla vzniklá pro rozmanitá odvětví, ale za jedním účelem – pomoci
zrodu samostatného státu.
en The exhibition brings an overview of the
work by the painter František Kupka relating
to the period of the First World War and
the first years of the newly established
Czechoslovakia. The exhibition presents
Kupka´s works created for a variety of areas,
but mainly for one purpose – to help the
emergence of an independent state.
k/c Eliška Havlová
František Kyncl: Bod, čára, prostor /
Point, Line, Space
20. 10. – 13. 1.
k/c Noemi Smolik
Vlasta Prachatická: Portréty / Portraits
23. 10. –13. 1.
k/c Pavel Brunclík

D3
ARTINBOX
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D3)
út, čt / Tue, Thu 16:00–18:00
nebo na vyžádání / or by request
+420 777 748 433
artinbox.cz
Jan Lukas: Československý deník.
Příběh fotografa a jeho země. /
Czechoslovak Diary. The Story of
Photographer and his Country.
26. 10. – 10. 1.
Výstava představuje dění v naší zemi od let
první republiky, přes období dvou totalit
– nacistické a komunistické, až po euforii
porevolučních 90. let minulého století - to
vše na pozadí osobního příběhu fotografa.
Jan Lukas díky svému talentu, píli, zvědavosti
i štěstí, vytvořil pozoruhodné dílo, které na
úchvatných snímcích mapuje naši historii
v průběhu celého třičtvrtě století.
en The exhibition is dedicated to the 100th
anniversary of foundation of Czechoslovakia – it presents the most significant events
on the background of an individual story of
a photographer Jan Lukas.
k/c Helena Lukas, 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
Manja Ebert, Paula Gehrmann, Jens Klein,
Lebohang Kganye, Clarissa Thieme, What
Remains Gallery: Re*creation
do / until 10. 11.
GALERIE 1
Štěpánská 47 (D3)
út–pá / Tue–Fri 10:00–12:00,
13:00–18:00, so / Sat 10:00–14:00
galerie1.cz
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D3)
út-ne 13:00-18:00
fotografic.cz
Stefan Bircheneder: Mimo provoz /
Out of order
24. 10. – 25. 11.
Německý malíř Bircheneder se ve svých
velkoformátových hyperrealistických olejomalbách zabývá podrobnou vizuální studií
průmyslových ruin, továrních hal a opuštěných industriálních pracovišť. S fotografickou
přesností zachycuje minulost i přítomnost
chátrajících brownfieldů a nenuceně otevírá
otázku jejich budoucnosti.
en The German painter Bircheneder takes
a detailed visual study of industrial ruins,
factory halls and abandoned industrial
workplaces in his large-format hyperrealistic
oil paintings. With photographic precision,
he captures the past and the presence of
dilapidated brownfields and opens the question of their future.
Krůtí směs R. I. P.: Prší
30. 11. – 30. 12.
Umělecká skupina Krůtí směs R. I. P. představí unikátní interaktivní instalaci propojující vlivy nejsilnějšího masového média
s klasickou karetní hrou. Banálně znějící
situaci komplikují průhledné karty a televizní
vysílání na místě herní plochy. Nepřeberné
množství nechtěných informací útočí na
potřebu soustředit se. Budeme schopni
vědomě ovlivnit vlastní vnímání masových
médií a podprahové reklamy? A budeme se
o to chtít vůbec pokusit?
en The Turkey mixture R. I. P. Art Collective
presents a unique interactive installation
where mass media and traditional Czech
card game are being put together. The trivial
situation is complicated by transparent
cards and large TV screen as the game table.
The need to concentrate on the game is
attacked by a vast amount of unwanted
information. Are we capable to influence
knowingly our perception of mass media and
subliminal advertising? And do we actually
want to try it at all?

Baňková, Ondřej Basjuk, Josef Bolf,
Lenka Černotová, Eva Červená,
Nikola Čulík, Veronika Holcová, Jakub
Honetschläger, David Hřivňacký, Jitka
Chrištofová, Karolína Klimešová, Ladislav
Kouba, Ján Mančuška, Jessica Mayne,
František Novák, Ryan O'Rourke, Patrik
Pelikán, Karel Pivoňka, Tomáš Prchal,
Pavel Příkaský, Jakub Romanov, Zuzana
Růžičková, Klára Stodolová, Jana Šárová,
Kateřina Šedá, Šárka Trčková, Jan Turner,
Tomáš Vaněk, Libuše Vendlová, Eva
Vinopalová
8. 11. – 29. 11. (Galerie ve Věži, Karlovo náměstí 1/23 (E3), út–ne / Tue–Sun
10:00–18:00, zavřeno / closed 12:00–13:00)

Celý projekt je věnován Šárce Trčkové (†
2015), asistentce Vladimíra Kokolii na pražské AVU. Unikátní dvouletý projekt složený
z 32 osobností, absolventů ateliéru Grafika
2 AVU Vladimíra Kokolii, kulminuje jeho
zakončením a vydáním katalogu. Nedílnou
součástí je výstava Šárka Trčková spojená
se křtem knihy Šárka.
en Many outstanding personalities of the
contemporary art scene have emerged
from Vladimír Kokolia‘s Graphics 2 Studio
at the Prague Academy of Fine Arts.
Among them is also Šárka Trčková († 2015),
who worked for two decades as Prof.
Kokolia’s assistant. An extensive book
mapping her remarkable life and work
will be presented on the occasion of this
exhibition.
k/c Vladimír Kokolia, Eva Červená,
Radek Wohlmuth.
Markéta Hlinovská: Helium II
27. 11. – 20. 12.

Projekt staví na přístupu site specific.
Kresba v instalaci se tentokrát obejde bez
většího zvířecího komparzu. Zaměří se na
přetvoření galerijního prostoru. Podstatným momentem bude téma emancipace
od gravitace, levitace v prostoru, motiv
svobody v metafoře postavené na kontrastu tíže a beztíže. Svoboda uvězněná ve
výstavní síni, která ji propůjčuje pomyslné
hranice.
en Hlinovská's site-specific project focuses
on transforming the gallery space. The
key theme is emancipation from gravity,
levitation in space, the motif of freedom
in a metaphor that contrasts weight and
weightlessness. Freedom imprisoned
within an exhibition space that imparts
imaginary boundaries.
k/c Petr Vaňous
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D3)
út–ne / Tue–Sun 11:00–19:00
gjf.cz
GALERIE PŠTROSSOVA 23
Pštrossova 23 (D3)
út–pá, 13:00–18:00
(nebo po dohodě na tel. 603 526 288)
originalarte.com

GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3)
út–ne / Tue–Sun 11:00–18:00
galeriekritiku.cz
Jaroslav Valečka: Tichá cesta do tmy /
Silent Road to the Dark
14. 11. – 9. 12.
Malíř Jaroslav Valečka se ve svých posledních
obrazech vzdaluje reálné krajinomalbě do
fiktivního světa. Jeho kompozice někdy hovoří
o hororových událostech, avšak jsou před
divákem zahleděné někam hluboko do daleka.
Jde o určitou uměleckou metodu – krok za
krokem ztělesňovat své sny, někdy i noční
můry. Umělec si tak zachovává nejen vnitřní
rovnováhu, ale v duchu stuckismu i svůj odstup vůči časté povrchnosti aktuálních trendů.
en The painter Jaroslav Valečka, in his
last paintings, moves away from the real
landscape into a fictitious world. His
compositions sometimes talk about horror
events, but in front of the viewer, they are
looking somewhere far into the distance.
It's a certain artistic method - step by
step to embody your dreams, sometimes
nightmares. The artist thus preserves not
only his inner balance, but also in the spirit
of stuckism, his distance to the frequent
superficiality of current trends.
k/c Vlasta Čiháková Noshiro
Filip Dvořák: One Second of Fight
– série olejomaleb na plátně /
series of oil paintings on canvas
11. 12. – 13. 1.
Výstava laureáta soutěže 11. Ceny kritiky
za mladou malbu 2018 / Exhibition of the
competition winner of the 11th Prize of Art
Critique for Young Painting 2018

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské náměstí 8 (D3)
po–ne / Mon–Sun 10:00–18:00
galerieubetlemskekaple.cz
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D3)
po–ne / Mon–Sun 11:00–19:00
galerievaclavaspaly.cz

Alex Levac, Gabi Ben Avraham, Ilan Ben
Yehuda: israeli street moments
2. 11. – 6. 1.
Výstava představuje Izrael z jiného pohledu,
než jak ho může běžný divák znát z médií.
Ukazuje kuriózní situace každodenního
života, poukazuje na komplexnost izraelské
společnosti a přibližuje zvyky ultraortodoxní
židovské komunity. To vše objektivem tří
různých fotografů, které spojuje posedlost
street fotografií.
en The israeli street moments exhibition
introduces Israel from a different perspective than the one that is usually painted by
the media. It showcases situations from
everyday life, points out the complexity of
the Israeli society and highlights the customs
of the ultraorthodox Jewish community. All
of this is done through the lenses of three
different photographers, who are connected
by their passion for street photography.

Filip Černý: Schrödingerova pata
26. 10. – 9. 12.

Samuel Paučo: na konci světa mírně
doprava
do / until 15. 11.
Adam Kašpar: Mapa hor
22. 11. – 4. 1.

D5
CITY SURFER OFFICE
Chvalova 12
Sledujte náš aktuální program online / Check
our current programme online: citysurferoffice.
tumblr.com, facebook.com/citysurferoffice,
instagram.com/citysurferoffice.
DRDOVA GALLERY
Křižíkovského 10 (D5)
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00,
so / Sat 14:00–18:00
drdovagallery.com

Legendy ateliéru
Grafika 2 na AVU

Aleksandra Vajd & Jimena Mendoza
espejo, espejo
9. 11. – 5. 1.
k/c Edith Jeřábková
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D5)
po–ne / Mon–Sun 10:00–19:00,
35m2.cz

LEICA GALLERY CAFÉ
Hitomi Sató: Mozaika pocitů /
Mosaic of feelings

Novoměstská radnice
Galerie ve věži
8.–29. listopadu 2018

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Vojtěšská 196/18 (D3)
po–pá / Mon–Fri 11:00–19:00,
so / Sat 12:00–18:00
knihkupectvi.artmap.cz

PETR
PÍSAŘÍK

NAMOR (-EZO-ZERO-ZEN-) YNROBYV
10. 11. – 7. 12.
Nik Timková: From Dead to Worse
14. 12. – 4. 1.
Knihkupectví zaměřené na umění, design
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořádá
akce – více na fb a webových stránkách.
en A bookstore dedicated to art, design, and
children’s illustrated books regularly hosts
events. More on fb and web.
GALERIE TAPETA
Dalibor Chatrný
23. 11. – 15. 3.

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D5)
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00,
so / Sat 14:00–18:00
huntkastner.com
Eva Kmentová: Žena na slunci / Woman
in the Sun. Eva Koťátková: Žena v bedně /
Woman in a Box
22. 9. – 16. 11.
6/9_ 2 5/11/201 8

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

Jaroslav Prášil: Jemná Matérie
18. 12. – 25. 1.
Výstava představí průřez celoživotní uměleckou tvorbou i pedagogickou prací profesora
a akademického malíře.
en The show will present lifelong work of the
painter and teacher.
k/c Adéla Machová

D4
GALERIE FERDINADA BAUMANNA
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D4)
po–ne / Mon–Sun 7:00–22:00
fbgallery.cz
GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 (D4)
út–so/Tue–Sat 11:00–18:00,
státní svátky zavřeno
www.galeriesmecky.cz
Naše koláže
do / until 16. 11.

PISI inz 45x69_v1.indd 1

Michaela Thelenová: Sudetská reneta /
Sudenten Reinette
8. 12. – 25. 1.

www.labyrint.net
NÁRODNÍ GALERIE
PRAHA

MOVING
IMAGE
DEPARTMENT
#9

KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D4)
po–čt / Mon–Thu 10:00–18:00,
pá / Fri 10:00–16:00
kvalitar.cz

Shuhei Fukuda, Atsuo Hukuda: RYUHA
do / until 13. 11.

20.08.18 15

Výstavy Evy Kmentové a Evy Koťátkové chtějí
s pomocí jednoduchých obrazů ženy, slunce,
keře, hrudníku, bedny otevřít mezigenerační
úvahu o feminismu a tělesnosti, o snaze
znovu propojit přírodní a humánní síly, o krizi
laboratorně a institucionálně formovaného
světa a o významu osobní výpovědi.
en With the help of such basic images as
a woman, the sun, a shrub, the torso, and
a box, the exhibitions of Eva Kmentová and
Eva Koťátková, in this jointly conceived
project, aim to open an inter-generational
reflection about feminism and the body,
a re-connection of natural and human
forces, the crisis of a laboratory and institutionally shaped world, and the importance of
personal testimony.
k/c Edith Jeřábková

Miroslav Horníček / Koláže
28. 11. – 31. 12.

GALERIE HAVELKA
Martinská 4 (D3)
út-čt / Tue–Thu 11:00-18:00 /
a dle tefonické domluvy /
and by appointment +420 603 570 943
galeriehavelka.cz
Projekt Legendy Gr2 / Legends of Gr2
Vystavující autoři / Exhibiting Artist:
Jesper Alvaer, Vilém Balej, Markéta

NOVÁ GALERIE
Balbínova 26 (D4)
po–so / Tue-Sat 11:00–19:00,
novagalerie.cz

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D3)
po–pá / Mon–Fri 10:00–21:00,
so–ne / Sat–Sun 14:00–20:00

Pavel Šmíd
24. 10. – 7. 12.
Nejnovější tvorba autora.
en The artist's latest works.
k/c Petr Vaňous

Kamil Lhoták: Paříž 47
22. 11. – 9. 1.
Zcela ojedinělý autorský konvolut čtrnácti
kreseb z Lhotákova pařížského pobytu
v roce 1947. Cyklus zachycující dominanty i marginálie "hlavního města umění"
prizmatem "lyrického civilismu" je vůbec
poprvé představen veřejnosti. Výstava je
doplněna dalšími autorovými díly.
en Solitary author's set of fourteen colorized drawings from his visit to Paris in
1947. The cycle capturing the sights and
marginalities of the "capital of art" by the
prism of "lyrical civilism" is introduced to
the public for the first time. The exhibition
is supplemented by other author's works.
k/c Pavel Vančát

Jana Bernartová, Václav Krůček
a Pavel Mrkus
14. 12. – 15. 2.
Výstava se zabývá prostřednictvím site-specific instalací proměnou zrakové zkušenosti;
například vlivem používání technického
zařízení, působením určitého prostředí, ale
i přírodních jevů a denního osvětlení.
en The exhibition deals with the transformation of visual experience through
site-specific installations. These installations
make use of not only technical equpiment,
but also certain surroundings, natural phenomena and daylight.

Nepolevující zájem Michaely Thelenové je
v oblasti fotografie dále nasměrován na
snímání okolí místa, v němž žije: bývalé
sudetoněmecké vesničky Sovolusky, ležící
nedaleko Ústí nad Labem. Autorka používá
útržkovitý, antideskriptivní jazyk, díky němuž
dochází ke zrovnoprávnění mnohovrstevnatých úrovní skutečnosti, zpochybňující
dominantní postavení mocenského centra.
en Thelenová’s ongoing interest in the
sphere of photography remains in pictures
of the surroundings of the place where she

DESIRE
IN
LANGUAGE
�

Jan Kaláb
Point of
Space
2.11. — 30. 12.
www.trafogallery.cz

6. 11. – 8. 12.

Comic Sons
na sídlišti
Pobočka Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 11

Po-Pá 9-19; So 9-15
www.mlp.cz

Finalisté grantového programu

Perpedes 2018
Živá vila | Prachatice
Uutěrky | Návsí u Jablunkova
Ferenc Futurista | Černošice
Stará škola | Vrané nad Vltavou
Vašulka Kitchen | Brno
8jinak! | Praha-Libeň
Vila Fiala | Blatná
Hraničář | Ústí nad Labem
Offcity | Pardubice
Otevřené muzeum | Horní Maršov
www.agosto-foundation.org

Olof Olson: Slightly in Europe /
Trochu v Evropě
3. 10. – 25. 11.
Výstava umělce známého převážně díky
dlouholetému performativně-literárnímu
projektu na bázi stand-up comedy, je retrospektivou autorových prací od roku 1992
a předvádí škálu situací a postav vytvářených
se specifickým černým humorem.
en Exhibition of an artist known primarily for
his long term literary-performative project
based on stand-up comedy, is a retrospective of his works since 1992 and presents
a range of situations and personas created
with a specific black humour.
Jiří Černický: S drakem v zádech
5. 12. – 17. 2.
Zpětný pohled na rané akce Jiřího Černického odkrývá touhu propojit vědu s jinými způsoby percepce a téměř jinými stavy vědomí.
Propletenec racionálních a iracionálních kroků vedených různými transformačními procesy nám má zprostředkovat nedokonalost
jednostranného poznání a ilustrovat to, že
komplexní poznání není možné bez aktivního
fyzického vstupu subjektu do zkoumaného
pole a že svět je složitější a propojenější,
než se nám kdy může zdát. Jiří Černický je
stejně jako jeho dílo plný protikladů, které
ovšem i v jejich zdánlivém zmatení mají svůj
význam.
en Looking back at early works of Jiří
Černický uncovers the wish to connect
science with other modes of perception or
almost other states of consciousness. The
intertwine of rational and irrational steps
led by different transformation processes
should inform us about the imperfection
of one-sided knowledge and illustrate that
without active and physical entry of the
subject into researched field there is no
complex knowledge possible, that world is
more complex and interwoven that we could
ever imagine. Jiří Černický, as much as his
own work is an author full of contradictions, that remain meaningful even in their
confusion.
k/c Edith Jeřábková
Civilizace na rozcestí: strůjci vědeckotechnické revoluce / Civilisation at the
Crossroad: Architects of the Scientific –
Technical Revolution
4. 12. – 17. 2.

alt'ai + Rage Against the Algorithm
8. 11. – 18. 11.
alt'ai je simulace inspirovaná estetikou,
kulturou a podmínkami prostředí v altajském horském regionu na hranicích mezi
Ruskem, Kazachstánem, Čínou a Mongolskem. Je postavena do prostředí vzdálené
automatizované krajiny osídlené sentimentálními stroji na bázi umělé inteligence,
ve které biologické druhy, technologie
a prostředí vytvářejí nepředvídatelné
vizuální výstupy.
en alt’ai is an agent-based simulation inspired by aesthetics, culture and environmental conditions of Altai mountain region
on borders between Russia, Kazakhstan,
China and Mongolia. It is set into scenario
of remote automated landscape populated
by AI-powered sentient machines, where
biological species, technologies and environments interact to produce unforeseeable visual outputs.
k / c: The New Normal 2017/2018, Strelka
Institute
Rage Against the Algorithm
Digitální prostor umožňuje na jednu stranu
neuvěřitelnou rychlost komunikace, avšak
zároveň propůjčuje takřka okamžité možnosti reteritorializace. Zatímco budoucnost se vkládá do blockchainu, informační
monopolizace se vybarvuje jako jedna
z největších hrozeb pro světovou sémiosféru. Výstava se bude vyjadřovat k tématům symposia Rage Against the Algorithm,
které se bude konat 16-18 listopadu 2018.
en Digital space has allowed humans to
communicate at staggering speed, while
at the same time allowing for virtually
instant reterritorialization. As the future
blockchains itself into existence, informational monopoly constitutes a new type
of threat for the global semiosphere. The
Rage Against the Algorithm exhibition will
explore some of the topics which will be
discussed as part of the RAA Symposium,
which will accompany it November 16-18,
2018.
k/c Diffractions Collective, Louis Armand
Civilizace na rozcestí: strůjci vědeckotechnické revoluce / Civilisation at the
crossroad: Architects of the Scientific Technical Revolution
4. 12. – 17. 2.
Výstava reflektuje v širších souvislostech
působení interdisciplinárního výzkumného týmu, který měl v šedesátých letech
dvacátého století pod vedením filozofa
Radovana Richty předložit vizi “nového
československého modelu socialismu”.
en The exhibition reflects in a broader
context the activities of an interdisciplinary
research group led by philosopher Radovan Richta, which was supposed to present
a vision of a “new Czechoslovak model of
socialism” in the 1960s.
k/c Lukáš Likavčan, Pavel Sterec
Výstava se koná zároveň i v Galerii Futura.
GALERIE MIMOCHODEM
Palackého nám., vestibul st. metra (E3)
nonstop
facebook.com/galerievpodchodu

Autorova současná malba, krajina, osobní
prožitky, cesty a putování.
en Landscape, personal impressions, travels
and wandering in paintings of Tadeáš
Kotrba.
k/c Zdeněk Freisleben
Václav Bláha: Příběhy II.
11. 12. – 25. 1., zavřeno 24. 12. – 1. 1.
Figurální malířská tvorba autora.
en Figurative painting.
k/c Richard Drury
WHITE PEARL GALLERY
Dittrichova 5
st–ne, 13:00–18:00
whitepearl.gallery
Martin Salajka: Zombie Rituals
1. 11. – 30. 11.
Nový výstavní projekt malíře a grafika
Martina Salajky vytvořený pro White Pearl
Gallery volně navazuje na výstavu Somnambul z konce minulého roku. Jestliže v jejím
rámci vizualizoval především noční krajiny
- přírodní i architektonické, zde se direktně
zaměřuje na téma městské džungle.
en The new exhibition project of a painter
and graphic artist Martin Salajka addresses
the theme of a city jungle.
k/c Radek Wohlmuth
Markéta Jáchimová feat. Janja Prokić
In the Chest
12.12. – 19. 1.
k/c Radek Wohlmuth
E4
SVIT
Blanická 9 (E4)
út–so / Tue–Sat 14:00–18:00 nebo
po domluvě / or by appointment
svitpraha.org
Marek Meduna: Jaro je tady /
It´s Spring Again
26. 10. – 20. 12.
O: Moby Dick i ten Pym jsou romantický
knihy o tom, jak na moři postupně ztrácíš
kontext pevniny. Je to v malování podobný?
M: Je tam podobná izolace i to, že ve šťastných případech se odpoutáváš od kontextu
a snažíš se směrovat kamsi do dálky. K dobrodružství, k něčemu novýmu. Já mám rád
u Pyma ten závěr, který je tajemný a vlastně
nevysvětlitelný a nevysvětlený. Mám rád
i jistou míru faktografičnosti, proto mě
bavily i Darwinovy zápisky z jeho cesty okolo
světa s lodí Beagle.
en O: Moby Dick or Pym are romantic books
on the theme of sailor’s gradual loss of
contexts of the land. Is it similar to painting?
M: The moment of isolation is similar
and if you’re lucky enough you may start
losing the context and attempt to head
somewhere far away. To the adventure, to
something new. I like the ending of Pym,
because it’s mysterious, inexplicable and
untold. I like certain amount of factuality,
this is why I also liked Darwin’s notes from
the journey around the world on the Ship
of Beagle.

E5
GALERIE GEMA
Máchova 27 (E5)
po–pá / Mon–Fri 13:00–18:00
gemagalerie.cz
Jitka a Květa Válovy
16. 11. – 21. 12.

PROTOTYP
Sekaninova 16 (F3)
po–st / Mon–Wed 14:00–19:00
studio-prototyp.cz
osm osm osm / eight eight eight
Alix Brunelle, Oskar Helcel, Jan Kučera,
Martin Lee, Martin Netočný, River Young
do / until 14. 11.
k/c Markéta Kinterová, Veronika Daňhelová

F4
ETC. GALERIE
Sarajevská 16 (F4)
pá-ne: 13–18h nebo po telefonické
domluvě:
+420 732 572 413
etcgalerie.cz
Jana Kapelová: Paradox akvária /
Aquarium Paradox
do / until 4. 11.
Politika pravdy V – O dokumentární
nejistotě / Politics of Truth V – About the
Uncertainty of Documentary
27. 11. – 13. 1.
Závěrečná část ročního projektu Politika
pravdy je věnována dílům, které se kriticky
a reflexivně obrací k prostředkům, skrze
něž promlouvají. Součástí večerů s promítáním bude přednáška teoretičky Eriky
Balsom a shrnující diskuze tematizující
dnešní nejistotu pramenící z (ne)schopnosti audiovizuálních médií reprezentovat
skutečnost.
en The final part of the year-long project
Politics of Truth is devoted to works that
are in a critical and reflexive way exploring
the means they use. Coinciding with the
evening screenings is a lecture by Erika
Balsom and a discussion concerned with
the contemporary uncertainty resulting
from the (in)capability of audiovisual media
to represent reality.
k/c Alžběta Bačíková, Markéta Jonášová
a Anna Remešová
Otevřeno během akcí nebo po telefonické domluvě +420 732 572 413 /
open during events or by appointment:
+420 732 572 413.
mimo mapu / off the map
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka
(E2)
st a so / Wed & Sat 13:00–17:00
aug.cz/altan-klamovka-praha
Barbora Čápová INKA / Vaida
Stepanovaitė:
One Hikes the Trail with her Dog Cooper
do / until 10. 11.
X. ročník mezinárodního projektu
grafického
designu Virtuální bienále Praha 2018 FAKE
NEWS / X. International Project of Graphic
Design Virtual Biennale Prague 2018 FAKE
NEWS
13. 11. – 8. 12.
Virtuální bienále Praha je projektem
Asociace užité grafiky ve spolupráci s galerií
Altán Klamovka v Praze. Mezinárodní
přehlídka grafického designu probíhá ve
dvou kategoriích – profesionálové a studenti vysokých uměleckých škol.
en The exhibiton is held by the Association
of Applied Graphics and Graphic Design
in cooperation with the Altán Klamovka
Prague gallery. The international poster
exhibition ha two categories – professionals
and visual communication students.
k/c Lenka Sýkorová

ARTWALL GALLERY

Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 1, Praha 1
www.ghmp.cz

C

GALERIE NOD

GALERIE KOSTKA
Lukáš Kalivoda: Malba vodou /
Painting by Water
21. 9. – 4. 11.
k/c Eva Riebová
Andreas Greiner: Monument pro 308 /
Monument for the 308
23. 11. – 27. 1.
Monumentální socha připomínající kostru
dinosaura z přírodovědného muzea vzdává
hold teprve nedávno vytvořenému typu
zvířete: broilerovému kuřeti typu ROSS 308,
jehož genetický kód je zmanipulován tak,
aby svým extrémně rychlým růstem uspokojil poptávku potravinářského trhu.
en This monumental sculpture resembles
a dinosaur in a natural history museum. It is
an homage to only recently "created" type
of animal, a common broiler chicken of the
type ROSS 308, which is bred in staggering
numbers with an anatomy manipulated to
serve human meat consumption.
k/c Eva Riebová
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
PRAGOVKA ARTDISTRICT
Kolbenova 923/34a
(A6)
út–čt: 16:00–20:00, pá, so 14:00–18:00
www.pragovka.com
PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Marika Volfová: Paradise
do / until 8. 11.
Miroslav Chochlík, Alžběta Kočvarová,
Pavel Matoušek, Daniela Šrámková:
Deset moří / Ten Seas
13. 11. – 29. 11.
Výstavní projekt prezentuje absolventy
ateliéru Fotografie FUD UJEP. Všichni čtyři
umělci se věnují tématům času, zkušenosti, vztahu autor – divák – galerijní prostor
a možnostem vnímání uměleckých děl.
en The exhibition presents contemporary
young authors, all four artists devoted
to the themes of time, experience, the
relationship between the author and the
spectator.
k/c Jana Stejskalová
Jan Picko, Jana Bernartová, Katji Linek:
Sound and look of no wood
4. 12. – 30. 12.
Společný výstavní projekt autorů navazuje
na dílo Virtual Wood z roku 2017, ve kterém
Bernartová a Picko tematizují vlastnosti
a abstraktní podstatu dřeva.
en The joint exhibition builds on the work of
Virtual Wood from 2017, where the authors
Bernart and Picko thematically characterize
the properties and the abstract natre of
wood, a materiál that is intentionally absent
in the installation itself, but i tis perceptibleby senses.
PRAGOVKA GALLERY REAR
Liquid lingea
13. 11. – 30. 12.

ENTRANCE GALLERY
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GALERIE 101

GALERIE ARCIMBOLDO

MUSEUM KAMPA

KVALITÁŘ

GAL. U BETLÉMSKÉ KAPLE

GALERIE 35M2
ARTINBOX

GALERIE HAVELKA

GALERIE KUZEBAUCH
ATELIÉR J. SUDKA

GALERIE GAMBIT

INI PROJECT

GALERIE FOTOGRAFIC
GALERIE J. FRAGNERA

GALERIE KRITIKŮ

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

NEVAN CONTEMPO

CITY SURFER OFFICE

HUNT KASTNER
NAU GALLERY

TOPIČŮV SALON

ATRIUM

DRDOVA GALLERY
FOTOGRAF GALLERY

GOETHE-INSTITUT

LEICA GALLERY
GALERIE PŠTROSSOVA 23

GALERIE TAPETA / KNIHKUPECTVÍ ARTMAP

GALERIE F. BAUMANNA
GALERIE 1
GALERIE SMEČKY

GALERIE CZECHDESIGN
GALERIE 1. PATRO

GALERIE SPZ

NOVÁ GALERIE

GALERIE VE VĚŽI

GALERIE VIA ART

E

JARO JE TADY

ICK

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

GALERIE PAVILON

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

D
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GALERIE AMU
GALERIE MAKRÁČ

AH
PR

KARLIN STUDIOS
VI PER

GALERIE UM

MUSEUM MONTANELLI

Hulda Rós Gudnadóttir, Máret Ánne Sara,
Jaanus Samma: Based on a True Story
23. 11. – 27. 1.
Výstavní esej ze Severní Evropy pojednává
o fascinaci pravdivými příběhy. Ve třech příběhových liniích rozvíjí téma frustrace z vyčlenění ze společnosti a sleduje narativní
a dokumentaristické tendence v současném
umění zmíněného regionu.
en An exhibition – essay from the North
Europe about our fascination with the
true story phenomenon. In three narrative
lines, the exhibition develops a theme of
frustration from exclusion and observes the
narrative and documentary tendencies in
contemporary art of the region.
k/c Eva Riebová

DŮM FOTOGRAFIE

GALERIE RUDOLFINUM

A2

KA

Jakub Čuška
7. 12. – 23. 12.
k/c Petr Vaňous

TRAFO GALLERY
GALERIE JELENÍ

.
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Daniel Hanzlík: What are you doing?
25. 10. – 2. 12.
k/c Petr Vaňous

B

☛

Trafo Gallery

Sláva Sobotovičová: Reverb
3. 10. – 25. 11.
Sochařská instalace série zvukových a video
děl, ve kterých Sobotovičová „mash-upuje”
populární písně vkládáním, vmixováváním
vlastního amatérského zpěvu do různých
písní. Kritický charakter gesta zesiluje napětí
mezi podobností textů folkloru a popu v rytmických synchronizacích i kolizi mezi vizuální
a hudební složkou.
en Sculptural installation of series of audio
and video works in which Sobotovičová
mashups popular songs by inserting her own
amateur singing of different songs. Critical
character of this gesture is further amplified
by the similarities of folklore and pop songs
lyrics, in rhythmical synchronisations but also
collisions between visual and audio parts.
k / c: Michal Novotný

GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3)
po–ne / Mon–Sun 9:30–17:00
facebook.com/vysehradgalerie
praha-vysehrad.cz

Kurátoři a redaktoři nejčtenějšího českého
magazínu o designu www.czechdesign.cz
vybírají ze současné tvorby českých tvůrců.
Prodejní výstava vánočních ozdob, šperků,
hraček, batohů, tašek, skla, porcelánu
a dalších vánočních dárků pro vaše blízké.
en Collection curated by the editors of
the most popular Czech design magazine
www.czechdesign.cz presents the best
contemporary works by Czech designers.
Selling exhibition of Christmas decorations,
jewelry, toys, backpacks, bags, glass, porcelain and other gifts for your loved ones.
DISPLAY
Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.
Dittrichova 9/337 (E3)
út–ne / Tue–Sun 12:00–18:00
display.cz

F3

GALERIE VILLA PELLÉ

MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15
(F2)
po–ne / Mon–Sun 13:00–20:00
+ dle programu / + according
to the evening programme
meetfactory.cz

Slav Squatting and Its Discontents
Lenka Balounová, Norbert Delman,
Alina Gutkina, Max Lysáček, Oleg Kulik,
Irenka Kalicka, Olexandr Pavlov,
Gregor Rozanski, Kirill Shamanov
do / until 4. 11.

STUDIO PRÁM

BERLÍNSKEJ MODEL

SVIT

Praha

DISPLAY
FUTURA

WHITE PEARL GALLERY
NIKA

JIRI SVESTKA GALLERY
VIA ART

26
.

Příběhy moderní
české architektury
vydává Labyrint

Tadeáš Kotrba: Přes úkryty druhých
30. 10. – 30. 11.

GALERIE PETR NOVOTNÝ

ÁTOR OTTO M. URB
KUR
AN

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

VELETRŽNÍ PALÁC
STUDIO HRDINŮ

☛

GALERIE VIA ART
Resslova 6 (E3)
galerieviaart.com

E1

Zuzana Czebatul: I vesmírná loď
občas musí přistát / Even a Spaceship
has to Land Sometimes
3. 10. – 25. 11.
Výrazně vizuální a grafická výstava německé
sochařky polského původu propojuje odlitek
Siegfriedovy nohy z Bismarckova memoriálu
v Berlíně, figurativní sci-fi malby produkované v čínských dílnách a pryskyřičné mimikry
cihlových zdí Futury se specifickými nápisy
připomínající graffiti.
en Strongly visual and graphic exhibition
of Polish origin, the Berlin-based sculptor
brings together the cast of Siegfried’s foot
from Berlin’s Bismarck memorial, figurative
sci-fi like paintings fabricated in Chinese
painting workshops, and the mimicry of
Futura's brick walls in resin with graffiti
esque writings.
k/c Michal Novotný

Zuzana Ondroušková
21. 11. – 4. 1.

Štěpán Brož: Joyful Medieval Days
13. 12. – 16. 1.
Temné komiksy a linoryty, které vznikly
během workshopu s Artamio Rodriguezem
na stáži v Mexiku.
en Dark comic stories and linocuts, created
within the workshop with Artamio Rodriguez during an internship in Mexico.

STONE PROJECT
POLANSKY GALLERY

0

Christmas Design Shopping
1. 11. – 23. 12.

28. 11. 2018
— 31. 3. 2019

GALERIE AVU

ZAHORIAN & VAN ESPEN

Transformace
geometrie
Sbírky Siegfried Grauwinkel, Berlín
a Miroslav Velfl, Praha

A

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a/12 (D6)
po–pá / Mon–Fri 13:00–18:00
www.zatrojku.cz/atrium

Tom Kotik: Portál
do / until 9. 11.

PRAGOVKA ARTDISTRICT
GALERIE NTK

8

8 :0

D6

GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 (E3)
po–pá / Mon–Fri 12:00–19:00
czechdesign.cz

DOX

7

N
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22/11/18– 9/01/19

Galerie Pštrossova 23, Praha 1
www.originalarte.com
út, čt, pá 14 –19 h

Kamil
Lhoták

Jakub Geltner: Coverversion
10. 11. – 22. 12.

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

Tereza Říčanová: To je Istanbul /
This is Istanbul
10. 11. – 12. 12.
Výstava publikovaných i nepublikovaných
obrazů z knihy To je Istanbul, která právě
vyšla v nakladatelství Baobab.
en Paintings from the book This is Istanbul,
which has recently been published by
Baobab.

A

6

GALERIE LÍTOST

1
11.

GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 (E3)
čt–so / Thu–Sat 15:00–19:00
galerie1patro.cz

5

Á

E3

XAOXAX
Krymská 29 (E5)
út–pá / Mon–Fri 14:00–19:00
so / Sat: 11:00–17:00h
xaoxax.cz

Josef Divín: Krajinou noci
23. 11. – 13. 1.
Díla sklářského výtvarníka Josefa Divína
prolínají materiál skla s ocelovou šedí kovu.
Jeho výtvory evokují jakousi moderní variaci
na tvary z dávné historie.
en The works of the Czech glass artist Josef
Divín blur the boundaries between glass and
the cold of metal. Through this contrast,
Divín’s glass paintings and objects acquire
new dimensions and intensity.

4

☛ KOMENTOVAN

Více informací o připravovaných výstavách
na webových stránkách galerie. / More information about the upcoming exhibitions
on our websites.

Galerie zaměřená na umění ve veřejném
prostoru prezentující především české
umělce.
en ProLuka is a gallery with focus on art in
public space and Czech artists.

GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19
(D1)
po–pá / Mon–Fri 10:00–17:00
Nebo po domluvě
galeriekuzebauch.com

3

8
201

Kostky světla / Cubes of light
do / until 10. 11.

Johana Němečková a Barbora Vildová: Óda
6. 12. – 6. 1. 2019
Projekt dvojice studentek Ateliéru designu
nábytku a interiéru UMPRUM je oslavou,
která víří prach usazený na kráse českých
řemesel. S pokornou drzostí narušuje tradici, aby mohla být udržena.
en The Ode is a celebration that stirs
up the dust setteled on classical czech
crafstmenship. It gently joins it with the
contemporary aproach while remaining
authentic. It disrupts the tradition to keep
it lasting.
k/c Tereza Škvárová

Edith Jeřábková, Dominik Lang, Jan
Haubelt a další.: Zkouška rýčem
25. 10. – 2. 12.

2

12 .

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

GALERIE PROLUKA
outSITE gallery, Bezručovy sady
(park naproti domu Slovenská 23) (E5)
otevřeno / open non-stop
www.ctyridny.cz

1

ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1
(C1)
čt–ne / Thu–Sun,12:00–18:00
entrancegallery.com

D

E2

Adam Tippl, Tamara Salajová, David Fořt:
EVA SPACE
9. 11. – 2. 12.
Prostor galerie bude tentokrát transformován trojicí studentů Ateliéru architektury
III na UMPRUM na unikátní prostředí skrz
experiment s využitím speciálního materiálu
EVA a postupy parametrického navrhování.
en This time the space of the gallery will
be transformed by three students of the
Studio of Architecture III at UMPRUM into
a unique environment through an experiment of using special EVA material and
parametric design procedures.
k/c Klára Hudáková

Dvojčata Jitka a Květa Válovy se narodila
v roce 1922 na Kladně, kde prožila celý svůj
život. Drsné prostředí průmyslového města
přetavily sestry do svých grafik a kreseb
s nebývalou silou a naléhavostí. Vystavené
práce na papíře pochází z pozůstalosti
významného pražského sběratele a tvoří
ojedinělou sbírku.
en The twins Jitka and Květa Válová where
born in Kladno in 1922. The tough environment of the industrial city influenced
design of drawings and prints of both
sisters. Exhibited works are for sale and
come from an inheritance of an important
Prague’s collector.

LÍ

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

Výstava se koná zároveň i v Galerii Display.

NIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM
vestibul stanice metra Karlovo
náměstí (E3)
umprum.cz/galerie-nika

PR
OH

Jan Turner: UBRUS
5. 10. – 23. 11.
Série nových objektů Jana Turnera. Podobně
jako např. zenové koány nebo bonmoty
současné hlavy státu prolamují Turnerovy
práce svou paradoxní, uvolněnou otevřeností
hráz logiky a konvencí, osvobozují, či spíše
vyrušují naši mysl od ustálených představ
a očekávání. Turner často přitom vědomě
balancuje na samotném okraji estetické
přijatelnosti, nevyhýbá se momentům trapné

Výstava v širších souvislostech reflektuje
působení interdisciplinárního výzkumného
týmu, který měl v 60. letech 20. století
pod vedením filozofa Radovana Richty
předložit vizi „nového československého
modelu socialismu”.
en The exhibition reflects in a broader
context the activities of an interdisciplinary
research group led by philosopher Radovan Richta, which was supposed to present
a vision of a “new Czechoslovak model of
socialism” in the 1960s.
k/c Lukáš Likavčan, Pavel Sterec

2.

NAU GALLERY
Kubelíkova 22 (D6)
út–so / Tue–Sat 13:00–18:00
naugallery.cz

obhroublosti ani překvapivě citlivým až
intimním polohám a sdílí své pochybnosti
o mantinelech světa umění, zatímco nepřátelsky znějícímu přízvisku „konceptuální“
nasazuje sympaticky civilní, lidskou tvář.
en A series of new objects by Jan Turner.
Like the Zen koans or the bounty of the current head of state, Turner’s works proclaim
their paradoxical, relaxed openness to
a barrage of logic and convention, liberating or instead disrupting our minds from
stale concepts and expectations. Often, he
consciously balances himself at the edge of
aesthetic acceptance, avoids moments of
embarrassment, or is surprisingly sensitive
to intimate positions, and shares his doubts
about the barriers of the art world, while the
hostile-looking “conceptual” symbolically
deploys a civilian, human face.
k/c Pavel Švec

.–
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� lives and that is at present in the centre of
the former Sudetenland village of Sovolusky,
situated not far from Ústí nad Labem. The
artist uses fragmentary, anti-descriptive
language to liberate the multilayered strata
of reality and call into question the dominant
status of the power centre.

GALERIE MIMOCHODEM
GALERIE GEMA

GALERIE PROLUKA
XAOXAX

ALTÁN KLAMOVKA

ETC. GALERIE

F

PROTOTYP

MEETFACTORY

Výstava Ateliéru sochařství 2 AVU v Praze.
Název výstavy se vztahuje k základním
otázkám porozumění a komunikace. Autoři
koncepce výstavy: Tomáš Hlavina, Anna
Hulačová.
en Exhibition of Studio of Sculpture 2, AVU.
Name of exhibition relates to principle questions of understanding and communication.
Authors of conception: Tomáš Hlavina, Anna
Hulačová.
k/c Dávid Brna, Veronika Hurtová

G

THE WHITE ROOM
Barbora Chlastáková: Vztah
do / until 8. 11.
David Hřivňacký, David Helán
11. 12. – 11. 1.
Veronika Přikrylová: A boxing ring
13. 11. – 6. 12.
Přikrylová často pracuje v oblasti institucionální kritiky. Souběžně vytváří objekty či je
přejímá ve formě ready-made a následně je
včleňuje do výstavních realizací.
en Přikrylová often works in the area of institutional critique. Allong with this approach,
she works on various objects she later uses
in concrete realization.

H

POP-UP
Kristýna Šormová: Seborea bella
do / until 8. 11.
k/c Petr Vaňous
Veronika Gabrielová: Superpozice
13. 11. – 29. 11.
k/c Petr Vaňous
Aleš Zapletal: Muzeum zítřejšího počasí
4. 12. – 30. 12.
Projekt se obrací k filosofii Timothy Morthona a vychází z otázek současné materialisticky a enviromentalisticky orientované filosofie.
en Project turns towards Timothy Morton´s
philosophy and comes out of the questions

I

GALERIE VYŠEHRAD

of contemporary materialisticall and enviromentalistically orientated philosophy.
k/c Lucie Nováčková
STUDIO PRÁM
Čerpadlová 4b, Praha 9
(B6)
po a út / Mon and Tue 13:00–19:00
nebo po telefonické domluvě
+420 730 576 699
www.pramstudio.cz
Studio PRÁM 4 roky / Studio PRÁM 4 years
14. 11. – 15. 1.
Skupinová výstava členů Studia Prám připomene čtyři roky existence tohoto uměleckého spolku se sídlem v pražských Vysočanech.
Brownfield, komín, umění a hudba.
en Group exhibition of the members of
Studio PRÁM commemorates four years
of existence of this art group based in an
old laundry building at Prague`s Vysočany.
Brownfield, chimney, art and music.
Open Studios: 10. 12., 19:00

akce / events
AGOSTO FOUNDATION
Kino Ponrepo
www.agosto-foundation.org
Genesis 2.0 (Frei, Arbugaev, 2018)
21. 11. 19:30
Dokumentární sonda do světových laboratoří
syntetické bilogie a související zlaté horečky
po „sibiřském bílém zlatu” – ostatcích
vyhynulých mamutů srstnatých, ukrytých
v rozmrzajícím permafrostu a rašelině na
Novosibiřských ostrovech Severního ledového oceánu. Christian Frei, přináší různorodé
pohledy na roli člověka – Stvořitele – v nové
technologické revoluci, na proměny vodními
těžebnými čepadly zdevastované krajiny,
místní tradice a sibiřské lovce – těžaře pracně dolované a za vysoké častky směňované
obchodní "etické" komodity.

en The hunt for white gold at the remotest
edge of Siberia reveals a scenario of the
future that may well turn our world upside
down. On the remote New Siberian Islands
in the Arctic Ocean, hunters are searching
for the tusks of extinct mammoths. There
is a gold rush fever in the air. Genesis 2.0
is a film about the secrets and mysteries
hidden within nature and the fundamental
difference between all of creation and the
role of man within it.
České hrady a zámky / The Czech Castles
and Chateaus (Hašler, 1914)
Noc na Karlštejně / The Night at Karlstein
(Larus-Racek, 1919)
4. 12. 18:00 + 20:30
Projekce s živým hudebním doprovodem
skladatelky soundtracků k filmům a klarinetistky Beth Custer, Pavla Fajta (bicí), Martina
Alaçama (kytary) a Vladimíra Václavka (basa).
Němými komediemi možná bude provázet
tajemný vypravěč.
en Screenings are accompanied with live
musical performance of a composer and
clarinet player Beth Custer, the drummer
Pavel Fajt, guitarist Martin Alaçam and bassguitar player Vladimír Václavek. The silent
movie will maybe also be accompanied by
mysterious narrator.

na výletě / an excursion
PAF Olomouc 2018. Přehlídka filmové
animace a současného umění
http://2018.pifpaf.cz
6. 12. – 9. 12.
Festival, který se ve své dramaturgii dlouhodobě věnuje širokému pojetí fenoménu
animace v kontextu kinematografie a vizuálního umění.
Tématem letošního ročníku festivalu je
lapsus v jeho rozmanitých podobách a konstelacích. Kontrastně k tradiční představě
o lapsech jako nežádoucích situacích či

omylech, které je třeba napravit, vydává se
PAF cestou ohledávání estetických i myšlenkových efektů, které tyto tvořivé zkraty,
selhání a odchylky produkují.
Jedním z letošních hostů je vizuální umělec,
filmař a hudební producent Jesse Kanda.
en The main focus of the PAF 2018 is the
lapse in its various forms and constellations. Rather than accepting a traditional
notion of lapses as unwanted situations and
errors that need to be fixed, PAF strives
to explore the aesthetic and theoretical
effects these creative failures, breakdowns
and deviations produce.
One of the headliners of this year's PAF is
a visual artist film maker, and music producer Jesse Kanda.
8SMIČKA
Kamarytova 97, Humpolec
http://8smicka.com
Dvě hlavy, čtyři ruce. Tvorba autorských
dvojic / Two Heads, Four Hands. Artistic
Duos at Work
Gryboś & Zentková, Chişa & Tkáčová
(CHITKA), Mitríková & Demjanovič, Vajd
& Alt, Vasulka & Vasulka, Brychtová &
Libenský, Artamonov & Klyuykov, Böhm &
Franta, Brody & Paetau, Jasanský & Polák,
Mikulaštík & Nálevka (MINA)
13. 9. – 13. 1. 2019
Partnerské fungování v páru je primárně
přirozeným přírodním principem, avšak
ve světě výtvarného umění se stále jedná
spíše o raritu. Výstava představuje tvorbu
některých uměleckých párů fungujících
v československém kontextu.
en Although a functioning within a couple
is primarily a natural principal, in the world
of art it is more of a rarity. The exhibition
introduces works of art of a several artistic
duos who worked in Czechoslovakia
k/c Emma Hanzlíková, koncepce /
conception: David Böhm & Jiří Franta

DĚTSKÝ KNIŽNÍ FESTIVAL BALDUR /
BALDUR CHILDREN BOOK FESTIVAL
1. 12. 10:00–20:00
Místodržitelský palác + Univerzitní kino
Scala, Moravské náměstí 1 a 3, Brno
www.baldurfestival.cz
Ahoj v Brně! Třetí ročník festivalu dětské knihy
a ilustrace Baldur představí novinky malých
i větších nakladatelů a nabídne aktivní zapojení dětí všech věkových kategorií v několika
lektorovaných dílnách. Společným tématem
letošního ročníku je Příběh! Na dílnách se
bude animovat, vyprávět, vytvářet komiks,
modelovat, vystřihovat, tlouct kladivem i přemýšlet. Termín do diářů, ať víte, co bude pod
stromečkem! www.baldurfestival.cz
en Hello in Brno! The third edition of the
Children's Book and Illustration Festival
Baldur will feature the news of smaller
publishers and in one day will offer an active
program for children of all ages. The theme
for this year's festival is Story! In the several
workshops we will animate, narrate, create
comics, shape, cut, hammer and think. The
date to put down to your diary so you know
could be the right gift for Christmas! www.
baldurfestival.cz
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Cena Jindřicha Chalupeckého Národní galerie Praha,Veletržní palác
Jindřich Chalupecký Award National Gallery Prague, Trade Fair Palace
14.11.2018–6.1.2019
Cena Jindřicha Chalupeckého Národní galerie Praha,Veletržní palác
Jindřich Chalupecký Award National Gallery Prague, Trade Fair Palace

artmap.cz

14.11.2018–6.1.2019
01/11 – 31/12/2018
Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries

