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Fotograf Festival 2018
Ne-práce: Zaměstnání volnem

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
AULA AVU
U Akademie 4 (A3)
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
po–pá/Mon–Fri 10:00–18:00
avu.cz
Hana Chmelíková, Radka Doubravová:
Poznámka o přístupnosti č. 1
1. 10.–25. 10.
První ze série výstav, které budou formou
site specifických projektů adresovat ideologie galerijního prostoru, ptát se po tom,
komu je určen a s kým se v něm nepočítá.
Výstava Hany Chmelíkové a Radky Doubravové, studentky a absolventky AVU, představí
jejich individuální tvorbu pohybující se od
grafiky přes malbu po fotografii a konceptuální umění, ve které umělkyně reagují na
nezájem o mateřství, ať jako tématu tvorby,
filozofického diskurzu, tak praktické stavu, v
akademickém a uměleckém prostředí.
en First from Accessibility Note exhibition
series in the form of site specific projects
when artists will address ideologies of gallery space and ask for whom it is meant and
who is not accounted for. Hana Chmelíková
and Radka Doubravová's exhibition will present works by the current student and alumni
of the Academy respectively. In practices
ranging from graphic arts to painting to photography to conceptual pieces, the female
artists react to dismissal of motherhood as
a topic of artistic practice, as philosophical
discourse, as well as motherhood as a condition, in local academic and contemporary
art environment.
k / c: Magdalena J. Härtelova

A4
GALERIE HŠ
Holešovická Šachta
Bubenská 14 (A4)
út-pá / Tue-Fri 16:00-22:00,
so / Sat 14:00-22:00
holesovickasachta.cz
Andrea Mikysková, Ivana Pavlíčková,
Patrik Kriššák: Choker
21. 8. – 15. 9.
Výstavní projekt umělců, kteří vyrostli s internetem a pro které je digitální svět stejně
přirozený jako ten fyzický. Prostřednictvím
různých uměleckých přístupů zkoumají
dopady všudypřítomných technologií na
lidské bytí. Na výstavě se setkávají tři média
– obraz, objekt, video.
en Three artists use three media to examine
the effects of technology on humans.
Jan Dotřel: Deeply Ordered Chaos
6. 9. – 29. 9.
Pro fotografie Jana Dotřela je podstatné
pnutí mezi redukovatelností a neredukovatelností. Používá platónská tělesa,
čtvercové mřížky (gridy) a Fibonacciho
posloupnost jakožto matematické modely
výseků skutečnosti. Tyto prvky pak zasazuje
do pečlivě vybraných krajin, které jsou
svými vlastnostmi – nahodilostí uspořádání,
neustálým proměnám a růstu – naopak
jedinečné a neredukovatelné. Vyhýbá se
tak univerzalizaci těchto principů a snaží se
o jejich narušování a rozklad.
en Photographer Jana Dotřela reduces
landscape photography to its essential elements – Platonic solids, grids, and Fibonacci
numbers.
k / c: Jozef Mrva ml.
Filip Dvořák: Four Black Horses
In The Sunset
20. 9. – 20. 10.
Čtyři černí koně se ještě pasou v západu
slunce. Lovci ticha před bouří mají zapnuté
mikrofony. Je šero a do kamenů se dnes již
netesá. Hrdinové v děravých botách vyhlíží
první sněhovou vločku.
en Four black horses graze in the setting
sun. Hunters of silence switch on their
microphones before a storm. It's twilight
and the quarrymen have stopped. Heroes in
holey shoes observe the first snowflake.
Markéta Jáchimová, Ondřej Čech:
Interieur Domestique
10. 10. – 31. 10.
Výstava je inspirována historickým interiérem obřadních síní zpodobněných v malbě
a objektech Markéty Jáchimové. Ondřej
Čech autorsky pojednává samotnou instalaci
výstavy, jež usazuje do kontextu dnešní
doby.
en Historical interiors of ceremonial halls as
depicted in the works of Jáchimová. Čech
then addresses the installation itself in the
context of today's world.
Quiet Chamber, Noisy Heart
25. 10. – 31. 10.
Ateliér Malby pod vedením Jiřího Černického
a Michala Novotného na UMPRUM se představuje skupinovou výstavou za účasti hostů.
Společně zaplní prostor galerie instalací,
která přesahuje formát přehlídky ateliérových prací.
en Exhibition of student work from Prague's
UMPRUM painting atelier led by Jiří Černický
and Michal Novotný.
k / c: Lumír Nykl, Tina Poliačková
untitled_collective: yard sale
26. 10. – 31. 10.
Po roce, v rámci Designbloku a zároveň
trochu bokem, je zase čas představit nové
projekty členů designérské tvůrčí platformy
untitled_collective. Tentokrát bez mačkání
se v nekonečném zástupu návštěvníků výstaviště, ale ve svěží atmosféře našeho dvorku.

en It's once again time for Designblok and
our annual untitled_collective, this time in
our nearby backyard.

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
Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept /
That´s what I call a koncept
6. 9. – 12. 11.
Práce slovenského umělce Viktora Freša nabízejí řadu razantních řešení, která berou
útokem (nejen) „umělecký provoz“ a umělci i divákovi umožňují uplatnit nezadatelné právo na svobodné vnímání, promýšlení a prožívání umění.
en The works of Slovak Artist Viktor Frešo
present a number of forceful solutions that
mount an attack on “art operations” (among
other things) and allow both artists and
viewers to claim their inalienable right to
perceive, experience, and think about art in
an unrestrained manner.
Chihuly-Libenský-Brychtová
1. 6. – 24. 9.
Chihuly-Libenský-Brychtová – výstava, která
představuje tři největší ikony současného
sklářského umění, je nejen poctou jejich
dílu, ale zaměřuje se i na neobyčejný příběh
vzájemného respektu, podpory a osobního přátelství, které se zrodilo v počátcích
normalizace a přetrvalo neuvěřitelných
padesát let.
en The exhibition presenting three icons
of contemporary glass art is not only an
homage to their work, but also tells and extraordinary story of mutual respect, support
and personal friendship, which was born in
times of the Normalisation and has endured
for an unbelievable fifty years.
Stanislav Libensky Award 2018
21. 9. – 19. 10.
Mezinárodní sklářská soutěžní výstava
představuje v Praze každoročně ty nejlepší
práce absolventů vysokých uměleckých škol
z celého světa, kteří ve své závěrečné práci
použili sklo.
en An international competitive glassmaking exhibition that every autumn in Prague
presents the best work of graduates of art
colleges who used glass in their degree
projects.
Vítejte v těžkých časech /
Welcome to Hard Times
19. 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...
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...

A6
LÍTOST
Přívozní 1054/2 (A6)
st–ne / Wed–Sun 12:00–18:00
web: litost.gallery
Florencia Almirón, Clara Amaral, Ibon
Aranberri, Alaa Abu Asad, Zbyněk Baladrán,
Matthijs de Bruijne, Livio Casanova, Ulufer
Çelik, Agata Cieślak, Chris Curreri, Danica
Dakić, Anna Daučíková, Teresa Distelberger,
Ines Doujak, Nikos Doulos, Gangart, Tina
Gverović, Dominique Hurth, Luis Jacob,
Sanne Kabalt, Gülsün Karamustafa,
Alejandra Riera, Annette Ruenzler, Jürgen
Stollhans, Isabelle Sully, Leeron
Tur-Kaspa, Simon Wachsmuth, Baha
Görkem Yalım and Zheng Mahler:
Sleeping with a Vengeance, Dreaming
of a Life
31. 8. – 28. 9.
Může být spánek vnímán jako radikální
a pobuřující činnost? Umíme si představit
samotné snění a spánek jako politický akt?
Pakliže by spánek zabraňoval kapitalistické
výrobě a společenské reprodukci, byl by si
spící schopen vysnít lepší život či lepší budoucnost?
en Can sleep be considered a radical,
subversive activity? Can the act of dreaming,
sleep’s correlate, be imagined a political
deed? If sleep were to obstruct the cycle of
capitalist production and social reproduction, would the sleeper be able to dream up
a better life, a better future?
k / c: Ruth Noack
Zofia Urszula Komasa: Fragile handle with
care (výstava jako... performativní instalace
/ exhibition as...performative installation)
27. 10. – 28. 10.
Akt 1. přijetí, vzduch, pryč, bublina, klid, kráter, útěk, létání, domácí, moonwalk, matka,
novorozenec, identita, neviditelný, placenta,
kosmická loď, sushi, děloha, voda, práce,
yannick. Akt 2. …
Série „výstava jako…“ se zaměřuje na
zkoumání samotného formátu výstavy skrze
média, jež jsou v galerijním prostředí častokrát označovaná jako „doprovodná“.
en Act 1. acceptance, air, away, bubble,
calm, crater, escapism, flying, home, moonwalk, mother, newborn, identity, invisible,
placenta, spaceship, sushi, uterus, water,
work, yannick. Act 2. …
The series ‘exhibition as…’ explores the
subject of exhibition and analyses different
formats to bring in forth exhibition models
that are often described as additional ones.

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.
Maurice Pellé nebyl pouze generálem budujícím armádu nové ČSR, ale i kreslířem a kulturní osobností aktivní v české avantgardě.

V souvislosti s výročím 100. let od založení
republiky výstava připomene také Kupku,
Muchu, Fillu, Gutfreunda, Mařatku aj.
en Maurice Pellé was not only general
organising the newborn Czechoslovak army,
but also a draughtsman and cultural person
active among the Czech Avant-garde. Kupka,
Mucha, Filla, Gutfreund, Mařatka and other
artists are also commemorated in connection with the 100th anniversary of the ČSR.
Ženy a jiná dobrodružství Bohumila
Konečného / Women and Other Adventures
of Bohumil Konečný
25. 9. – 11. 11.
Bohumil Konečný alias Bimba, výjimečný
a dynamický ilustrátor dobrodružných knih,
plakátů i spoluautor hrdinné Octobriany.
Výstava představí řadu unikátních, dosud
nevystavených originálů a dokumentů.
en Bohumil Konečný aka Bimba, an extraordinary illustrator of adventurous books,
posters, and co-author of famous Amazon
Octobriana.The exhibition present a wide
selection of unique works and documents
by Bimba.

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: Fifth Force
25. 10. – 14. 12.
Sme ako pozemské bytosti determinované
zákonmi fyziky? Sú fyzikálne zákony pevne
dané a nemenné, alebo sa vyvíjajú v čase?
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
Toy_Box a Lékaři bez hranic: Nevšímejte
si nás! Kala Azar a spol. / Toy_Box and
Doctors without Borders: Don't Look! Kala
Azar et al.
14. 8. – 7. 10.
k / c: Zuzana Štefková, Lenka Kukurová
Martina Mullaney: Obvykle je zklamaná /
Usually, She is Disappointed
8. 10. – 22. 11.
Cyklus fotografií, jehož název si autorka
vypůjčila z radikálního feministického manifestu Dialektika sexu Shulamith Firestone,
se zabývá feminismem, politikou, matkami
a možností umělecké práce po té, co přijdou
na svět děti. Umělkyně pracovala po nocích
a úmyslně volila "kuchyňskou" estetiku.
en The work borrows its title from the radical feminist manifesto, Dialectic of Sex, by
Shulamith Firestone, it looks at feminism,
politics, mothers and the world of work
after children. At night, the artist hunted
for photographs, deliberately adopting
a ‘kitchen table’ aesthetic.
k / c: Zuzana Štefková, Lenka Kukurová
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
Jakub Janovský: Jack in the Box
3. 10. – 3. 11.
INI PROJECT / PROSTOR
Jeronýmova 88/9 (vchod z Husitské) (C5)
otevřeno během akcí, jindy po
domluvě / open during events,
otherwise by appointment
iniproject.cz
Lenka Glisníková & Tania Nikulina:
Popy Story 2
14. 9., 19:00
INI se promění na experimentální pracovní
prostor, ve kterém bude postupně vznikat
jurta zasvěcená relaxaci a odpočinku.
Haptické látky návštěvníky opanují stejně
jako site-specific hudba Kateřiny Palešníkové
a Jana Hrubeše. Snaha o mentální restart,
kde se těla proměňují před očima v příslibu
nového začátku.
en INI is transformed into an experimental
workspace in which a yurt devoted to rest
and relaxation will gradually develop. The
haptic exhibition will also feature music by
Kateřina Palešníková and Jan Hrubeš.
Lenka Glisníková & Tania Nikulina:
Popy Story 3
21. 9., 19:00
Co je meditace? Můžeme skrze ní splynout
v kolektivní hmotu? Performativní večer,
kterým nás povedou vlastní smysly a vůně
aroma lamp vyústí v závěrečnou prezentaci
showroomu prožitků. Odpočinek namíchaný
ve správném poměru, stejně jako esenciální
olejíček v rozprašovači.
en What is meditation? Can it help us merge
into a collective mass? A performative evening accompanied by one's own senses and
an aroma lamp.
Čtvrtá vlna
Čtvrtá vlna během rezidence uspořádá diskuze zabývající se institucionálním rozměrem
výchovy či sérii přednášek o reprodukování
sociálních nerovností související s vnímáním
těla, rodičovstvím či sexualitou. Vznikne také
dočasný prostor pro hlídání dětí rodičů,
kteří zatím nemají nárok na školku, ale
nemohou si hlídání dětí dovolit.
en The fourth wave of the residency
comprises discussions on institutionalized
forms of childcare and a series of lectures
on reproducing social imbalances relating
to perception of bodies, parenthood, and
sexuality.

Marie Lukáčová, Martina Smutná: Volno
pod kontrolou / Leisure under Control
11. 10. – 2. 11.
Čas nicnedělání aristokracie počátků
novověku a dnešní střední třídy se v lecčems
potkávají. Obrazy Martiny Smutné z této
podobnosti těží. Marie Lukáčová zkoumá
vztah mezi veřejným a soukromým a s tím
souvisejících společenských „pořádků” skrze
médium videa - Živa Mrtva. Kroužení kolem
oddělitelnosti volného a pracovního času
svádí dvojici dohromady v koncepci prostředí a aktivit v rámci výstavního projektu.
en The idleness of the aristocracy at
the start of the modern era and that of
today’s middle class have much in common.
The works of Martina Smutná draw on this
similarity. Marie Lukáčová explores the
relationship between the public and the
private as well as associated social “orders”
using the medium of video in her film Ziva
Mrtva. Circling around the separability of
leisure and working time has brought this
duo of artists together for the concept of
the environment and activities within the
framework of an exhibition project.
k / c: Tereza Rudolf
NADACE A CENTRUM
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
Dukelských hrdinů 25a (B4)
st – ne / Wen – Sun,12:00 – 18:00
www.galeriejeleni.cz
GALERIE JELENÍ
Jennifer Helia DeFelice: Proveďte volbu /
Make a Selection
5. 9. – 30. 9.
Umělkyně pracuje konceptuálně a performativně na projektech, které zachycují roli
jedince v současné době v nejrůznějších
kontextech. Na aktuální výstavě uvažuje o obtížnosti procesu volby, její funkci
i o tom, jak ovlivňuje naši představu o světě.
en The artist examines conceptually and
performatively the role of the individual
today in various contexts. This exhibition
examines the difficult process of making
choices, its function, and how it is influenced by our perception of the world.
Isabela Grosseová a členové kroužku CVAK!
Elpida o.p.s: Neprožitý život; Špehování
reprodukované práce; Vystavování
zaměstnání / An Unlived Life; Spying on
Reproduced Work; Exhibiting Employment
9. 10. – 4. 11.
Pojďme se společně zamyslet nad tím, jak je
časté vzdát se v mládí snu věnovat se nějaké
profesi, která nás lákala. Kolika z nás se toto
přihodilo? Fotografie jako dokumentace
práce a volného času: zapadlé profesní
sny z mládí výstava oprašuje v dialogu mezi
umělkyní a členy seniorského fotokroužku.
en How often do people give up their
youthful dreams of engaging in some
profession that has always attracted them.
The exhibition shows photographs as
a way of documenting working and leisure
time, wiping the dust off from forgotten
professional dreams of youth in a dialogue
between the artist and members of a photo
club for senior citizens.
k / c: členové kroužku / members of CVAK!
Elpida o.p.s & Isabella Grosseová
GALERIE KURZOR
Podmínky nemožnosti VI/VII: Technický
detail / Conditions of Impossibility VI/VII:
Technical Detail
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.
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
Katharina 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. 2019
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.
POLANSKY GALLERY
Veletržní 45 (B4)
st–so / Wed–Sat 14:00–19:00
nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com
Adam Holý: Post Post Mantra
13. 9. – 27. 10.
k / c: Jiří Havlíček, Pavel Vančát
Emmy Skensved: Room & Bored
13. 9. – 27. 10.
k / c: Christina Gigliotti
STONE PROJECTS
Veletržní 32 (B4)
út, čt / Tue, Thu 10:00–14:00
St / Wed 14:00-19:00
nebo po domluvě/or by appointment
stoneprojects.cz
Antonín Jirát: Historie rozměrů /
History of Dimensions
14. 9. – 1. 11.
k / c: Jen Kratochvil

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

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
Zuzana Lazarová, Inéz Karčáková, Simona
Petrlová, Eulalie Polne, Karolína Smilková,
Tian Yang: Final Foto FAMU 2018
21. 9. – 30. 9.
Výstava magisterských projektů z Katedry
fotografie FAMU. Průřez odlišnými přístupy
k uchopení fotografie a technického obrazu
v současném vizuálním kontextu.
en Exhibition of MgA. student projects from
the FAMU Department of Photography.
Captain Lightfoot (Anneli Holmstrom, Emma
Pratt, Kadie Salmon) & Christian Henninger,
Nitish Jain, Bára Anna Stejskalová, Eva
Urbanová: Memory Palace
11. 10. – 28. 10.
Projekt Memory Palace je o hledání nových
způsobů kreativity. Skotský umělecký
kolektiv Captain Lightfoot spolupracuje
se čtveřicí studentů fotografie, scénografie, animace a choreografie na rozvíjení
tvůrčích praktik umožňujících napojení na
vnitřní krajinu mysli a vedoucích ke vzniku
svobodnějších a intuitivnějších děl.
en Memory Palace is a collaborative project
focussing on creative processes. Together
with a group of AMU students from photography, stage design, animation, choreography, the collective explores methods
that allow us to access inner landscapes of
the mind to create works that are devoid
of critical thought and are more free and
intuitive.
k / c: Captain Lightfoot
GALERIE ARCIMBOLDO
Lázeňská 4 (C2)
út–so / Tue-Sat 11:00–18:00,
arcimboldo.cz
SNP – Slovenské národní povstání /
Slovak National Uprising
30. 8. – 10. 10.
Partyzánská sonda do současného slovenského umění
en A reconnaissance mission into contemporary Slovak art
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.
Výstava představí společné dílo umělců
Richarda Stipla a Josefa Zlamala a bude
obohacena o díla z významných sbírek.
en A joint exhibition of Richard Stipl and Josef Zlamal enriched with works from notable
collections.
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 je galerie přístupná přes
obchod Fokus Optik (kde požádejte
o klíč) / If not coming directly for the
openning, please ask for the key in the
neighboring 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.
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

Markéta Hlinovská: Srst ve městě /
Fur in the City
29. 6. – 7. 10.
Výstava se zaměřuje na zvíře, jehož podoba
a pohybové možnosti jsou interpretovány
skvrnami a fragmenty přesahujícími až k architektonickým novotvarům poskládaným
v nové celky. Dochází k propojení lidských
myšlenkových konstrukcí a instinktivního
chování zvířete.
en The artist interprets animal form and
movement possibilities through stains
and fragments, which reach up to unseen
architectonic shapes assembled into the
new complex. The interconnection is set
between mental constructions of a human
and instinctual animal behavior.
k / c: Olga Malá
START UP
Valentýna Janů: Is Your Blue the Same
as Mine?
18. 7. – 16. 9.
Dívka, která vám z plátna dělá společnost
v jinak téměř prázdném prostoru, svou
přítomností zároveň doprovází zmatečné
vyprávění o rozhodnutích, samotě i lásce.
en A girl keeps you company from the
screen in an otherwise almost empty
space; at the same time, her presence is
accompanied by a tale of decisions, solitude,
and love.
k / c: Jitka Hlaváčková
Anna Ročňová
26. 9. – 11. 11.
Ročňová je absolventkou sochařského ateliéru Dominika Langa a Edith Jeřábkové na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Své práce dosud představila na samostatných výstavách v galerii hunt kastner nebo
v galerii Jelení a její práce byly vybrány na
reprezentativní výstavu Against Nature ve
Veletržním paláci.
en Anna Ročňová is a graduate of Dominik
Lang and Edith Jeřábová's sculpture atelier
at UMPRUM. Her work has been displayed at
solo shows at hunt kastner and Galerie Jelení, and her work was selected for the Against Nature show at the Trade Fair Palace.
k / c: Jakub Král
Shadi Harouni: The Mountain Is Still Whole
18. 7. – 30. 9.
Shadi Harouni je íránsko-americká umělkyně. Výchozím bodem její práce je osobní
zkušenost s poválečnou a porevoluční
situací v Iránu a s antagonistickým vztahem
Íránské islámské republiky k obrazům, hudbě, módě a lidskému tělu.
en Shadi Harouni is an Iranian-American
artist. The starting point for her work is
her personal experience of a post-war and
post-revolutionary Iran, as well as a close
study of the Islamic regime’s wavering
relationship towards form, image, music,
fashion, and the human body.
k / c: Jitka Hlaváčková, Zuzana Štefková
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13 (C3)
út–ne / Tue-Sun 10:00–20:00
ghmp.cz
Santiago Calatrava: Art and Architecture
do / until 16. 9.
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
Tomáš Ruller: Perform-Made.
Udržitelné záblesky
27. 6. – 14. 10.
Výstava je součástí společného výstavního
projektu s Domem umění města Brna, kde
se na podzim 2017 uskutečnila jeho první
část. Cílem této spolupráce je co nejkomplexněji představit tvorbu akčního umělce
a tvůrce videoartu Tomáše Rullera.
en Part of a joint project co-organized with
the Brno House of Arts where its first part
was held in autumn 2017. The aim is to present the oeuvre of Ruller's Action Art and
Video Art in as complex a way as possible.
k / c: Jitka Hlaváčková
GALERIE NOD
Dlouhá 33 (C3)
po–ne / Mon–Sun 10:00–20:00
nod.roxy.cz
Julius Reichel: Death Row / 16. 3. 2014 /
All Time High
13. 8. – 16. 9.
Reichelovy práce problematizují současnou
praxi globalizovaného a digitalizovaného světa umění, zkoumají vztah závěsného obrazu
a jeho rozvíjení v rozličných situacích.
en Reichel's work deals with the issues of globalisation and digitalisation in the art world.
k / c: Pavel Kubesa
Elko Braas, Linus Clostermann, Luise
Hampel, Andrea Sobotková, Artur Magrot,
Denisa Šváchová: Hybridní nesnáze
24. 9. – 17. 10.
Skupinový projekt se zajímá o témata české
a německé historie a identity.
k / c: Pavel Kubesa
Jakub Jansa: Club of Opportunities S1.E4
22. 10. – 25. 11.
Poslední dílo ze „seriálové” výstavní linie
Jakuba Jansy započaté projektem Club
of Opportunities (2017) odhalí živý proces
umělecké praxe a rozsáhlé interakce.
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
Kateřina Holá a David Fesl:
Nebudu jíst nic, co staví hráze
7. 9. – 13. 10.
Výstava si ze své podstaty nemůže klást
pevné cíle. Pokouší se o střet instituce s intuicí, ukazuje instinktivnější a empatičtější
přístupy v umění.
en The exhibition cannot by its very nature,
set firm goals. Trying to clash with the
intuition of an institution, showing a more
instinctive and empathic approach to art.
k / c: Jiří Kovanda
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
NÁRODNÍ GALERIE
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17 (C3)
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00
ngprague.cz
Antony Gormley: Sum
19. 5. – 14. 10.
Antony Gormley vybral společně s Národní
galerií pro výstavu tři práce. Sochu Sum
a dvě práce na papíře. Feel – otisk jeho
vlastního těla a Reach – napodobení těla pomocí otisku dřevěných plátů tvořících kříž.
en Antony Gormley together with the National Gallery has selected three artworks:
a sculpture called Sum and two works on
paper: Feel – an imprint of his own body,
and Reach – an imitation of the human body
made of prints of wooden plates which
resemble a cross.

C5
GALERIE VI PER
Vítkova 2 (C5)
st–pá / Wen–Fri 13:00–19:00,
so / Sat 12:00–18:00
vipergallery.org
Discreet Violence: Architecture and the
French War in Algeria
21. 9. – 10. 11.
Během alžírské revoluce (1954–1962) prováděly francouzské úřady cílenou reorganizaci
území Alžírska, násilně přeměňovaly stávající
města i vesnice, stavěly novou infrastrukturu
a strategicky budovaly nové osady s cílem
udržet Alžírsko pod francouzskou koloniální
nadvládou. Výstava představí výstavbu
vojenských (tzv. přeskupovacích) táborů
– dočasných i trvalých – ve venkovských
oblastech Alžírska. Tyto tábory vznikaly jako
příprava k masivnímu přemísťování velké
části alžírské populace.
en During the Algerian Revolution, the
French government undertook a radical reorganization of the country, renaming towns
and cities and building new settlements with
the goal of keeping it under French colonial
rule. The exhibition presents military
camps in rural areas of Algeria, designed
to relocate a large portion of the Algerian
population.
k / c: Samia Henni
HAUCH GALLERY
Pobřežní 20a (C5)
st-so / Wed-Sat, 12:00–18:00 nebo
po domluvě / or by appointment
hauchgallery.com
KARLIN STUDIOS
areál Kasárna Karlín, Prvního pluku 2 (C5)
út–pá / Tue–Fri 15:00–18:00
so–ne / Sat–Sun – 14:00–19:00
karlinstudios.cz
Ádám Kokesch: Palm house
31. 8.–23. 9.
Kokesch koncipuje komplexní instalace
podle precizní, ale nespoutané vnitřní logiky,
využívající recyklované materiály, každodenní
high a low-tech objekty a geometricky
zpracované povrchy. Jeho práce se vyznačuje permanentní intelektuální konfrontací
s různými uměleckými styly a produktivním
rozšiřováním tradice abstrakce.
en Kokesch assembles mysterious
installations according to a precise, yet
unrestrained inner logic, using recycled
materials, everyday high- and low-tech
objects, and geometrically painted surfaces.
His works are marked by a permanent intellectual confrontation with different artistic
styles, as well as by the productive extension
of the abstract tradition.
Max Lysáček: Cannibalistic Party:
Easter egg
31. 8. – 23. 9.
Kanibalistická strana je to ve své podstatě
doslovné pojmenování pro metaforu daného
rozpoložení stavu společnosti. Tato strana je
uskupení lidí, jenž se zmocnili jeskyně obsahujíc artefakty a vědomosti, přenechané
společenstvím z budoucnosti nesoucí název
New Museum of Future™. Jedná se o fiktivní
futuristickou instituci schraňujíc historické
poznatky a nálezy z minulosti, ale tím pádem
mnohdy i z naší budoucnosti.
en The Cannibal Party project is a trial,
a metaphor of a situation in which today’s society exists. The political party is
literally a gang of people who took control
of the cave that contains knowledge as well
as artifacts created by society from the
future. Its name is New Museum of Future,
a fictional, futuristic institution that collects
artifacts from the past that could be, in fact,
the products of our possible futures.

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 evangelize.
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 devote herself to artistic
work. Her personal direction of this artist is
more of a counter-direction 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. She employs hyperbole
and subtle irony to explore where personal,
public, working, and leisure time meet.
k / c: Tereza Rudolf

C5
GALERIE GAMBIT
Husitská 86 (C5)
út–čt / Tue–Thu 14:00–18:00
nebo / or +420 602 277 210
gambitgalerie.cz
Tomáš Miro Záhořík: Imprese / Monology
4. 9. – 29. 10.
VITRA SHOWROOM
Křižíkova 148/34 (C5)
po–pá / Mon–Fri 8:30–17:00
Céline Berger, Lucie Rosenfeldová:
The Self and the Promise
5. 10. – 2. 11.
Kurátorský výběr videí Céline Berger a Lucie
Rosenfeldové prezentovaný v místně specifické instalaci designové prodejny luxusního
kancelářského nábytku Vitra. Skutečnost, na
kterou ve svých dílech umělkyně upozorňují,
vychází z požadavku neustálého zdokonalování pracovního výkonu jednotlivce, který
tak svůj veškerý čas upíná k jedinému cíli,
jímž je perfektně podaný výkon, a ztrácí se
tak v neohraničenosti pracovního času.
en This curator’s selection of videos by Céline Berger and Lucie Rosenfeldová is presented in a site-specific installation at the
Vitra Showroom of luxury office furniture.
The situation to which the artists draw attention in their works is based on the need
for individuals to exert never-ending effort
to improve their work performance, leading
them to devoting all of their time to a single
goal – perfection in their work performance
– and then consequently becoming lost in
the undefinable boundaries of working time.
k / c: Tereza Rudolf

D2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D2)
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00
atelierjosefasudka.cz
Adam Holý
5. 9. – 14. 10.
Sonda do díla předčasně zesnulého
fotografa je spolu s paralelní výstavou v
Polansky Gallery prvním pohledem do jeho
rozsáhlého archivu a pokusem o důkladnější
zhodnocení jeho ojedinělé práce. Výstava
představuje nejranější část Holého tvorby,
počínaje juvenilními pokusy a školními
pracemi až po první výrazné úspěchy na poli
módní, divadelní a reportážní fotografie.
k / c: Jiří Havlíček, Pavel Vančát
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
GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32 (D2)
po–pá / Mon–Fri 9:00–18:00,
so / Sat 11:00–17:00
goethe.de/praha
MUSEUM KAMPA – NADACE
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH
U Sovových mlýnů 2 (D2)
po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00
museumkampa.cz
Cecil Beaton: Fotograf královen /
Photographer of Queens
12. 6. – 7. 10.

Výstava české veřejnosti poprvé komplexně představuje britského fotografa Cecila
Beatona.
en This exhibition introduces the British
photographer Sir Cecil Beaton to the Czech
public for the first time.
k / c: Alexandra Šlosarčíková
Hommage à Peter Vajda
21. 7. – 30. 9.
Pocta významné osobnosti slovenské i české
kulturní scény. Peter Vajda, zakladatel
významné sbírky slovenského umění 60. – 80.
let 20. století, podobně jako Meda Mládková, svými mecenášskými a sběratelskými
aktivitami podporoval umělce, kteří během
socialistického režimu nemohli na Slovensku
svobodně žít, tvořit a vystavovat.
en The exhibition represents the basis of
the collection which was founded upon
the idea and initiative of Mr. Peter Vajda.
The presented works are by artists who in
the 1970’s and 1980’s, during the so called
normalisation, have created an unofficial
artistic scene in Slovakia.
k / c: Zuzana Bartošová
Pablo Picasso: Vášeň a vina /
Passion and Guilt
15. 9. 2018 – 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: Martina Vítková
František Kupka a práce pro První republiku
6. 10. 2018 – 27. 1. 2019
Výstava představí jeden z důležitých, nicméně v kontextu Kupkových realizací ne tak
často zmiňovaných momentů – jeho zapojení se do snahy nalézt nový vizuální styl mladé
republiky. Cílem projektu je vůbec poprvé
přehledně představit všechny aspekty
Kupkovy činnosti, které se období 1914–1920
týkají – od kreseb, návrhů až po realizace.
en The exhibition presents an important but
rarely mentioned moment in Kupka's work his attempts to create a new visual style for
the newly-created republic. The goal of the
project is to present together for the first
time all aspects of Kupka's creative work
from 1914 to 1920.
k / c: Helena Musilová

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
Tři osudy / Three Fates: Alén Diviš, Bedřich
Grünzweig, Alexander Hackenschmied
21. 9. – 18. 10.
Výstava fotografií a kreseb je součástí šiŕšího
projektu Lístek do Nového světa
en The exhibition of photographs and drawings is part of a broader project, The Ticket
to the New World
k / c: Eva Heyd, Jolana Havelková, Nadia
Rovderová
Jan Lukas: Československý deník /
Czechoslovakian diary 1927–1995
26. 10. 2018 – 10. 1. 2019
Výstava při příležitosti 100. výročí vzniku
Československa
en Exhibition on the occasion of the 100th
anniversary of the founding of Czechoslovakia
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
Ve stínu lva / In the Shadow of the Lion
7. 9. – 3. 10.
Volný čas je v moderní společnosti symbolizován masivní nacionalizací a komercionalizací, na jejímž konci většinový pozorovatel
není schopen rozlišovat mezi pojmem
rekreace a pojmem volný čas. Oba termíny
mu splývají v jedno. Volný čas je pro něj to
samé jako rekreace. Výstava se zaměřuje
na několik historických tradic, které mají na
tomto stavu výrazný podíl.
en In modern-day society, leisure time is
characterised by massive nationalisation and
commercialisation. At the end of the day,
the standard observer is not able to distinguish between the terms “recreation” and
“leisure time” as, in their eyes, both terms
meld into one, and leisure time comes to
mean the same thing as recreation. This
exhibition focuses on several historical
traditions that have played a significant role
in this situation.
k / c: Jiří Skála
Re*creation
Manja Ebert, Paula Gehrmann, Jens Klein,
Lebohang Kganye, Clarissa Thieme,
What Remains Gallery
filmový program: Kateřina Držková, Roman
Israel, Steffen Köhn, Marc Thümmler
12. 10. – 10. 11.
Na pozadí neustálé poptávky po stabilním
růstu, inovaci a originalitě uchopuje skupinová výstava dvojí význam slova „rekreace“
jako „zotavení“ a „znovustvoření“, a odráží
přitom vztah mezi produkcí a volným časem.
Chvíle volna, stažení se do ústraní, klid a reflexe na jednu stranu odolávají omezením
produkce – a na druhou stranu jsou předpokladem rozvoje něčeho nového. Součástí
výstavy je filmový program a prezentace
vybraných autorských foto-knih.
en Against the background of a constant
demand for steady growth, innovation
and originality, the exhibition addresses
the double meaning of “re-creation” as
“recovery” and “create anew”; reflecting on
the relationship between production and
leisure. Film projections and artist-books
presentation are part of the exhibition.
k / c: Elisabeth Pichler, Lena von Geyso

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
Lukáš Havrda: Elementy Historie /
Elements of history
28. 8. – 8. 9.
Přítomost a budoucnost Prahy 1 / Prague 1
11. 9. – 6. 10.
Výstava popisující vývoj Prahy 1 v obrazech
en Growth of Prague 1
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D3)
út-ne 13:00-18:00
fotografic.cz
Libuše Jarcovjáková: Kimochi: Postele
a pokoje / Kimochi: Beds and Rooms
7. 9. – 21. 10.
Libuše Jarcovjáková představuje dosud
nepublikovaný výběr ze souboru fotografií
- Kimochi: Postele a pokoje. „Listuju svým
životem. Vcházím do prázdných pokojů,
vidím prázdné postele. Přechodný domov,
hotel, ubikace. Postele, kde mi bylo dobře.
Nebo taky ne.“
en Libuše Jarcovjáková presents a selection
from her so far unpublished series of photographs entitled Kimochi: Beds and Rooms:
“I page through my life. I enter empty
rooms, and see empty beds. […] Temporary
homes, hotels, sleeping quarters… Beds in
which I felt good. Or sometimes not.”
k / c: Martin Fojtek
Stefan Bircheneder: Out of order
24. 10. – 25. 11.
Německý malíř Stefan 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 Stefan 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.
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
Pavel Opočenský, Jana Šárová:
Kolize / Collision
2. 10. – 1. 11.
Sochař Pavel Opočenský ve svých kresbách
umocňuje stejné principy, jaké používá
v plastikách – v dynamických perspektivních kompozicích nechává geometrické
tvary vzájemně pronikat, pohlcovat se,
množit a uvádí je tak do místy až erotických
souvztažností. Jana Šárová kreslí psychedelické labyrinty organických forem, v nichž
pod rouškou dekorativních ornamentů bují
perverzní mikropříběhy. Výstava přináší
zprávu o podvratném setkání těchto zdánlivě rozporných světů nejen v prostoru jedné
galerie, ale i na ploše jediného papíru.
en In his drawings the sculptor Pavel
Opočenský amplifies the same principles
he uses in his sculptures: in dynamic perspectival compositions he allows geometric shapes to penetrate one another, to
consume one another, to multiply and show
them sometimes in almost erotic interaction. Jana Šárová draws psychedelic labyrinths composed of organic forms in which,
under the guise of decorative ornamentation, perverse micro-stories flourish. The
exhibition presents a subversive encounter
of seemingly contradictory worlds, not only
within one gallery but also on the surface of
one sheet of paper.
k / c: Terezie Zemánková.
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
Kateřina Černá, Běla Kolářová,
Michaela Kukovičová: Souvenirs
11. 10. – 9. 11.

Petr Veselý, Jaroslav Vožniak:
Difficult Ceremony
7. 9. – 4. 10.
Výstava mapuje konceptuální přístupy
a přesahy v malbě a kresbě 70. – 90. let
v Československu.
en The exhibition maps conceptual
approaches in painting and drawing in
Czechoslovakia between the mid-1970s and
the mid-1990s.
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D3)
po–ne / Mon–Sun 11:00–19:00
galerievaclavaspaly.cz
Zdeněk Daněk: DNA obrazů
7. 9. – 21. 10.
GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3)
út–ne / Tue–Sun 11:00–18:00
galeriekritiku.cz
Ladislav Vlna: Zakladatelům
24. 8. – 24. 9.
k / c: Vlasta Čiháková Noshiro
LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D3)
po–pá / Mon–Fri 10:00–21:00,
so–ne / Sat–Sun 14:00–20:00
Slibuji věrnost republice / I Hereby
Proclaim My Loyalty to the Republic
31. 8. – 28. 10.
Výstava sleduje fotografické stopy jedenácti
mužů, kteří stanuli v čele našeho samostatného státu. Zachycuje příběhy našich
prezidentů na pozadí historických událostí
posledního století.
en The exhibition follows the photographic
tracks of eleven men who have represented
our independent republic over the course
of the last century. It captures the stories
of our presidents against the background of
historical events.
LEICA GALLERY CAFÉ
Petr Kadlec: Hudba v obrazech –
Obrazy v hudbě / Music in Pictures –
Pictures in Music
29. 8. – 29. 10.

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
Alice Nikitinová: Největší jednička /
The Greatest Number One
27. 6. – 16. 10.
Galerie Tapeta je společným projektem
The Agosto Foundation a ArtMap.
en The Gallery is a joint project of The
Agosto Foundation and ArtMap.

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské náměstí 8 (D3)
po–ne / Mon–Sun 10:00–18:00
galerieubetlemskekaple.cz
Karel Adamus, Jiří David, Stano Filko, Alva
Hajn, Jiří Hilmar, Dalibor Chatrný, Olga
Karlíková, Milan Knížák, Jiří Kovanda, Alena
Kučerová, František Kyncl, Milan Maur,
Vladimír Merta, Miloslav Moucha, Marian
Palla, Jan Steklík, Margita Titlová Ylovsky,

Jiří
Petrbok

Hořící
srdce
Burning
Heart—

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

22/8
—2/12
2018

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

Pavla Sceranková: Výběr z prací 2007–2018
/ Selection of Works 2007-2018
4. 9. – 29. 9.
Václav Kopecký
5. 10. – 1. 12.
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D5)
po–ne / Mon–Sun 10:00–19:00,
35m2.cz

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

kruh.info
denarchitektury.cz

DA_inzerce_Artmapa_45x69.indd 1
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Petra Hudcová: Poté bylo příště
7. 9. – 28. 9.
Nika Kupyrová: White Honey
4. 10. – 2. 11.
HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D5)
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00,
so / Sat 14:00–18:00
huntkastner.com

7+8

červenec
srpen 2018

109 Kč / 5,10 ¤

10 /
30 /
42 /

Jiří Kolář v Národní galerii
Rozhovor s Lubomírem Typltem
120 let Maroldova panoramatu

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
Jaromíra Němcová: Start-Stop
4. 9. – 3. 10.
Obrazy, grafiky a plastiky z poslední doby.
en Recent works, including paintings,
graphic works and sculptures representing.
k / c: Marie Birchler Suchánková
Pavel Šmíd
25. 10. – 30. 11.
Nejnovější tvorba autora.
en The artist's latest works.
k / c: Petr Vaňous

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
út–so/Tue–Sat 11:00–18:00,
státní svátky zavřeno
www.galeriesmecky.cz
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
14. 9. – 13. 11.

Autorky spojuje koláž nejen jako výtvarná
technika, ale také jako mentální tvůrčí postup. Banální fragmenty skutečnosti skládají
na principu mimetické hry do překvapivých,
poetických souvislostí, které vytvářejí subjektivní vysněnou realitu platnou v představách a vzpomínkách.
en The authors combine the collage not only
as an art technique, but also as a mental
creative process. Banal fragments of reality
are based on the principle of mimetic play
in surprising, poetic contexts, which create
a subjective dream reality valid in ideas and
memories.
k / c: Terezie Zemánková

společenský tlak po sebe-zdokonalování.
Morone se legislativně stala korporací, čímž
chrání svá data a uvádí celý systém k hranicím vlastní absurdity.
en Artist Jennifer Lyn Morone’s response to
how multinational corporations collect and
trade the personal data of social network
and internet browser users, as well as
her reaction to unceasing social pressure
for self-perfection, is extreme capitalism. Morone legally established herself as
a corporation, thus protecting her own data
and taking the entire system to the outer
boundaries of its own absurdity.
k / c: Tereza Rudolf

Eva Kmentová: Žena na slunci / Woman
in the Sun. Eva Koťátková: Žena v bedně /
Woman in a Box
22. 9. – 16. 11.
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

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

Various Artists

Don’t Worry About Us

NAU GALLERY
Kubelíkova 22 (D6)
út–so / Tue–Sat 13:00–18:00
naugallery.cz
Michal Drozen: Not to date with
7. 9. – 22. 9.
Trička, nášivky, kazety, novej zin!
Pop up drozeno.com v Nau Gallery
en T-shirts, patches, tapes, new zin!
Pop up drozeno.com in Nau Gallery

Atsuo Hukuda přizval ke spolupráci syna
Shuheie Fukudu, aby pro prostory galerie
Kvalitář připravili společný projekt, odkazující
k jedné z tradic japonského umění v rámci
současného umění.
en Atsuo Hukuda invited his son, Shuhei
Fukuda, to collaborate on a project for the
Kvalitář Gallery space referencing one of the
traditions of Japanese art within the context
of contemporary art.
k / c: Michal Škoda
Jennifer Lyn Morone: Já, ty, on, ona jako
data / Me, you, he, she a data
3. 10. – 14. 10.
Extrémní kapitalismus je odpovědí umělkyně
Jennifer Lyn Morone na hromadění a obchod s osobními daty uživatelů sociálních sítí
a internetových prohlížečů nadnárodními
korporacemi a současně reakce na neustálý

8.9.–26.10.2018

Nevan Contempo

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

�

� Various Artists (BE): Don’t Worry About Us
8. 9. – 26. 10.
Výstava Don't Worry About Us uměleckého kolektivu Various Artists (VA) z Bruselu
představuje site-specific instalace dotýkající
se environmentálních, společenských a ekonomických témat. Kolektiv 24 fiktivních
členů soustředěných kolem umělce Trudo
Engelse je ve své podstatě založený na
tradici Gesamstkunstwerk, ve kterém se
všechna témata a umělecké praktiky jeho
členů propojují do společných instalací
a projektů.
en The exhibition by the Brussels-based
art collective Various Artists (VA) comprises
site-specific installations addressing current
environmental, social and economic issues.
Theteam of 24 fictive members centred
around the artist Trudo Engels operates on
the principles of the Gesamstkunstwerk, in
which all the themes and practices of its
members are combined in joint installations
and projects.

Kostky světla / Cubes of light
21. 6. – 13. 10.
Pod názvem díla Kostky světla od Josefa
Šímy prezentuje Jiri Svestka Gallery kolekci
děl české moderny ve spojení se současnými
umělci galerie.
en Under the title of Josef Sima’s drawing
Cubes of Light presents Jiri Svestka Gallery
collection of Czech Modernism artworks
together with contemporary artists of the
gallery.

E3
GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 (E3)
čt–so / Thu–Sat 15:00–19:00
galerie1patro.cz
GALERIE CZECHDESIGN
Vojtěšská 3 (E3)
po–pá / Mon–Fri 12:00–19:00
czechdesign.cz

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

PETR
PÍSAŘÍK

Andrew Norman Wilson:
Andrew Norman Wilson
28. 6. – 16. 9.
Andrew Norman Wilson je umělec a kurátor
z Los Angeles. Jeho videa a instalace se
zabývají opojným přívalem obrazů, technologií a těl zachycených v proudu cirkulace
a repezentace, který vyžaduje naše doba.
en Andrew Norman Wilson is an artist and
curator based in Los Angeles whose videos
and installations address a heady rush of
images, technology, and bodies caught in
the streams of circulation and representation that our era demands.
k / c: Andrew Norman Wilson

Devon Dikeou: Tricia Nixon: Léto roku 1973
/ Tricia Nixon: Summer of 1973
28. 6. – 16. 9.
Vizuálně strohá výstava obsahuje tři instalace, které zapojují různé divákovy smysly:
pocit chladného a teplého vzduch, zvuky
rádia ze 70. let nebo tep kabelového zvonu
k přivolání obsluhy na benzínce. Dikeou
splétá zdánlivě banální příběhy s každodenními předměty a vytváří z nich meditaci
o americké demokracii, třídách, ekonomii,
prostředí a auře.
6/9_ 2 5/11/201 8
en Visually sparse, the exhibition includes
three installations that engage viewers’
senses—the feeling of cold and hot air,
the sound of 1970s era radio, the absent
pulse of a full-service gas station bell.
Dikeou weaves seemingly banal stories with
everyday objects to draw out conversations
about American democracy, class, commerce, environment, and aura.
nz 45x69_v1.indd 1
20.08.18 15:49 k / c: Cortney Lane Stell
Zuzana Czebatul: I vesmírná loď
občas musí přistát / Even a Spaceship
Sustainable Flashbacks
has to Land Sometimes
Udržitelné záblesky
3. 10. – 25. 11.
27.6.-14.10.2018
Výrazně vizuální a grafická výstava německé
sochařky polského původu propojuje odlitek
Siegfriedovy nohy z Bismarckova memoriálu
v Berlíně, s figurativní malbami sci-fi postavy
vytvořenými v čínských na objednávku
pracujících dílnách a mimikry zdí FUTURY
z pryskyřice se specificky grafitti připomínajícími nápisy.
en Strongly visual and graphic exhibition
of Polish origin, the Berlin-based sculptor
ghmp.cz
brings together the cast of Siegfried’s foot
from Berlin’s Bismarck memorial, figurative
Tomáš Ruller
sci-fi like paintings fabricated in Chinese
painting workshops, and the mimicry of
FUTURA brick walls in resin with graffiti
esque writings.
k / c: Michal Novotný

MADE
PERFORM

PERFORM
MADE

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

Sláva Sobotovičová: Reverb
3. 10. – 25. 11.
Sochařská instalace série zvukových a video
děl ve kterých Sláva Sobotovičová (1973)
„mash-upuje” populární písně vkládáním,
vmixováváním vlastního amatérského zpěvu
písně jiné. 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 Sláva
Sobotovičová (1973) 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
Olof Olson: Slightly in Europe/
Trochu v Evropě
3. 10. – 25. 11.
Výstava švédského umělce žijího v Kodani
známého v posledních letech převážně díky
dlouholetému performativně literárnímu
projektu na bázi stand-up comedy, je retrospektivou autorových prací od roku 1992
a předvádí škálu, se specifickým černým
humorem, vytvořených situací a postav.
en Exhibition of Swedish artist living in
Copenhagen known in recent years 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.

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

Karolína Jelínková: Kouřmo
13. 9. – 3. 10.
Tom Kotík
9. 10. – 9. 11.
Vlajka / Flag: Arthur Debert, Lola Göller,
Carola Uehlken & Benjamin Zuber
GALERIE VIA ART
Resslova 6 (E3)
galerieviaart.com

Tadeáš Kotrba
30. 10. – 30. 11.
Aktuální malířská tvorba

E1

Lenka Vítková: Svah / Slope
do / until: 16. 9.

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

Barbora B. Němcová: po/city
18. 9. – 19. 10.
Malířská tvorba z posledního období s tématem města.
k / c: Lucie Šiklová

D6

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

in the air in which people allow themselves
to be shut in with the goal of catching as
many dollars as possible. Possessing does
not mean finally being satisfied, but rather
never having enough and still wanting more.
k / c: Klára Hudáková

Coffee Mania zasáhla celý svět! Galerii
CZECHDESIGN v září provoní káva. 50 mladých designérů z celého světa, kteří milují
kávu i obaly, vystavují své návrhy z mezinárodní soutěže Model Young Package 2018.
en Coffee Mania hits the world! The CZECHDESIGN Gallery gets the smell of coffee in
September. 50 young designers from all over
the world who love coffee and packaging,
exhibit their artworks from Model Young
Package 2018 international competition.
Designové lahůdky – prodejní výstava
aktuálního českého designu / Design deli –
selling exhibition of contemporary Czech
design
Kurátoři a redaktoři nejčtenějšího českého
magazínu o designu www.czechdesign.cz
vybírají ze současné tvorby českých tvůrců
to nejzajímavější. V galerii najdete přehlídku
šperků, hraček, batohů, tašek, skla, porcelánu a papírenského zboží.
en Collection curated by the editors of
the most popular Czech design magazine
www.czechdesign.cz presents the best
contemporary works by Czech designers.
The gallery hosts a show of jewelry, toys,
backpacks, bags, glass, porcelain and paper
goods.
DISPLAY
Dittrichova 9/337 (E3)
út–ne / Tue–Sun 12:00–18:00
tranzitdisplay.cz
Pobřeží světa (pospolitost a politika
mezijazykové komunikace) /
The Shores of the World (communality and
interlingual politics)
Guadalupe Maravilla, Terike Haapoja, Regina
José Galindo, Left Hand Rotation, Otto
Berchem, Benvenuto Chavajay, Noemi
Pérez, Reyes Josue Morales, Andrea
Monroy, Stephanie Williams, Simon Vega,
Pamela Cevallos
26. 6. – 30. 9.
Pobřeží světa sestává z výstavy a programu
pro veřejnost zaměřeného na umělecká
vystoupení poskytující prostor pro mezijazykovou komunikaci, se zvláštním zřetelem
k nezápadním uměleckým postupům a s nabídkou tvorby, která hledá místa nezávislá
na globální techno-jazykové a neoliberální
politice, ve prospěch forem reprodukce
života založených na společných zájmech
a cílech pospolitosti.
en The Shores of the World consists of
an exhibition and a public programme
focusing on offering the artists a space for
interlingual communication being especially
sensitive to non-western artistic practices
and offering works which look for places
emancipated from global techno-language
and neoliberal politics in favor of forms of
reproduction of life based on communality.
k/c Pablo José Ramírez
GALERIE MIMOCHODEM
Palackého nám., vestibul st. metra (E3)
nonstop
facebook.com/galerievpodchodu
Juliana Höschlová: Manažerské selhání
14. 9. – 31. 10.
NIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM
vestibul stanice metra Karlovo
náměstí (E3)
umprum.cz/galerie-nika
Luisa Bělohlávková: Terapie kobaltem /
Cobalt Therapy
13. 9. – 7. 10.
Site-specific instalace keramických váz Luisy
Bělohlávkové, studentky Ateliéru keramiky
a porcelánu UMPRUM. Tématem vystavených
objektů je vyrovnávání se se strachem a studie původu úzkosti a paniky nevycházející ze
žádné viditelné hrozby.
en Site-specific installation of ceramic vases
by Luisa Bělohlávková, student of the Studio
of Ceramics and Porcelain UMPRUM. Theme
of the exhibited objects is coping with fear
and study of the origin of anxiety and panic
resulting from non-visible threat.
k / c: Tereza Škvárová
Anežka Minařiková: Make it Rain
12. 10. – 4. 11.
Site-specific instalace čerpá inspiraci
z autorčiny cesty do USA, kde se seznámila
s novodobým výdobytkem zábavního průmyslu, s tzv. money machines – rozměrnými
boxy s poletujícími penězi, do kterých se
lidé nechávají zavřít za cílem pochytat co
nejvíce dolarů. … Mít neznamená být konečně spokojen, ale nemít nikdy ničeho dost
a stále chtít víc.
en Minaříková drew inspiration for her sitespecific installation from her trip to the USA,
where she became acquainted with the
most modern achievement of the entertainment industry – the so-called “money machines” – large b““oxes with money floating

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

Monika Žáková: Reappearance
7. 9. – 21. 10.
k / c: Petr Vaňous
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
10. 10. – 14. 11.
Rozdělení času na tři úseky je mentální
model, který je většinovou společností přijímán dlouhodobě a poměrně bezvýhradně.
Osm hodin spánku, nelze než nesouhlasit,
lepší než prekarizovaná insomnie. Osm
hodin práce, proč? Anebo proč ne? A osm
hodin volného času jako opaku nevolnictví
vysvobozeného chvílemi volnočasových
aktivit více či méně zefektivňujících fyzickou
i psychickou odolnost jedince pro další
práci? Hej, už jste vzhůru?
en The separation of time into three segments is a mental model that has been accepted by the majority of society for a long
time and, as a rule, without any reservations.
Eight hours of sleep – one cannot but
agree, as it is better than precarious insomnia. Eight hours of work: Why? Or why not?
And eight hours of leisure time, as opposed
to serfdom relieved by periods of leisuretime activities, more or less improves the
physical and psychological resilience of an
individual to perform additional work, does
it not? Hey, are you awake yet?
k / c: Markéta Kinterová, Veronika Daňhelová

E4

F4

INSTITUTO CERVANTES
Na Rybníčku 6 (E6)
po-pá/Mo-Fr 10-19, So/Sat 9:30-13:30
cervantes.cz

ETC. GALERIE
Sarajevská 16 (F4)
pá-ne: 13 – 18h nebo po telefonické
domluvě:
+420 732 572 413
etcgalerie.cz

Don Quijote v díle Karla Součka /
Don Quixote in Karel Souček’s work
13. 9. – 24. 10.
Karel Souček začal věnovat svou tvorbu
Donu Quijotovi v roce 1937 a toto téma už
během své dlouhé umělecké kariéry nikdy
neopustil. Výstava spojuje malby, sochy
a kresby z rodinné sbírky.
en Karel Souček was first inspired by the
literary figure of Don Quixote in 1937 and
continued working on it through his long
and successful artistic career. This exhibition gathers together paintings, sculptures
and drawings from the family collection.
k / c: Pavel Štěpánek
SVIT
Blanická 9 (E4)
út–so / Tue–Sat 14:00–18:00 nebo
po domluvě / or by appointment
svitpraha.org

Paul Czerlitzki
1. 9. – 20. 10.
Marek Meduna: Život / Life
27. 10. – 22. 12.

E5
GALERIE GEMA
Máchova 27 (E5)
po–pá / Mon–Fri 13:00–18:00
gemagalerie.cz
Václav Bláha: Z hlavy ven
14. 9. – 2. 11.
Konvolut vystavených kreseb vznikal
v letech 2017-18 přímo pro Galerii Gema.
Jde o soubor tzv. Depozitářů a Maskáčů,
kterými autor rekapituluje své myšlenky,
dojmy, touhy a přání. Pracuje s pastelem,
uhlem, popelem, jimiž energickými tahy
pokrývá plochu papíru. Přestože u části
kreseb používá v názvu slova „Maskáče“, ve
skutečnosti nic neskrývá a je naopak ve své
výpovědi velmi otevřený. Výstavu doplňují
dva obrazy na dubové překližce z letošního roku, rozpracovávající motiv náhlého
ztuhnutí pohybu.
en The set of drawings on display, entitled
"Depositories and created over the past
year specifically for the gallery.
GALERIE PROLUKA
outSITE gallery, Bezručovy sady
(park naproti domu Slovenská 23) (E5)
otevřeno / open non-stop
www.ctyridny.cz
Galerie zaměřená na umění ve veřejném
prostoru prezentující především české
umělce. V průběhu podzimu se zde
představí: Michal Cimala, Artur Magrot,
Martin Chlanda
en ProLuka is a gallery with focus on art in
public space and Czech artists.
XAOXAX
Krymská 29 (E5)
út–pá / Mon–Fri 14:00–19:00
so / Sat: 11:00–17:00h
xaoxax.cz
Vincent Pianina: La Partie de Cache Cache
* Hra na Schovku / La Partie de Cache
Cache * Hide and Seek
1. 9. – 15. 10.
Francouzský ilustrátor živě detailních dětských knih představí svou nejnovější práci
pro knihu La Partie de Cache-Cache (Hra na
schovku), kterou napsala Camille Floue.
en A French illustrator of lively detailed
children picture books, presents his recent
work for the book by Camille Floue, "La
Partie de Cache-Cache" (Hide and Seek).

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

Tomáš Hlaváček: Přistižená skutečnost /
Caught Reality
do / until 9. 9.
Tomáš Hlaváček se během dvouměsíční
rezidence v galerii věnuje metodickým postupům tzv. spontánního filmu. Na projekci
5. září představí autor výsledky své práce.
en During his two-months residence in the
gallery Hlaváček explores methodological
procedures of the so-called 'spontaneous
film'. At the screening on September 5 he
will present outcome of his work.
Politika pravdy IV – (Re)inscenace /
Politics of Truth IV – Re-enactment
11. 9. – 30. 9.
Čtvrtá kapitola programu o dokumentárních
tendencích ve videu pojednává o příkladech inscenování či herecké rekonstrukce
událostí, jež si zasluhují nové přehodnocení.
Jedná se o strategie použité v případech,
kdy se užití přímých záznamů ukazuje jako
nedostačující či problematické.
en The fourth chapter of the program on
documentary tendencies in the video deals
with examples of staging or actors’ reenactment of events asking to be reassessed. It is
about strategies used in cases when direct
recording of the event appears to be insufficient or problematic.
Jana Kapelová: Paradox akvária /
Aquarium Paradox
9. 10. – 4. 11.
Výstava se zaměřuje na problematiku
osobního naplnění během pracovní doby
v protipólu k využívání volného času a na
jejich odlišné emoční pojetí. Jana Kapelová
zkoumá skrze dialog, analýzu a rekonstrukci
sociálních situací možnosti, jak zlepšit nejen
podmínky v osobním životě, ale i uměleckém
provozu.
en The artist uses dialogue, analysis, and
the reconstruction of social situations to
explore the options available for improving
conditions not only in personal life but also
in artistic operations.
k / c: Anna Remešová a Alžběta Bačíková

mimo mapu / off the map
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka
(E2)
st a so / Wed & Sat 13:00–17:00
aug.cz/altan-klamovka-praha
Milan Mikuláštík
28. 8. – 15. 9.
Milan Mikuláštík je umělec a kurátor, člen
umělecko-aktivistické skupiny Guma Guar.
Po deseti letech aktivní činnosti skupiny
se nyní vrací k samostatné tvorbě, která
se pohybuje především v médiu instalace
a readymadu.
en Milan Mikuláštík returns to solo work,
primarily installation and readymades, after
decades with the Guma group.
Milan Mazúr
18. 9. – 13. 10.
Milan Mazúr je představitelem nastupující
generace umělců obratně využívající digitální technologie pro vizuální vyjádření svých
záměrů. V projektu pro Altán Klamovka
vytvoří vizuální síť, ve které budou různá
videa.
en Milan Mazúr is an up-and-coming digital
artist. Here he's created a visual network
of videos.
Barbora Čápová
16. 10. – 10. 11.
Barbora Čápová představí aktuální výstup
své disertační práce, ve které zkoumá
pojem umělec – kurátor v rámci vývoje
českého vizuálního umění od roku 2000 po
současnost se zacílením uchopit hranice
tohoto pojmu, jak po praktické tvůrčí, tak
kurátorské stránce.
en Barbora Čápová presents the results of
her dissertation, a research project into the
term "artist-curator" in Czech visual art.
k / c: Lenka Sýkorová
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1
(C1)
čt–ne / Thu–Sun,12:00–18:00
entrancegallery.com
Vasil Artamonov: Studium
Výstava je výsledkem spolupráce pedagoga
Vasila Artamonova (vystavující) a jeho býva-

lého studenta Marka Tischlera (kurátora).
Výstavní celek tvoří průřez malířské série,
ve které Vasil Artamonov rozvíjí téma
portrétu a autoportrétu. Autor se skrze
své malby navrací k tvarosloví především 1.
poloviny 20. století, které staví do nových
obsahových a vizuálních kontextů. Obrazy
jsou také součástí site specific instalace, která vznikla přímo pro daný prostor
galerie.
en The result of cooperation between
Artamonov, an instructor and his former
student, curator Mark Tischler. The exhibition deals with the topic of portrait and
self-portrait.
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ZÁMEK TROJA

A

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

PRAGOVKA ARTDISTRICT
GALERIE NTK

STONE PROJECT
ZAHORIAN & VAN ESPEN

POLANSKY GALLERY

GALERIE PETR NOVOTNÝ
STUDIO PRÁM

B

TRAFO GALLERY

4 + 4 DNY V POHYBU,
DESFOURSKÝ PALÁC, PRAHA

ARTWALL GALLERY

5. – 13. 10. 2018
HAUCH GALLERY
VITRA SHOWROM

C

GALERIE NOD
GALERIE RUDOLFINUM

KARLIN STUDIOS
VI PER

GALERIE UM
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

GALERIE 101

GALERIE ARCIMBOLDO

D

Daniela Baráčková, Tereza Severová:
V pořádku, asi určitě. / All right, probably
surely.
18. 9. – 13. 10.
Společný projekt umělkyň reflektuje lidskou
touhu po nalezení pevného zakotvení ve
vlastním životě. Výstava bude koncipovaná
jako příběh jedné ženy, ve kterém bude
možné rozeznat její dvojí charakter: obsedantní perfekcionalismus, jehož příčinou
je snaha o začlenění se v rámci jakéhokoliv
systému a na druhé straně sny, touhy a vize.
en The joint project of the artists reflects
the human desire to search for a solid
anchor in one's own life. The exhibition
will be conceived as a story of a woman
in which it will be able to distinguish her
dual character: obsessive perfectionism,
which cause the effort to integrate within
any system and on the other hand, dreams,
aspirations and visions.
k / c: Tereza Jindrová
Marika Volfová: Paradise
16. 10. – 8. 11.
Nomádství/ambivalence cesty. Site-specific
výstava představuje tvorbu Mariky Volfové,
jež vzniká během „nomádského experimentu“. Autorka doslova okupuje prostor galerie
a stává se exponátem i tvůrcem.
en Nomadism/ambivalence of the journey.
The site-specific exhibition presents work
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PROTOTYP

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Jan Matýsek: Choreografie zápasu /
Choreography of the Match
21. 8. – 13. 9.
Choreografie zápasu je studií mužského
těla. Jan Matýsek na (mužský) fotbal nahlíží
jako na maskulinní iniciaci, přičemž vrchol
přechodového rituálu spočívá v momentě
výkopu na bránu.
en The Choreography of the match is
a study of male body phenomena. Jan
Matýsek sees men's football as a masculine
initiation, while the peak of the transient
ritual lays in the moment of the shot on
the goal.
k / c: Barbora Ciprová

GAL. U BETLÉMSKÉ KAPLE

Dny v POhybu
23. mezinárodní festival
současného umění
5.—13. 10. 2018 PRAHA

KVALITÁŘ

GALERIE FOTOGRAFIC
GALERIE J. FRAGNERA
MUSEUM KAMPA

GALERIE GAMBIT

INI PROJECT

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

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

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU, BRNO

13. 9. – 29. 10. 2018

GALERIE JELENÍ

ENTRANCE GALLERY

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

PRIZE FOR EUROPEAN
ART GRADUATES
WWW.STARTPOINTPRIZE.EU

VELETRŽNÍ PALÁC

GALERIE VILLA PELLÉ

GALERIE AMU

Lukáš Kalivoda: Malba vodou /
Painting with Water
21. 9. – 4. 11.
Samostatná výstava experimentálního
skláře, pod jehož rukama se materiál proměňuje v živel.
en A solo show by an experimental glassblower, under whose hands material turns
into a force of nature.
k / c: Eva Riebová
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STUDIO HRDINŮ

BERLÍNSKEJ MODEL

GALERIE MAKRÁČ

GALERIE KOSTKA

7

GALERIE AVU

MUSEUM MONTANELLI

Slav Squatting and Its Discontents
Lenka Balounová, Norbert Delman, Alina
Gutkina, Max Lysáček, Oleg Kulik, Irenka
Kalicka, Olexandr Pavlov, Gregor Rozanski
21. 9. – 4. 11.
Slav Squatting se přestěhoval z post
sovětských předměstí a teď dobývá
internet. Uchvacuje ale také naší mysl
svou jednoduchou, ale chytlavou formou,
která kombinuje buddhistickou meditaci
s drsným pouličním životem.
en Slav Squatting moved out from the
post-soviet suburbs and now it's taking
over the Internet. It's also taking over
our minds by its simple yet catchy form
combining Buddhist meditation with thug
life street style.

6

GALERIE LÍTOST

DOX

GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19
(D1)
po–pá / Mon–Fri 10:00–17:00
Nebo po domluvě
galeriekuzebauch.com
Dana Zámečníková: 4 x Bouře
19. 9. – 14. 11.
Výstava nahlíží do emoční paměti autorky
– ploché sklo pomocí 3D tisku či litofanie
neotřele formuje do skleněných obrazů,
inspirovaných slavnou Vernetovou „Bouří“.
Instalace je navíc díky efektnímu využití
výlohy proměnlivá dle denní doby a počasí.
en The exhibion delves into the
author´s emotional memory – inspired by
the Vernet´s famous "Storm", the glass
paintings are formed unusually from flat
glass by 3D printing or lithophane. The exhibition further changes with the weather
and the daytime.

4

GALERIE VYŠEHRAD
MEETFACTORY

of Marika Volfová, created during the
"nomadic experiment". The author literally
occupies the gallery space and becomes an
object and a creator at the same time.
PRAGOVKA GALLERY REAR
Danica Pištěková: One size fits all
24. 7. – 11. 9.
Představme si svět, kde zapomenuté
prostory našich oděvů budou jeho legitimní
součástí, kde mezi vstupováním do a oblékáním se už nebude rozdíl.
en Imagine a world where forgotten spaces
of our clothes would be its legitimate part,
where there will be no difference between
entering and dressing.
k / c: Ján Pernecký

G

Tereza Severová & Tomáš Moravec:
Vize, zjevení a představy
18. 9. – 6. 11.
Výstavní projekt je koncipován jako
experimentální platforma, která poskytuje
prostor mladým začínajícím umělcům,
konkrétně studentům ateliérů Prostorová
tvorba, Video a Fotografie na Univerzitě
Hradce Králové a vybraným studentům AVU
a UMPRUM.
en The exhibition by Tereza Severová and
Tomáš Moravec is conceived as an experimental platform providing an opportunity
for confrontation and reflection of emerging artists.

H

THE WHITE ROOM
Fredrika Biström, Susanne Kass,
Daniela Klimešová: Eroticon
21. 8. – 10. 10.
Výstava konfrontuje tři umělkyně a jejich
vztah k erotice a sexu prostřednictvím
obrazů a/nebo erotiky každodenních
předmětů.
en Three women, three views, three linguistic levels of perception.

I

STUDIO PRÁM
Čerpadlová 4b, Praha 9
(B6)
po a út / Mon and Tue 13:00–19:00
nebo po telefonické domluvě
+420 608 272 702
www.pramstudio.cz

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ZÁMEK TROJA / TROJA CHÂTEAU
(A3)
U Trojského zámku 1, Praha 7
út-čt, so-ne / Tue–Thu, Sat–Sun
10:00 –18:00 h, pá / Fri 13:00 –18:00
ghmp.cz

Jakub Tauš: Tau & Shine vol. II
4. 9. – 18. 9.
Jakub Tauš se posledních 5 let zabývá
převážně tvorbou světlených objektů a instalací na pomezí volného a užitého umění.
Principiálně jde o přetváření starých československých designů lustrů a lamp v objekty
sochařského charakteru a tím o proměnu
v kontextu a „uvádění věcí do pořádku“.
en Jakub Tauš has been working for past
5 years mainly on the creation of light
objects and installations on the border
of fine and applied art. The main thing is
the transformation of old Czechoslovak
designs of chandeliers and lamps into
objects of sculptural character and thus
of transformation in context and "putting
things in order".

Vladimír Škoda: Harmonices Mundi
Johannes Kepler
28. 3. – 4. 11.
Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především
kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími
teoriemi. Výstava připravená ve spolupráci
s Museem Kampa představuje jeho dílo
v dosud nebývalém měřítku.
en Vladimír Škoda works with abstract
forms mainly inspired by celestial objects
and the related theories.
k / c: Magdalena Juříková

Irena Armutidisová: Charaktery /
Characters
2. 10. – 21. 10.
Irena Armutidisová představuje jednu
z prověřených poloh své sochařské tvorby
– portrétní reliéf. Její reliéfní díla navazují
na tradiční umělecké prostředky jedné
z nejstarších sochařských forem, kterou
překračuje nečekanou volbou soudobých
materiálů, využitím jeho struktury i nečekané barevnosti.
en Irena Armutidisová presents one of the
proven positions of her sculpture work,
a portrait relief. Her relief art works are
built on the traditional artistic means
of one of the oldest sculptural forms,
surpassing the unexpected selection of
contemporary materials, using its structure
and unexpected colours.

Ne-práce: Zaměstnání volnem
27. 9. – 27. 10.
Tématem osmého ročníku Fotograf Festivalu jsou hranice mezi pracovním a volným časem a jejich obrazové reprezentace, utopické vize a historický kontext.
en The theme of the next festival edition
is the boundary between work and free
time, its visual representation, utopical
visions and historical context.

akce / events
FOTOGRAF FESTIVAL #8
fotografestival.cz

Kompletní přehled doprovodných akcí /
Complete program of events:
fotografestival.cz
4 + 4 DNY V POHYBU
5. 10. – 13. 10.
23. ročník mezinárodního festivalu
současného umění proběhne na několika
místech v Praze. Jako své hlavní centrum

si již tradičně vybral opuštěnou budovu
v centru hlavního města: Letos se jím
stal Desfourský palác na Florenci. Tento
chátrající neoklasicistní dům na devět dní
oživí hlavní výstavní část nazvaná Princip
neurčitosti. Návštěvníci se mohou těšit
také na aktuální, provokativní a novátorské
divadelní a taneční projekty z Austrálie,
Francie, Itálie, Kanady, Maroka, Nizozemí,
Norska, Libanonu, Sýrie či Velké Británie.
en 23rd annual contemporary art festival
this year features theatre and art projects from Australia, France, Italy, Canada,
Morocco, the Netherlands, Norway,
Lebanon, Syria, and Great Britain in the
Desfour Palace at Florenc.
na výletě / an excursion
GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V CHEBU
Retromuseum
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 17, Cheb
www.gavu.cz
Intervence #10: Barbora Klímová
- Czechoslovakia. A Crosscultural
Perspective
21. 8. – 31. 10.
V rámci své intervence do instalace
Retromusea v Chebu zveřejňuje Barbora Klímová, laureátka Ceny Jindřicha
Chalupeckého z roku 2006, vybrané
a přeložené úryvky samizdatové tiskoviny Czechoslovakia. A Crosscultural
Perspective by Wendy W. Luers. Ta byla
manželkou amerického ambasadora
v Praze v letech 1983–1986 a v knize,
zamýšlené především jako průvodce
pro své známé, popisuje své zkušenosti
s tehdejším Československem.
en In her intervention in the permanent
collection of Retromuseum in Cheb, Barbora Klímová, Jindřich Chalupecký Award
laureate, published and translated the
excerpts of the samizdat book Czecho-

slovakia. A Crosscultural Perspective by
Wendy W. Luers. Luers was the wife of
the American ambassador in Prague from
1983–1986 and describes her experience
with the then-Czechoslovakia in her
book, intended mainly as a guide for her
friends.
k / c: Marcel Fišer
Paměť, Godard, Ji.hlava! /
Memory, Godard, Ji.hlava!
25. – 30. 10.
Mezinárodním festivalem dokumentárních
filmů v Jihlavě bude letos rezonovat téma
paměti. K paměti odkazuje i festivalová
znělka, kterou realizoval slavný francouzský režisér Jean-Luc Godard.
en The leitmotif of this year’s edition of
the Ji.hlava IDFF will be memory. The first
major herald of the upcoming edition of
the Ji.hlava IDFF will be the festival spot,
created by world-renowned director
Jean-Luc Godard.
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