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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

Architektura ve službách první republiky / 
Architecture in the Service of the First 
Republic
do / until 20. 1.

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

A4
STONE PROJECTS 
Šimáčkova 24 (A4) 
St / Wed 15:00-19:00 
čt–pá / Thu–Fri 9:00–12:00 
nebo po domluvě/or by appointment 
stoneprojects.cz

Filip Dvořák
k / c Jen Kratochvil

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) Stej-
ně 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
TATA3OJS
30. 11. – 4. 3.
Skupina Tata Bojs se ohlédne za 30 lety své 
existence. Pro tuto příležitost zvolila for-
mát výstavy, která jedinečným způsobem 
propojuje hudební tvorbu této známé čes-
ké hudební skupiny s neméně významnou 
rovinou vizuální. Tu představuje především 
dílo jednoho ze zakladatelů skupiny, vizu-
álního 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 for-
mat 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

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

Michal Škapa: Babylon
do / until 27. 1.
Babylon jako paralela západní civilizace. 
Zaujetí městskou strukturou, která je 
motivem nových Škapových děl – detail-
ních rastrových kompozic, koláží z kódů 
a písma. Město jako výraz lidského spo-
lečenství, dům jako otisk jedince, prostor 
života formující vztah k okolí. Obrazy 
a instalace uvnitř i okolo galerie. 
en Babylon as a parallel of Western civili-
zation. Attracted by the urban structure, 
which is the motive of new artworks of 
Michal Škapa – detailed raster composi-
tions, collages 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. Paint-
ings and installations inside and outside 
the gallery. 
k / c Radek Wohlmuth
Patrik Hábl: Re/Konstrukce /
Re/Construction
1.2. – 5. 4.
Z důvodu re/konstrukce otevřeno! 
Kompletní a náročná obnova prostor, 
absolutní využití plochy s jemným citem, 
který povyšuje pozadí na hlavní motiv, hra 
s okolním prostorem, kde půjde o tvorbu 
in situ a kdy se výstavní sály promění 
v jeden obrazový celek. Patrik Hábl (1975) 
fascinovaně intervenuje do prostoru, 
experimentuje s malířskými technikami, 
měřítkem a pracuje s nezvyklými formáty, 
které velice pracným způsobem plní svými 
téměř japonskými motivy. 
en Due to re/construction open! Com-
plete and demanding renovation of the 
space, absolute utilization of the surface 
with a delicate feel, that enhances the 

background as the main topic. Playing in 
situ with surrounding space will transform 
the exhibition halls into one unity. Patrik 
Hábl (1975) intriguedly intervenes into the 
space, experimenting with painting tech-
niques, scales and rare formats, which, 
in a specific but very laborious manner, 
fulfills by his almost Japanese motifs. 
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
do / until 17. 1.
Výstavu zakončí křest monografické 
publikace věnované autorovi s texty Lily 
Hall, Miry Keratové, Jána Kraloviče a Erika 
Vilíma. Uskuteční se v úterý 17. 1. v 18:00. 
en There will be a launch of a new book 
about Jaroslav Kysa on 17 Jan at 6 pm in 
the gallery. 
k / c Lily Hall
Šárka Koudelová
únor–březen / Feb–March
k / c Eva Skopalová

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

Adéla Součková: Z čeho vznikají 
myšlenky? / What is the 
Matter Thoughts are Made From?
do / until 15. 1.
Výstava si klade otázku po fungování kul-
turní identity, která na jedné straně vytváří 
pocit sounáležitosti a domova a na druhé 
straně svazuje. 
en The exhibition questions the function-
ing 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
Ján Triaška: Live Long and Prosper
17. 1.– 14. 3.
Výstava zaměřená na neverbální komu-
nikaci: negativní gestické symboly jako 
fenomény dnešní společnosti. 
en Exhibition focused on nonverbal com-
munication: negative gesture symbols as 
the phenomena of today's society. 
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

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

Aktuální program na stránkách galerie 
a na facebooku. 
en For program see the website or fb.

GALERIE PETR NOVOTNÝ 
Heřmanova 35 (B4) 
út–pá / Thu–Fri 12:00–18:00, 
so po domluvě na tel. / Sat by 
appointment tel. 608 862 324 
galeriepn.cz

Hana Puchová
6. 2. – 16. 3.
Ostravská malířka představuje další obrazy 
ze svých dlouhodobých cyklů dvoj- 
a trojportrétů a květinových zátiší.
en The Ostrava artists presents more 
works from her series of double and triple 
portraits and floral still lifes.

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

Anežka Hošková, Barbora Kleinhamplová, 
Václav Litvan, Gizela Mickiewicz, 
Mikołaj Moskal, Tomasz Mróz: Sny 
Jiných / Other's Dreams
do / until 12. 1.
Bude to o lidech, o skupině lidí, o komu-
nitě. Žijeme v době rychlých klimatických 
změn a tato výstava se pokouší mluvit 
o sociálním klimatu a meteorologický 
prognózách velmi zvláštního společenství, 
které právě oslavuje století své existence. 
en A show about people, a group of 
people, a community. We are living in 
a time of rapid climate changes – this 
exhibition attempts to speak about the so-
cial climate and meteorologal forecasts of 
a very special community that is currently 
celebrating its centennial. 
k / c Piotr Drewko, Piotr Sikora
Hand over Heels
19. 1. 12:00–20:00
Performance Barbory Kleinhemplové
Jakub Ra
1. 2. – 28. 2.
Rezidence Jakuba Ra, pracujícího s ko-
munitou lidí z New Aliens Agency, se bude 
zabývat otázkami přirozenosti a zranitel-
nosti našeho já, které jsou nepochybně 
spjaté s identitou, egem, genderem 
a společností. Ve správném a bezpečném 
prostředí, kde neexistuje hierarchie, se 
však můžou rozvíjet nové vize hybridních 
budoucností. Klíčovými slovy jsou syntéza, 
intuice a vědomí.
en Jakub Ra's residency will address is-
sues of the nature and vulnerability of our 
"i", clearly connected with identity, ego, 
gender, and society.

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

GALERIE JELENÍ
Interregnum
do / until 13. 1.
Práce studentů ateliéru Nová média AVU.
en Student exhibition of New Media De-
partment at Prague’s Academy. 
k / c Tomáš Svoboda

Šest obrazů světa logistiky. Logistický 
aparát je jednou z konstitučních podmínek 
současné globální společnosti. Logistická 
centra zaplavují krajinu a vytváří krajinu 
vlastní – svébytný systém založený na růstu 
a neustálém pohybu. Jejich vnitřní logika 
je pro člověka neuchopitelná. Stovky 
metrů dlouhé fasády logistických hal si 
zvykáme nevidět.
en Six images of the world of logistics, an 
apparatus that is one of the constituent 
requirements for contemporary global 
society. 
k / c Tadeáš Říha, Kateřina Frejlachová, 
Miroslav Pazdera, Martin Špičák

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

Klára Hosnedlová: Sedící Žena / 
Seated Woman
do / until 27. 1.
Výstava navazuje na site specific projekt 
Ponytail Parlour, jež se odehrával v šatně 
Nové scény Národního divadla v Praze. Klá-
ra Hosnedlová bude ve své výstavě v Karlin 
Studios vycházet z archivu Národního 
divadla, divacelních scén a kostýmních 
návrhů. Prostor bude pojatý jako divadelní 
scéna, ve které se budou odehrávat všední 
denní situace. 
en A continuation of Ponytail Parlour, site 
specific project, which the author created 
at 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. 
k / c Caroline Krzyszton
Martin Piaček: Studie pro spící sad / 
Study for a Dormant Orchard
do / until 27. 1.
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 apro-
priaci 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 character-
ized by distrust towards official history, 
their linear causality and purposeful 
mythologization. For his 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. 
k / c Caroline Krzyszton
Mark Fridvalszki: An Out of this World 
Event III
8. 2. – 17. 3.
Co mají společného divoké rave parties 
s prostornými interiéry gotických katedrál? 
Ve svém hloubkovém výzkumu rozebírá 
Mark Fridvalszki eskapismus posledního 
desetiletí 20. století. Probírá se bohatou 
vizuální kulturou devadesátých let s cílem 
reinscenovat optimistickou atmosféru 
„konce dějin“. 
en What connects rave parties with 
spacious interiors of gothic cathedrals? 
Mark Fridvalszki in his profound research 
investigates the escapism present in the 
last decade of the 20th century. Digging 
through rich visual culture of the nineties 
his aim is to reenact cheerful atmosphere 
of the “end of history”. 
k / c Piotr Sikora
Štěpánka Sigmundová: Muzeum / Museum
8. 2. – 17. 3.
Pro Štěpánku Sigmundovou je akt 
archivování a vytváření „externí paměti“ 
jedním z jejích nejzákladnějších vyjadřo-
vacích prostředků. Prozkoumává metody 
muzeologie, dekonstruuje a rekonstruuje 
instituci muzea jako takového. Přivlastňuje 
si klasickou muzeologii a komponuje své 
práce a výstavy s nelineárním, abstraktním, 
fiktivním či dokumentárním formátem 
vyprávění. Její externalizovaná paměť se 
dotýká jejího bytí a osobních prožitků, 
života na planetě Zemi i mimo ni. 
en For Štěpánka Sigmundová, the act 
of archiving and creating an “External 
Memory” is one of expression in her 
artistic practice. She explores museol-
ogy methods and deconstructs and 
reconstructs the museum. She appropri-
ates classic museology and composes her 
works and exhibitions within a nonlinear, 
abstract, and fictional/non-fictional story-
telling format. Her externalizing memory 
engages with her personal experience, life 
on Earth, and beyond. 
k / c Caroline Krzyszton

C6
GALERIE GAMBIT
Husitská 86 (C5) 
út–čt / Tue–Thu 14:00–18:00 
nebo / or +420 602 277 210 
gambitgalerie.cz

Barbora Dohnalová: Fantom
23. 1. – 28. 2.
Autorka představuje nejnovější soubor 
interiérů, jež působí jako přeludy či vzpo-

mínky, které se začínají z paměti vytrácet.
Čerstvá absolventka ateliéru malby na 
pražské AVU pod vedením Prof. Michaela 
Rittsteina, který výstavu uvede.
en The artist presents her latest series 
of interiors, which function as preludes 
or memories that have begun to fade. In-
troduction by her AVU instructor Michael 
Rittstein.

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

Adam Vačkář: Bad Seeds
do / until 13. 1.
Projekt spojuje krásu a zmar současné re-
ality 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.
Tomáš Zumr: Blue Death
16. 1. – 15. 2.
Hranice dokumentární a virtuální identity 
fotografie se neustále mění. Neznámé, ne-
prozkoumané, ale přesto relevantní digitál-
ní prostředí je atakováno lidským světem, 
manipulací a naším obrazovým vnímáním. 
Umělé prostředí počítače se dostává do 
hlavního zájmu nejen svými nadlidskými 
schopnostmi přesnosti a rychlosti, ale již 
jako obraz samotný.
en The boundary between documentary 
and virtual identity photography is con-
stantly changing. The artificial environment 
of the computer becomes a focus not only 
for its superhuman accuracy and speed, 
but also as an image itself.

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
do / until 15. 1.
Výstava ikony světového umění. Cyklus 
La Suite Vollard o 100 výjevech ze života 
umělce a jeho zápasu o tvorbu je zapůjčen 
z Muzea královny Sofie (Museo Reina 
Sofía) v Madridu. Dílo vznikalo 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 art-
ist's diary. 
k / c Fernando Castro Borrega, Martina 
Vítková
František Kupka: Legionář a vlastenec / 
Legionnaire and Patriot
do / until 27. 1.
Výstava přináší přehled tvorby malíře 
Františka Kupky vztahující se k období I. 
světové války a prvních let nového Česko-
slovenska. Prezentuje Kupkova díla vzniklá 
pro rozmanitá odvětví, ale za jedním úče-
lem – pomoci zrodu samostatného státu. 
en 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
do / until 13. 1. 
k / c Noemi Smolik
Vlasta Prachatická: Portréty / Portraits
do / until 13. 1.
k / c Pavel Brunclík
Ivan Pinkava, Vojtěch Míča: 
Vitální kolaps / Vital Collapse
26. 1. – 24. 3.
Oba autoři patří ke zlomové generaci, 
která zažila poslední fázi totality, její pád 
a euforii ze znovunabyté svobody. Zdá se, 
že tato životní okolnost přispěla u obou 
k citlivému i střízlivému vztahu právě 
k otázce svobody a s ní spojené kulturní 
identity. Právě tyto momenty lze nacházet 
kdesi v nejzákladnějších vrstvách jejich 
díla. 
en The authors belong to the break-
through generation who experienced the 
last stage of totalitarianism, its fall and 
the euphoria circumstances of restored 
freedom. It seems that this life has con-
tributed to both a sensitive and a sober 
relationship to the question of freedom 
and its associated cultural identity. These 
moments can be found somewhere in the 
most basic layers of their work. 
k / c Petr Vaňous
Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění 
v letech 1969 – 1989 / The Power of Act. 
Jan Palach and Jan Zajíc in arts in years 
1969 – 1989.
19. 1. – 24. 3.
Výstava navazuje na projekt Anatomie 
skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné 
umění v Československu, realizovaný 
v Západočeské galerii v Plzni ve spolupráci 
s Museem Kampa, který mapoval období 
od roku 1967 (Pražského jara) do roku 1972 
(začátku normalizace) a reakci výtvarníků 
na toto dodnes zásadní období v dějinách 
Československa. 
en This exhibition is a follow-up to the 
project Anatomy of a Leap into the Void. 
The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, 
effected in the Gallery of West Bohemia 
in Pilsen in collaboration with the Museum 
Kampa, mapping the era starting from 1967 
(the Prague Spring) up to 1972 (the begin-
ning of Normalization) and the response 
of the artists to this crucial period in 
Czechoslovak history till now.
Jiří Valenta
4. 2. – 7. 4.

Free Life
23. 1. – 17. 2.
Studenti Ateliéru intermédií Pavla Sterce 
a Filipa Cenka, FaVU Brno.
en Student exhibition – Pavel Sterec and 
Filip Cenek of FaVU Brno's Intermedia 
Studio.
Kristýna Gajdošová, Daniel Nováček, 
Barbora Šimková, Tereza Vinklárková
Studenti ateliéru intermédií si kladou 
otázku: „Jak plnohodnotně žít v systému, 
s jehož principy nesouhlasíme, ale zároveň 
jeho existenci nepodporovat?" Výstava do-
provázená sérií akcí a workshopů předkládá 
alternativní řešení.
en Intermedia Studio student work that 
addresses the question "How can we live 
comfortably in a system whose principles 
we don't agree with without supporting 
its existence?". Accompanying events and 
workshops offer alternative solutions. 
k / c Alžběta Bačíková
Barbora Dayef
27. 2. – 24. 3.
k / c Gabriela Kotíková

GALERIE KURZOR
András Cséfalvay, Aleš Čermák, Tereza 
Darmovzalová, Daniela & Linda Dostálková, 
Matěj Pavlík, Vojtěch Märc, Jan Kolský, 
Jiří Žák: Podmínky nemožnosti VII / VII: 
Psychopatologie planety / Conditions of 
Impossibility VII / VII: The Psychopathology 
of the Planet
do / until 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 kom-
plexní 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, anxi-
ety 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 / TRADE FAIR PALACE 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00 
st / Wed 10:00–20:00 
ngprague.cz

Katharina Grosse: Zázračný obraz / 
Wunderbild
do / until 31. 3.
Grosse připravila velkorozměrnou malířskou 
instalaci, která radikálně předefinovává 
malbu jakožto performativní a strukturální 
médium a reaguje přímo na industriální 
prostor galerie postavené ve funkcionalis-
tickém stylu pozdních dvacátých let. 
en A large-scale, site specific installation 
which radically redefines painting as a per-
formative and architectural medium and 
responds to the Gallery's 1920s functional-
ist industrial space.
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 prostřednic-
tvím letáků, populárních tisků, autentic-
kých záznamů či časopiseckých ilustrací od 
Mikoláše Alše, Josefa Váchala, Viktora Olivy 
či Otto Gutfreunda. 
en Through leaflets, popular prints, au-
thentic records and magazine illustrations 
made by Mikoláš Aleš, Josef Váchal, Viktor 
Oliva, Otto Guttfreund and other Czech 
artists, the exhibition explores the stereo-
types 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 uměl-
cem Damirem Očkem zkoumají chování 
jazyka, jeho vzorce jednání a schopnost 
vyvolat akci. 
en 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 promě-
ňuje 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.

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

Catherine Biocca: Infinity Pool
17. 1. – 16. 2.
k / c Christina Gigliotti
Alex Rathbone, Emma LaMorte, Adam Vít, 
Jake Kent, Aude Pariset , Albin Looström, 
Joe W. Speier, Camilla Steinum: 
Growing Pains
17. 1. – 16. 2.
k / c Christina Gigliotti

Lito Kattou
28. 2. – 20. 4.
k / c Jiří Havlíček
Leon Eisermann
28. 2. – 20. 4.
k / c Christina Gigliotti

B5
TRAFO GALLERY 
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5) 
st–ne / Wed–Sun, 15:00–19:00, 
so / Sat 10:00–19:00 
trafogallery.cz

Robert Šalanda: Extrémní realismus / 
Extreme Realism
17. 1. – 24. 2.
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

Barbora Fastrová, Johana Pošová: 
Cheap Art
do / until 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 Cheap Art reflects the long-term inter-
est of the exhibiting artistic duo in ecology 
and the relationship of the human to 
nature. Through this experiment, the artists 
are also striving for radical change in their 
own creative practice. 
k / c Tereza Jindrová
Daniel Burda, František Fekete,  
Nina Grúňová, Anežka Horová,  
Alexandra C. Machová, Petr Pololánik, 
Veronika Přistoupilová, Veronika Švecová, 
Klára Trsková: Compassion Fatigue
1. 2. – 17. 2.
Semestrální výstava Centra audiovizuálních 
studií FAMU. 
en End-of-term exhibition of the Center 
for Audiovisual Studies, FAMU. 
k / c Martin Blažíček

C2
GALERIE ARCIMBOLDO 
Lázeňská 4 (C2) 
út–so / Tue-Sat 11:00–18:00, 
arcimboldo.cz

Old News
do / until 20. 1
Co se stane, když se současné umění potká 
se starými mistry?
en What happens when contemporary art 
meets the Old Masters?

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
do / until 26. 5.
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 connects three dif-
ferent 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 cu-
riosities 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 obchodě 
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 ku-
rátoři nebo umělecké skupiny představí 
krátké konstelace, gesta, která se mohou 
pohybovat kdekoli v linii site specific insta-
lace až po 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
do / until 20. 1.
Výstava představuje dílo Františka Kupky 
v celé jeho šíři, od raných prací z devade-
sátých 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.

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA – 
SALMOVSKÝ PALÁC / NATIONAL 
GALLERY PRAGUE – SALM PALACE 
Hradčanské nám. 2 (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
st / Wed 10:00–20:00 
ngprague.cz

Salm Modern #1: Možnosti dialogu
Salm Modern #1: Dimensions of Dialogue
do / until 1. 12.
Výstava spojuje výběr děl ze Schenkung 
Sammlung Hoffmann ze Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden s vybranými objekty 
současných českých umělkyň a umělců ze 
sbírek Národní galerie Praha a ze soukro-
mých sbírek. 
en The exhibition assembles a selection 
of works from the Schenkung Sammlung 
Hoffmann of the Staatliche Kunstsam-
mlungen Dresden and selected works 
of contemporary Czech artists from the 
collections of the National Gallery Prague 
and private collections.

C3
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 
Karlova 2 (C3) 
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00 
ghmp.cz

Éntomos: Hulačová – Keresz-
tes – Janoušek
21. 11. – 3. 3.
Výstava představí dvě mladé sochařky, 
vycházející hvězdy, českou umělkyni Annu 
Hulačovou a její maďarskou vrstevnici 
Zsófii Keresztes. Obě navazují na surre-
alistické tendence. Proto si zvolily jako 
„hosta“ Františka Janouška (1890 – 1943), 
významného českého surrealistu. 
en The exhibition presents the work 
of rising stars Anna Hulačová and her 
Hungarian peer Zsófia Keresztes, both 
of whom follow Surrealist tendencies. 
František Janoušek (1890-1943), a major 
Czech Surrealist, plays a guest role.. 
k / c Sandra Baborovská
Roman Štětina: Předmluva / Foreword
21. 11. – 24. 2.
Dílo Předmluva, vytvořené pro taneční sál 
Colloredo-Mansfeldského paláce, je vizu-
ální inscenací zvuku, resp. rozhlasového 
signálu, přičemž vzájemně se prolínající 
dějství této inscenace představí různé 
jeho fyzické aspekty. 
en The work, entitled Foreword and 
created for the Colloredo-Mansfeld 
Palace’s ballroom, is a visual play of radio 
signals. Mutually intertwining acts of this 
present its various physical aspects. 
k / c Jitka Hlaváčková

START UP
Marie Tučková – Episode One: 
Bunny’s Departure
do / until 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 its own artificially made world, where it 
gradually succumbs to the fear of being 
kidnapped. 
k / c Sandra Baborovská
Eliška Havlíková
24. 1. – 24. 3.
Živelný sled vizuálně textových koláží uniká 
z plátna a naplňuje okolní prostor i naší 
mysl nepatřičnými pocity a asociacemi. 
Eliška Havlíková, studentka ateliéru nových 
médií AVU, ve svém videu využívá filmové 
i reklamní strategie, rafinovaně kombinuje 
a stříhá obraz, text i zvuk. 
en Eliška Havlíková, a new media student 
at Prague's AVU, presents an associative 
series of visual text collages using strate-
gies from the worlds of film and advertis-
ing, sophisticatedly combining and editing 
image, text and sound. 
k / c Jitka Hlaváčková

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 & Tká-
čová, 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 last fifty years. 
Through work of two generations of 
artists such as 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 sbí-
rek – 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 col-
lections – 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

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

Arthur Jafa: A Series of Utterly Improbable, 
Yet Extraordinary Renditions (featuring 
Ming Smith; Frida Orupabo and Missylanyus)
17. 1. – 31. 3.
Americký umělec Arthur Jafa ve svém 
filmovém díle zpřítomňuje obraz afro-
americké identity skrze široké spektrum 
snímků a nalezených záběrů. Snaží se 
převyprávět historii afroamerické vizuální 
estetiky a přispět tak k otevření daného 
tématu v novém horizontu. 
Výstava se koná ve spolupráci s The 
Serpentine Galleries v Londýně 
en In his film work, American artist Arthur 
Jafa embodies the image of African-
American identity and culture through 
a range of shots and images. He attempts 
to rewrite the history of African-American 
visual aesthetics and contribute to the 
opening of this theme in the new horizon. 
In cooperation with The Serpentine Galler-
ies, London. 
k / c Hans Ulrich Obrist a Amira Gad.

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

Ateliér architektury I, 2000 – 2013
18. 1. – 2. 3.
Výstava zhodnocuje doposud nezpracova-
né téma Ateliéru architektury I v období, 
kdy jako vedoucí působil prof. akad. arch. 
Jindřich Smetana a jeho asistenti. 
en The exhibition evaluates the unprece-
dented theme of the Studio of Architec-
ture I in the time period of prof. Jindřich 
Smetana and his assistants.
Artsemestr zima 2019
do / until 29. 1.
Celoškolní výstava semestrálních projektů 
a klauzurních prací zaplní školu od přízemí 
po půdu. Přijďte se podívat na výsledky 
prací v zimním semestru 2018/2019. 
en The all-encompassing school exhibition 
of semester projects and final project 
works will fill the school from the ground 
floor to the attic. Come see the results of 
the winter semester 2018/2019.

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, Timm Rautert: Havel, 
Kundera a Sudek očima fotografů v roce 
1967 / Havel, Kundera and Sudek through 
the Photographers' Eyes in 1967
6. 11. – 3. 2.
V roce 1967 navštívila německo-francouz-
ská fotografka Gisèle Freundová Prahu 
během dnes již legendárního IV. sjezdu 
spisovatelů. Tak vznikla řada portrétů spi-
sovatelů Václava Havla či Milana Kundery. 
Hlavní město ve stejnou dobu navštívil také 
německý fotograf Timm Rautert, který při 
té příležitosti vytvořil řadu portrétů jím 
obdivovaného Josefa v umělcově ateliéru 
na pražském Úvoze. 
en In 1967, the German–French photogra-
pher Gisèle Freund visited Prague during 
the 4th congress of the Czechoslovak 
Union of Writers. During her stay, Freund 
met with the writers and also photo-
graphed 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, in 
Sudek’s studio 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

Krajiny logistiky / Logistics Landscapes
13. 2. – 6. 4.

Výstava představí tvůrčí cestu Jiřího Valen-
ty z období 60. a 70. let, která pramení 
v zemitých materiálových strukturách 
a ústí v nadpozemsky cítěnou malbu bílou 
na bílé. 
en The exhibition will present Jiří Valen-
ta’s creative path from the 1960’s and 
70’s springing from earthy material 
structures and resulting in ethereally per-
ceived painting of white on white.
k / c Ilona Víchová
Vladislav Mirvald
5. 2. – 10. 3.
Vladislav Mirvald (1921 – 2003) pracoval 
v Lounech v blízkém kontaktu s přáteli 
Zdeňkem Sýkorou a Kamilem Linhartem. 
Ve své vrcholné tvorbě analyzoval způsob, 
jakým zrak a mysl společně zpracovávají 
vizuální informaci, zprostředkovanou 
geometrií. 
en Vladislav Mirvald (1921 – 2003) worked 
in Louny, in close contact with friends 
Zdeněk Sýkora and Kamil Linhart. In his 
greatest works he analysed the method by 
which vision and the mind jointly process 
visual information facilitated by geometry.

D3
ARTINBOX 
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D3) 
út–čt / Tue – Thu 15:00–18:00 
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.
do / until 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, zvěda-
vosti 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 Czechoslova-
kia – it presents the most significant events 
on the background of an individual story of 
a photographer Jan Lukas. 
k / c Helena Lukas, Nadia Rovderová
18/19 – Art Therapy
do / until 31. 1.
Prodejní výstava u příležitosti přelomu let 
2018 a 2019. Nabízíme díla klasiků (Franti-
šek Drtikol, Josef Sudek, Jaroslav Rossler, 
Anna Zemánková...) a autorů z okruhu 
galerie, (Kurt Gebauer, Jan Hísek, Martina 
Chloupá, Suzanne Pastor, Luboš Plný, 
George Radojčič, Jan Švankmajer...) 
en New Year's sales exhibition featuring 
works by Drtikol, Sudek, Rossler, Ze-
manková, Gebauer, Hísek, Chloupa, Pastor, 
Plný, Radojčič, Švankmajer, and more.

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
Martin Kollar: Field Trip
do / until 26. 1.
Fotografický soubor Field Trip stojí na 
počátku mimořádného mezinárodního 
úspěchu slovenského fotografa Martina 
Kollara (1971). Vznikal na přelomu desetiletí 
v Izraeli a v prostředí formovaném váleč-
nými konflikty a trvalým ohrožením nalezl 
znejišťující hranici mezi dokumentem 
a sci-fi, kterážto poloha silně oslovila dys-
topickou imaginaci západního publika.
en Field Trip dates to the early 2010's, 
when Kollar spent time in Israel document-
ing the conflict, offering up a vision of 
a dystopic place that one passes through 
with a feeling of threat or endangerment 
and whose technologies in the interest of 
self-preservation have cast off any and all 
restraints.
Dušan Šimánek: Herbář / Herbarium
1. 2. – 2. 3.
Ve svém novém souboru Dušan Šimá-
nek (1948) sleduje projevy naší potřeby 
imitovat přírodu a překonávat její omezení. 
Forma herbáře mu dovoluje kombinovat 
vědecké a citové motivace, analytický 
přístup k rozmanitosti této nové přírody se 
směsí fascinace i obav, jež (nejen v něm) 
vzbuzuje. S autorovou dosavadní tvorbou 
přitom Herbář spojuje pozornost k deko-
rativním kulisám všednodenního života, 
a rovněž výrazně výtvarné pojetí snímků.
en In his new work, Šimáček explores our 
desire to imitate nature and overcome its 
limits. By using a herbarium, he combines 
scientific and aesthetic motivations, and 
analytical approach to the diversity of 
this new nature in combination with the 
fascinations and fears they provoke.

GALERIE 1
Štěpánská 47 (D3) 
út–pá / Tue–Fri 10:00–12:00, 
13:00–18:00, so / Sat 10:00–14:00

Markéta Zlesáková: Trust Me
9. 1. – 2. 2.
Výběr z maleb posledních pěti let, reflek-
tující fascinaci tropy.
en A selection of pictures of the last five 
years, reflecting the fascination of the 
tropics
Ivana K. Vich: Ve jménu Lásky / 
In the name of Love
6. 2. – 2. 3.
Obrazy, poukazující na vědomé mezilidské 
vztahy, pocity a vzpomínky.
en Paintings, pointing to conscious 
interpersonal relationships, feelings and 
memories

GALERIE FOTOGRAFIC 
Stříbrná 2 (D3) 
út-ne 13:00-18:00 
fotografic.cz

V lednu a únoru bude v Galerii Fotografic 
zavřeno. Těšíme se na viděnou na vernisáži 

výstavy Gregora Sailera v březnu 2019! 
en Fotografic Gallery will be closed in 
January and February. We look forward to 
seeing you at the opening of Gregor Sailer 
exhibition in March 2019!

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
út-čt / Tue–Thu 11:00-18:00 / 
a dle telefonické domluvy / 
and by appointment +420 603 570 943 
galeriehavelka.cz

Alena Foustková: Pohlednice z Česka / 
Postcards from Czechia
6. 2. – 6. 3.

Výstava prezentuje celoroční projekt 
Aleny Foustkové, v jehož rámci vzniklo 365 
oboustranných konceptuálních pohlednic 
za každý den v roce 2018. Umělkyně touto 
netradiční formou deníkového záznamu 
poeticky i kriticky reflektuje politické dění, 
povahu národa nebo vzájemné i nadná-
rodní vztahy včetně (ne)možnosti jejich 
kultivace.
en The exhibition presents a yearlong 
project by Alena Foustková in which she 
made 365 double-sided conceptual post-
cards, one for each day of 2018. Through 
the unconventional method of a visual 
journal the artist poetically and analytically 
reflects political events, the mentality of 
the nation and bilateral and transnational 
relations, including the (im)possibilities of 
cultivating them. 
k / c Tereza Havlovicová, Vendula 
Fremlová.

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

Stempel & Tesař: Rodinné domy / 
Family Homes
11. 1. – 17. 2.
Fotografie od předních českých fotografů 
představí 10 let tvorby ateliéru na příkla-
dech rodinných domů, které v portfoliu 
ateliéru dominují. Vybrané realizace a ná-
vrhy si bude možné zevrubně prohlédnout 
i na fyzických modelech. Autoři fotografií: 
Lukáš Jasanský, Filip Šlapal, Václav Šedý, 
Ivan Němec, Traga, Fotes.
en Leading photographers, including 
Jasanský, Šlapal, Šedý, Němec, Traga, and 
Fotes, document the work of this archi-
tectural studio over the past 10 years.

GALERIE PŠTROSSOVA 23 
Pštrossova 23 (D3) 
út–pá, 13:00–18:00 
(nebo po dohodě na tel. 603 526 288) 
originalarte.com

Anna Vančátová
Nová síň a Galerie Pštrossova 23
6. 2. – 17. 2.

Dvojvýstava Anny Vančátové předsta-
vuje průřez její tvorbou od 70. let až do 
současnosti. Jako žačka Zdeňka Sýkory 
osobitě navazuje na českou a francouzskou 
koloristickou tradici a kombinuje groteskní 
formy s osobitou stavbou obrazů, v nichž 
je prostor svobodně budován barvou. 
Zatímco obrazy větších formátů prezen-
tuje v Nové síni (Voršilská 3, P 1), sousedící 
Galerie Pštrossova 23 v totožném termínu 
ukazuje autorčiny menší formáty a práce 
na papíře.

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE 
Betlémské náměstí 8 (D3) 
po–ne / Mon–Sun 10:00–18:00 
galerieubetlemskekaple.cz

Michal Ranný, Emanuel Ranný
do / until 20. 1.
Obrazy a kresby Michala Ranného mají svůj 
pevný bod v krajině a zemi. Jeho dílům 
dominuje kámen, skála nebo pro něj tak 
typický prvek, který nazýval „tvar“. Jeho 
bratr Emanuel je vynikající český grafik, 
který vytváří rozměrné suché jehly, jejichž 
tématem jsou louky, trávy, stráně.
en Michal Ranný's paintings and drawings 
focus primarily on landscapes. His works 
are dominated by stones, rocks, and what 
he calls "faces". His brother Emanuel is 
a successful graphic designer who works 
primarily in drypoint, depicting meadows, 
grasses.
Čestmír Janošek
25. 1. – 24. 2.
Výstava předního představitele informelu 
60. let.
en Works by a leading representative of 
informalism in the 1960s.
Ondřej Maleček, David Pešat, 
Vladimír Véla: Pod hladinou obrazu / 
Under the Surface of the Image
28. 2. – 3. 4.
Výstava složená z děl tří pražských malířů 
mladší střední generace, kteří se dlouho-
době věnují gestické výrazové malbě, se 
zaměřuje na živou, obrozující i uchová-
vající roli kresebného média ve vztahu k 
povaze výrazové (expresivní) malby. Cílem 
je představit kresbu jako na jedné straně 
přípravné médium pro hledání, testování 
a tvarování námětu pro vznik a konstituci 

obrazu, na straně druhé jako svébytný 
umělecký formát, který nese často bez-
prostřednější podobu hledaného výrazu 
nežli výsledný obraz.
en Three Prague artists of the younger 
middle generation who focus primarily on 
gestural expressionism show how draw-
ing plays an integral role in expressionist 
painting.

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

Adam Štech: Podle skutečné události / 
Based on Actual Events
do / until 27. 1.
Patricie Fexová: Sklad krajin
1. 2. – 17. 3.

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

Filip Dvořák: One Second of Fight / 
Jedna vteřina zápasu
do / until 13. 1.
Olejomalby a objekty laureáta soutěže 
11. Ceny kritiky za mladou malbu 2018.
en Oil paintings and objects of the laure-
ate of the 11th Annual Art Critics Award for 
Young Painting 2018.
Výstava finalistů 12. Ceny kritiky za 
mladou malbu 2019 / Exhibition of finalists 
of the 12th Annual Art Critics Award for 
Young Painting 2019
29. 1. – 3 .3.

Téma soutěže „Malba a její přesahy“ cha-
rakterizuje soutěž Ceny kritiky za mladou 
malbu ve smyslu nových přístupů k obrazu 
a jeho mediálnímu vyjádření. Věkový limit 
soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr 
pořadatelů podpořit tvorbu mladých 
umělců pro jejich vstup na profesionální 
uměleckou scénu. 
en The theme of „Expanded Painting“ 
characterizes the competition of the Prize 
of Art Critique for Young Painting in terms 
of new approaches to the picture and 
its media expression. The age limit of the 
participants under the age of 30 expresses 
the intention of the organizers to support 
the creation of young artists for their 
entry into the professional artistic scene.

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

Knihkupectví zaměřené na umění, design 
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořá-
dá 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: Redukce / Reduction
23. 11. – 15. 3.

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

Stanislav Tůma: Roky měřené světlem / 
Years Measured by Light
10. 1. – 3. 3.
Průřez fotografickou tvorbou autora, 
který uměl mistrovsky využít neobyčejné 
světlo a kompozici k tomu, aby posouval 
fotografii za hranici popisu reality. Jeho 
poetické fotografie dávají věcem a dějům 
nové významy. 
en An overview of the work of a photog-
rapher who mastered extraordinary light 
and composition to move photography 
beyond the realm of description. His 
poetic photographs give new meanings to 
things and events.

LEICA GALLERY CAFÉ
Petr Hricko: Autoportréty / 
Self-portraits
8. 1.–4. 3.

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
do / until 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
Petr Stibral
1. 3. – 29. 3.
Nové objekty pro prostory Topičova 
salonu.
en New objects prepared directly for 
Topičův salon gallery. 
k / c Iva Mladičová

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM 
Jungmannovo náměstí 18 
po–pá / Mon – Fri 10:00–17:00

Protagonisté / Protagonists
17. 1. – 4. 4.
Vztah mezi jednotlivcem a davem, 
anonymitou a domnělou idylou – to vše 
jsou motivy, ve kterých Georg Loewit 
nalézá inspiraci. Výstava zahrnuje obrazy 

12. ROČNÍK 
CENY KRITIKY
ZA MLADOU 
MALBU 2019

SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH KRITIKŮ A TEORETIKŮ 
/ ČESKÁ SEKCE AICA / GALERIE KRITIKŮ

VÝSTAVA FINALISTŮ 

29. 1. –––  3. 3. 2019

GALERIE KRITIKŮ 
PALÁC ADRIA, 1.P

prosinec 2018
leden 2019
109 Kč / 5,10 / 5,10 / ¤12+1

14 / Středoevropské avantgardy
22 / Z akademie do přírody
40 / Rozhovor s Václavem Magidem

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře, 
designu a starožitnostech
artcasopis.cz

OLD
NEWS
12. 12. 2018  — 31. 1. 2019

Příběhy moderní 
české architektury

vydává Labyrint

14. 9. 2018 – 27.  1. 2019
PRAŽÁKŮV PALÁC
HUSOVA 18
BRNO

�
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Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague GalleriesGALERIE RUDOLFINUM  

UNTIL 31 MARCH 2019
CURATED BY HANS-ULRICH OBRIST AND AMIRA GAD.  
PRESENTED IN PARTNERSHIP WITH THE SERPENTINE GALLERIES.  
FEATURING MING SMITH, FRIDA ORUPABO AND MISSYLANYUS.  
ADMISSION FREE THANKS TO J&T BANKA.
GALLERY PARTNER: AVAST FOUNDATION, EXHIBITION PARTNER: J&T BANKA, MEDIA PARTNERS: RESPEKT, RADIO 1.

ARTHUR JAFA: A SERIES 
OF UTTERLY IMPROBABLE, 
YET EXTRAORDINARY 
RENDITIONS. 
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Čejka, Čumlivski, Klepoch: V znamení 
Pentódy / Under the Sign of Pentode
16. 1. – 13. 2.
Publikácia zhŕňa výsledky trojročné-
ho sústavného bádania. Nie všetko 
také, ako sa to tvári. Vo svete jestvujú 
viditeľné sily, no aj sily neviditeľné. 
Schopnosť čítať znamenia a chápať 
súvislosti je zásadným predpokladom 
k pochopeniu skutočnosti. Náhoda 
nejestvuje. Soha már. 
en Publication that sums up the results 
of three years systematic research. Not 
everything is as it seems to be. Visible 
and invisible powers are appearing in the 
world. Nothing is random. Soha már.
Kateřina Černá: Tašky / Paper Bags
21. 2. – 13. 3.
Nakladatelství Bylo Nebylo uvádí v Xao 
Kateřinu Černou, malířku a autorku 
mnoha knížek původně vydávaných v pár 
kusech v „Soukromém rukodělném vyda-
vatelství Grafoman“. 
en Bylo Nebylo publisher presents the 
artist Kateřina Černá in Xao. Painter 
and author of many books, published 
originally in few copies in „Private Hand-
crafted Publishing House Grafoman“.

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

Galerie je do 7. 3. zavřená / 
The gallery is closed until 7. 3.

F4
ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
Otevřeno po telefonické domluvě: 
+420 732 572 413 
etcgalerie.cz

Politika pravdy V – O dokumentární 
nejistotě / Politics of Truth V – About the 
Uncertainty of Documentary
do / until 13. 1.
Závěrečná část ročního projektu Politika 
pravdy je věnována dílům, které se kri-
ticky a reflexivně obrací k prostředkům, 
skrze něž promlouvají. Součástí večerů 
s promítáním je přednáška teoretičky Eri-
ky Balsom a shrnující diskuze tematizující 
dnešní nejistotu pramenící z (ne)schop-
nosti 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 explor-
ing 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 audio-
visual media to represent reality. 
k / c Alžběta Bačíková, Markéta Jonášová 
a Anna Remešová
Otevřeno během akcí nebo po tele-
fonické 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

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

Katarína Hládeková, Ondřej Homola: 
Staré auto / Old Car
do / until 27. 1.
k / c Tereza Jindrová
Christl Mudrak: Jenom voda,
host: Romana Drdová
6. 2. – 24. 3.
k / c Tereza Severová.

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

Emma Woffenden a Petr Stanický: 
Contact–Isolation
11. 1. – 15. 3.
Výstava nabízí vhled do tvůrčího myšlení 
dvou výrazných spřízněných uměleckých 
osobností. Materiálové a ideové experi-
menty se v ní snoubí se sight-specific 
instalací vypovídající o stavu člověka 
a jeho já k prostoru a naopak. 
en The exhibition introduces a creative 
collaboration of two glass artist and 
sculptors. Material and sight-specific 
experiments are part of an exploration of 
the relationship between our egos, the 
space we inhabit and vice versa.

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

Hulda Rós Gudnadóttir, Outi Pieski, 
Máret Ánne Sara, Jaanus Samma: 
Based on a True Story
do / until 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 docu-
mentary tendencies in contemporary art 
of the region. 
k / c Eva Riebová
Mit Borrás, Romana Drdová, Ján 
Gašparovič, Jakub Jansa, Martin Kohout, 
Andrea Pekárková, Johana Střížková, 
Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský: 
Healing 2.0
14. 2. – 7. 4.
Výstava se soustředí na téma zdraví 
a zdravého životního stylu v moderní spo-
lečnosti, a to z perspektivy prolínání vědy 
a techniky s tradicemi a iracionálnem. 
en The exhibition focuses on the topic 
of health and healthy lifestyle in modern 
society, from the perspective blending 
science and technology with traditions 
and irrationality. 
k / c Tereza Jindrová

GALERIE KOSTKA 
Andreas Greiner: Monument pro 308 / 
Monument for the 308
do / until 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 zmani-
pulován tak, aby svým extrémně rychlým 
růstem uspokojil poptávku potravinář-
ského 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 con-
sumption. 
k / c Eva Riebová
Marie Lukáčová: Magic at the Time 
of Conjoncture
14. 2. – 7. 4.
Ve snaze narušit heteronormativní vnímá-
ní současného společenského uspořádání 
zpracovává Marie Lukáčová ve svém 
multimediálním projektu téma polyamo-
rických vztahů a jejich fungování v rámci 
rodiny a aktivistických kolektivů. 
en In order to disrupt the heteronomical 
perception of the current social order, 
Marie Lukáčová elaborates in her multi-
media project the theme of polyamorical 
relations and their functioning within 
family and activist groups. 
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

Italská kolektivní výstava: Brána do 
podsvětí / Italian Group Show: The Gate 
to the Underworld
do / until 7. 2.
Výstava je věnována tématu duchovní 
dimenze podle umění starověké etruské 
i římské civilizace. Představuje rozdílné 
umělecké interpretace světa pojmenova-
ného Hádés a Charón, či Rajské zahrady 
na ostrově, symbolizující cestu duše do 
podsvětí.
en The spiritual dimension according 
to the art of the Etruscan and Roman 
civilizations, depicting various interpreta-
tions of Hades and Charon, the Garden 
of Eden.

PRAGOVKA ARTDISTRICT 
Kolbenova 923/34a  (A6) 
út–čt: 16:00–20:00, pá, so 14:00–18:00
www.pragovka.com

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Andrea Mikysková, Ivana Pavlíčková, 
Patrik Kriššák: Beuys Don't Cry
15. 1. – 19. 2.
Television can change your mind, VIDEO-
DROME can change your body! Don’t 
forget! With LACUNA you can forget!
k / c Veronika Zajačiková
Lea Petříková: A Girl Named Sandoz
26. 2. – 26. 3.
Výstavní projekt vychází z výzkumu 
zaměřeného na změněné stavy vědomí 
v umění v kontextu filmových archivů 
farmaceutické společnosti Sandoz. 
en The project is based on research fo-
cused on transformed states of minds in 
art in the context of film archives of the 
pharmaceutical company Sandoz.
k / c Klára Vavříková

PRAGOVKA GALLERY REAR
Michal Cáb, Marek Hlaváč, Tomáš 
Kajánek: Nikdy to nebylo, pořád to je / 
It Never Was, It Always Will Be
15. 1. – 26. 3.
Výstava pracuje s tématem utopie z roz-
dílných pohledů – od kritické teorie po 
nové utopistické myšlení. 
en The exhibition deals with the theme of 
utopia from different perspectives – from 
critical theory to new utopian thinking. 
k / c Katarína Gatialová

THE WHITE ROOM
Viktor Dedek, Jan Boháč: 
Napadení kancem / A Charging Boar
15. 1. – 12. 2.
Viktor Dedek, rezident Pragovky, svou 
výstavou navazuje na svůj dlouhotrvající 
zájem o detektivní literaturu, význam 
povolání herce a možnosti užití perfor-
mativní složky v současném umění. 
en Viktor Dedek, a resident of Pra-
govka, builds on his long-term interest in 
detective literature, the importance of 
the actor's vocation and the possibility 
of using a performative component in 
contemporary art.

necting element for both authors Nikola 
Nikolai and Pavel Dušek. What is formally 
shared also refers to unshared ideas, no-
tions, fears or hopes.
Pavel Skrott: Kreslení černou. Klidná 
hladina / Drawing Black. Calm Surface
19. 2. – 11. 3.
Pavel Skrott prezentuje svůj nejnovější 
cyklus velkoformátových minimalistických 
kreseb / roláží. Autor pracuje výhradně 
s černým fixem, rozdílná intenzita kre-
sebných stop je způsobena postupným 
vypisováním fixu, duhových barev je do-
saženo záměrným rozpíjením původního 
kresebného záznamu. 
en Pavel Skrott presents his latest cycle 
of large scale minimalist drawings / rol-
lages. The author works strictly with black 
marker, the varying intensity of drawing 
marks is caused by the gradual writing 
out of the marker, rainbow colors are 
achieved by intentional bleeding of the 
original drawing record. 
k / c Soňa Filipová

akce / events
AGOSTO FOUNDATION
www.agosto-foundation.org

Od 28. 2. otevřena výzva nadace Agosto 
Foundation k nominacím na podporu 
činnosti individuálních umělců, umělec-
kých a kulturních subjektů v grantovém 
programu Perpedes 2019.
en February 28, the Agosto Foundation 
opens the call for nominations for the 
support of the activities of individual 
artists, as well as for artistic or cultural 
projects of local communities.

INSTITUT ÚZKOSTI / 
INSTITUTE OF ANXIETY
www.institutuzkosti.cz

Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková: 
12 hodinová konference / 12-Hour 
Conference
12. 1. (Ústav Molekulární Genetiky AV ČR, 
v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4)
Skupinová inscenace, v níž se slova, obra-
zy, jednotlivé příspěvky a vystoupení mísí 
ve složitou koláž. Je záměrně zasazena do 
nočních hodin, kdy obvykle instituce a její 
zaměstnanci (až na nočního hlídače) spí.
en A group production in which words, 
images, individual contributions, and per-
formances commingle to form a compli-
cated collage.

na výletě / an excursion
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA / 
THE BRNO HOUSE OF ARTS
www.dum-umeni.cz

Feministická avantgarda sedmdesátých 
let. Díla ze sbírky Sammlung Verbund, 
Vídeň / Feminist Avant-garde of the 
1970. Works from the Sammlung Verbund 
Collection, Vienna
do / until 24. 2.
Skupinová mezinárodní výstava Feministická 
avantgarda představuje mimořádná díla 
umělkyň, tvořících v sedmdesátých až deva-
desátých letech minulého století v souladu 
s tehdy naléhavými genderovými otázkami.
en The international group exhibition 
Feminist Avant-garde displays outstanding 
works by female artists active between 
the 1970s and the 1990s dealing with the 
urgent gender issues of the time.

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ /
MORAVIAN GALLERY IN BRNO
www.moravska-galerie.cz

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře / 
The Road to Le Grand Jeu
do / until 24. 2.

Výstava představuje Josefa Šímu jako 
hlavního prostředníka mezi francouzskou 
a českou avantgardou.
en The exhibition will introduce Josef Šíma 
as the main mediator between French and 
Czech avant-garde.

GALERIE SÝPKA & GALERIE KAPLE 
Valašské Meziříčí 
galerie.kzvalmez.cz

Igor Korpaczewski: Svoboda a nesvoboda /  
Freedom and Not-Freedom
29. 11. – 25. 1. (Galerie Sýpka)
Petr Nikl: Mezipaměť / Cache
14. 12. – 1. 2. (Galerie Kaple)

OBLASTNÍ GALERIE 
VYSOČINY V JIHLAVĚ
Galerie Alternativa
www.ogv.cz

Jan Pražan, Dominik Strouhal: 
Zdroj / Source
do / until 13. 1.
k / c Jiří Zemánek

LUXFER GALLERY
Česká Skalice
www.galerieluxfer.cz

Tomáš Džadoň: Role trikolory / 
The Role of the Tricolor
do / until 27. 1.

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY
www.galeriekvary.cz

Tomáš Polcar: Hemisféry / Hemispheres
do / until 13. 1.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC
www.ogl.cz

Para. Keramika. Grafika
13. 12. – 10. 3.
Cyklus představení vratislavské Akademie 
výtvarných umění završuje výstava peda-

gogů keramické a grafické fakulty.
en A series of shows by the Eugeniusz 
Geppert Academy of Fine Arts culminates 
in an exhibition of faculty works of the ce-
ramics and graphic design departments.
Richard Loskot: Subjective Encyclopedia
13. 12. – 10. 3.
Šárka Koudelová, Ondřej Basjuk 
2051: Algorithm
18. 1. – 21. 4.

PLATO OSTRAVA
plato-ostrava.cz

Geolokalita PLATO
4. 12. – 28. 2.
Sdílíme minerály a polodrahokamy. Najdě-
te a odneste si kámen pro radost nebo 
přineste vlastní nálezy, které se vám už 
nevejdou do vitríny.
en We're sharing minerals and semi-
precious stones. Find and take a stone that 
makes you happy or bring your own discov-
eries that no longer fit in your display case.
Koncepce / Concept: Michaela 
Ondroušková, Marek Pokorný

ArtMap se těší podpoře:

Mapa © Map Design 
www.mapdesign.eu

Vydává Artmap, z.s., texty pocházejí od galerií a institucí. 
Sídlo: Vojtěšská 196/18, Praha 1, info@artmap.cz, 
www.artmap.cz, www.knihkupectvi.artmap.cz
Grafické řešení: Petr Hrůza, překlady a anglické korektury: 
Jennifer Hejtmánková

by the work of the Polish artist Alina 
Szapocznikow, who explored the human 
body through sculpture.

NAU GALLERY 
Kubelíkova 22 (D6) 
otevřeno po dohodě / open by 
appointment 
naugallery.cz

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

Cloudy Babies: EP
26. 1. – 1. 3.

Cloudy Babies jsou hvězdy, madony, ko-
mety. Jsou nedosažitelnou, pečlivě vyge-
nerovanou podobou, smutnou z absence 
vlastního srdce. 
en Cloudy Babies are stars, madonnas, 
comets. They are unattainable, carefully 
generated form, sad from the absence of 
their own heart.

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

Jiří Černický: S drakem v zádech
5. 12. – 17. 2.
Zpětný pohled na rané akce Jiřího Černic-
kého odkrývá touhu propojit vědu s jinými 
způsoby percepce a téměř jinými stavy 
vědomí. Propletenec racionálních a iracio-
nálních kroků vedených různými transfor-
mačními 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 inter-
woven 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 vědecko-
technické revoluce / Civilisation at 
the Crossroad: Architects of the 
Scientific – Technical Revolution
4. 12. – 17. 2.
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 interdisciplin-
ary 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 Display

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

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

Daniel Balabán: Paleorest
do / until 19. 1.
k / c Richard Adam

DISPLAY 
Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. 
Dittrichova 9/337 (E3) 
út–ne / Tue–Sun 12:00–18:00 
display.cz

Civilizace na rozcestí: strůjci vědecko-
technické revoluce / Civilisation at the 
Crossroad: Architects of the Scientific – 
Technical Revolution
4. 12. – 17. 2. 
k / c Lukáš Likavčan, Pavel Sterec
Výstava se koná zároveň i v Galerii Futura / 
The exhibition takes place concurrently at 
Galerie Futura. �

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

Comunite Fresca: Monzun
do / until 17. 3.

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

Darja Lukjanenko: Symptoms of the World
25. 1. – 16. 2.
Site-specific instalace se věnuje tématu 
Rajské zahrady, kterou zachycuje v její 
závěrečné fázi a totiž rozkladu. Pros-
tor galerie se stává jakýmsi vanitas 
současnosti, kde fragmenty dnešního světa 
podléhají fyzické i digitální dekompozici.
en The site-specific installation thematizes 
the Garden of Eden, which is captured in 
its final stages, thus in deterioration. The 
space of the gallery becomes a sort of 
vanitas of the contemporary, where frag-
ments of today’s world are subjected to 
physical and digital decomposition.
k / c Kamila Huptychová
Kristýna Strejcovská: Brainstorming
21. 2. – 16. 3.
Galerie je reklamní výlohou prototypů 
mozků vhodných pro dnešní dobu. Jsou 
příklady produktů, které by si člověk 
mohl nechat transplantovat do hlavy 
pod příslibem bonusových vlastností – 
zodpovědnost, flexibilita – které usnadní 
život v korporacích. Člověk se zde stává 
kontrolovaným produktem.
en The gallery is a commercial shop 
window for prototypes of brains suitable 
for today. They are examples of products 
that a person could have transplanted 
into their head with the promise of bonus 
characteristics – responsibility, flexibil-
ity – which facilitate life in corporations. 
Here, a person becomes a controlled 
product.
k / c Nikol Vlčková

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

Jan Kostohryz
23. 1. – 1. 3.
vlajka / flag: Julius Marmota

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 (E3) 
galerieviaart.com

Václav Bláha: Příběhy II. / Stories II
do / until 25. 1.
Figurální malířská tvorba. 
en Figurative painting. 
k / c Richard Drury
Blanka Nováková
19. 2. – 22. 3.
Aktuální malířská tvorba autorky, zachycu-
jící zvláštní a nečekané interakce ze světa 
zvířat a lidí.
en The artist's latest work, depicting 
strange and unexpected interactions from 
the world of animals and people. 
k / c Zdeněk Freisleben

WHITE PEARL GALLERY 
Dittrichova 5 
st–ne, 13:00–18:00 
whitepearl.gallery

Markéta Jáchimová feat. Janja Prokić
In the Chest
do / until 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

Václav Girsa: Magmatic Laf
12. 1. – 1. 3.

Sociologové pojmenovali naší dobu jako 
tekutou a nestabilní. Existují však entity, 
které k procesům tekutosti a přeskupování 
mají co říct už po miliony let. Součástí 
vernisáže Václava Girsy bude vystoupení 
Kokon Haka.
en Sociologists have called our era "flow-
ing and unstable". There are, however, 
entities that have something to say about 
the processes of flowing and regrouping 
after millions of years. Kokon Haka will 
perform at the opening.

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

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

Matěj Al-Ali: Bestiář / Bestiary
od / from 20. 12. 2018

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

a skulptury, které se vyznačují neobvyklými 
perspektivami, extrémními světelnými 
efekty a exaktními formami.
en The relationship between the individual 
and the crowd, anonymity and seeming 
idyll – these are where Georg Loewit finds 
inspiration. Here you'll find paintings and 
sculptures that feature unusual perspec-
tives, extreme light effects, and precise 
shapes.

D4
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

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 transfor-
mation of visual experience through site-
specific installations. These installations 
make use of not only technical equpiment, 
but also certain surroundings, natural 
phenomena and daylight.

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

D5
CITY SURFER OFFICE
Chvalova 12 (D5)

Sledujte náš aktuální program online / 
Check our current programme online: 
citysurferoffice.tumblr.com

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

Romana Drdová & Julie Béna: 
Horse and Britches
19. 1. – 2. 3.
k / c Tereza Jindrová

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

Tomáš Bárta
10. 1. – 8. 2.
Šimon Kadlčák: [indistinct chatter /
distant siren wailing]
14. 2. – 15. 3.

HUNT KASTNER 
Bořivojova 85 (D5) 
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00, 
so / Sat 14:00–18:00 
huntkastner.com

Michaela Thelenová: Sudetská 
reneta / Sudenten Reinette
do / until 25. 1.

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 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 fragmen-
tary, anti-descriptive language to liberate 
the multilayered strata of reality and call 
into question the dominant status of the 
power centre.
Jiří Thýn: Tvar, práce a dvě tlustá 
břicha / 
Shape, Work, and Two Fat Bellies
9. 2. – 6. 4.
Jiří Thýn je jedním z předních výtvar-
ných umělců své generace, kteří pracují 
s médiem fotografie. Pro Thýnovu práci 
je charakteristické, že překračuje hranice 
fotografického média a využívá i dalších 
vyjadřovacích prostředků. Výstava byla 
v počáteční fázi inspirována prací polské 
umělkyně Aliny Szapocznikow která ve 
svých plastikách tematizovala lidské tělo. 
en Jiří Thýn is one of the leading visual 
artists of his generation working in and 
with the medium of photography – al-
though characteristically his work crosses 
the borderlines of the medium, pushing 
beyond into installation and interven-
tions. Exhibition is, in part, inspired 

Veronika Přikrylová: Slaměnky / 
Strawflowers
19. 2. – 5. 3.

POP-UP
Aleš Novák: Postbarokní folklór, aneb 
Jak zmarnivět funkcionalismus /  
Post-Baroque Folklore, or How to  
Ruin Functionalism
15. 1. – 19. 2.
Výstava je kratší než název. 
en The exhibition is shorter then its title. 
k / c Lucie Nováčková
Monika Žáková: Expanding the Factory
26. 2. – 26. 3.
Papírové a plechové objekty – formální 
podobnosti a odlišnosti vyvolávající stavy 
jistoty a iluze. 
en Paper and metal objects – formal simi-
larities and differences causing the states 
of certainty and illusion.

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

Nikola Nikolai + Pavel Dušek: 
(Ne)sdílené / (Un)Shared
22. 1. – 8. 2.
Pokud připustíme existenci sdílených 
myšlenek, pak současně s nimi musí 
existovat i ty nesdílené. Ono nesdílené je 
pak spojujícím prvkem obou autorů Nikoly 
Nikolai a Pavla Duška. Co je formálně 
sdílené zároveň odkazuje k nesdíleným 
myšlenkám, představám, obavám či 
nadějím. 
en If we admit the existence of shared 
ideas, then there must be those that are 
not shared. This unshared is then a con-
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Transformace
geometrie

Sbírky Siegfried Grauwinkel, Berlín 
a Miroslav Velfl, Praha

28. 11. 2018
— 31. 3. 2019

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

HUNT KASTNER

9/2 – 6/4/2019
Vernisáž/Opening 
8/2/2019

Jiří Thýn
Tvar, práce a dvě tlustá břicha
Shape, Work, and Two Fat Bellies


