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

A1
GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 (A1)
po–pá / Mon–Fri 8:00–20:00,
so / Sat 10:00–16:00
techlib.cz
After New Media
Adrian Altman, Dávid Brna, Lucie
Doležalová, Dominik Gajarský, Ester
Geislerová, Eliška Havlíková, Jana Kapelová,
Barbora Kropáčková, Pamela Kuťáková,
Radim Langer, Petra Lelláková, Jan Matýsek,
Vanda Michalská, Karolína Mikesková,
Michaela Mildorfová, Ladislava Pachlová,
Albert Póda, Roza Pogosian, Alma Lily
Rayner, Iveta Schovancová, Markéta
Soukupová, Barbora Šimonová, Viktor Takáč,
Vladimíra Večeřová, Vojtěch Würz
26. 2.–31. 3.
Výstava studentů a absolventů Ateliéru Nová
Média 2 Akademie výtvarných umění v Praze
pod vedením Anny Daučíkové
en Exhibition of students and graduates of
New Media 2 studio of Academy of Fine Arts
in Prague of Professor Anna Daučíková
Rudolf Valenta a Petr Demek
11. 4.–12. 5.
Výstava konfrontující tvorbu zesnulého exilového geometrického umělce Rudolfa Valenty
a současného sochaře a pedagoga pražské
VŠUP Petra Demka
en Exhibition confronting work of passed
exile geometrical artist Rudolf Valenta and
contemporary sculptor and pedagogician of
Acdemy of Arts, Architecture and Design in
Prague Petr Demek

A3
GALERIE AVU
U Akademie 4 (A3)
Hlavní budova AVU, č. dveří 13
po–pá/Mon–Fri 10:00–18:00
avu.cz
Dávid Brna: Poznámka k přístupnosti č. 4 /
Accessibility Note No. 4
26. 2.–21. 3.
Kdy slouží psychologická diagnóza jako
nástroj vyloučení neurotypických lidí ze
společnosti a kdy poukazuje na předpojatost
ideologií definujících "normálnost"? Tyto
otázky klade čtvrtá výstava ze série Poznámka k přístupnosti, představující tentokrát
slovenského multimediálního umělce Davida
Brna. Součástí výstavy budou pravidelné
kreativní workshopy.
en When does psychological diagnosis serve
as a tool for excluding neurotypical people
from society and when does it refer to
the bias of ideologies that define “normality”? These questions are posed by the 4th
exhibition in the series Note to Accessibility,
this time presented by the Slovak multimedia
artist David Brno. The exhibition will include
regular creative workshops.
k/c Magdalena J. Härtelová

A4
STONE PROJECTS
Šimáčkova 24 (A4)
út–čt / Tue–Thu 9:00–12:00
nebo po domluvě/or by appointment
stoneprojects.cz
Filip Dvořák: Black Lantern
1. 3.–14. 4.
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
TATA3OJS
30. 11.–25. 3.
Skupina Tata Bojs se ohlédne za 30 lety
své existence. Pro tuto příležitost zvolila
formát výstavy, která jedinečným způsobem
propojuje hudební tvorbu této známé české
hudební skupiny s neméně významnou
rovinou vizuální. Tu představuje především
dílo jednoho ze zakladatelů skupiny, vizuálního umělce Milana Caise, který také stojí za
koncepcí výstavy.
en The Tata Bojs music group will look back
at the 30 years of its existence. For this
occasion, it chose an exhibition format that
merges the music of this popular Czech
group with its equally important visual
aspect, which primarily presents the work
of one of the group’s founders, visual artist
Milan Cais, who also came up with the exhibition concept.
Kryštof Kaplan
11. 4.–10. 6.
Kryštof Kaplan se pohybuje na pomezí
sochařství a architektury. I když je každé
jeho dílo zcela samonosné, s oblibou svými
radikálními a přesto citlivými interpretacemi
intervenuje do historických i moderních
prostor a reaguje na jejich genia loci. V rámci
výstavy představí rozměrnou site-specific
instalaci, vycházející z architektonických
dispozic budovy DOXu.
en Kryštof Kaplan works somewhere between sculpture and architecture. Although
each of his works is completely self-supporting, he gladly intervenes with the historical
and contemporary spaces and responds to
their genius loci with his radical yet sensitive
interpretations. As part of the exhibition,
he presents large site-specific installations
based on the architectural layout of the DOX
building.

A6
LÍTOST
Přívozní 1054/2 (A6)
st–ne / Wed–Sun 12:00–18:00
web: litost.gallery

Botond Keresztesi, Ad Minolity, Julia Varela
& Evita Vasiljeva: Mimo Planetární Závazek /
Extra-Planetary Commitment
16. 3.–28. 4.
Brzdí nás gravitace, neschopnost rychlé
invence, lepkavost mokrého betonu. Zatímco
malý organický klíček uhyne pokaždé, když je
vystaven atmosféře Měsíce, zasypáváme si
vlastní Zemi odpadními jedy. Vytváříme si zde
toxický vzduch, ...zemi, ...vodu.
en We are dragged down by gravity, by the
slowness of invention, by the viscosity of wet
concrete. While a small organic sprout died
of exposure on the moon, our home planet
is increasingly filled with toxicity. Toxic air …
earth …water.
k/c Àngels Miralda

B2
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B2)
út–ne / Tue–Sun, 13:00–18:00
www.villapelle.cz
Patrik Hábl: Re:Konstrukce / Re:Construction
1. 2.–5. 4.
Re:konstrukce je Háblovou největší pražskou
výstavou, otevřeným projektem, který
konfrontuje tradiční obraz a jeho zažité vnímání s překvapivými instalacemi. Jde nejen
o experimentální „rekonstrukci“ architektury
v obraz, ale i proměnu divákova vědomí.
en Re:construction is Hábl’s largest independent exhibition, but above all it is an open
project confronting traditional paintings
and their usual perception with surprising
installations. In addition to being an experimental “re:construction” of architecture
into a painting, it also transforms viewers’
perception.
k/c Radek Wohlmuth
Renáta Fučíková: Stories
12. 4.–21. 5
Interaktivní procházka po těch příbězích (v)
nás všech, které mají odpradávna magickou
moc, stmelují a rozvíjí fantazii. Ty, jež autorka
srozumitelně vypráví svým jasně vypilovaným
rukopisem. Výstava STORIES nabízí nebývale
bohatý doprovodný program - sledujte web!
en An interactive walk through those stories
of (in) all of us. Those which have always
been magical in the forefront of history,
collate and develop fantasy. Stories that the
authoress tells clearly by her brightly drawn
handwriting.
STORIES exhibition offers an unusually rich
accompanying programmes - watch the web!

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
Šárka Koudelová: Horký písek mezi
sandálem a nohou / Hot Sand Between the
Sandal and the Foot
14. 2.–4. 4.
Koudelová se ve své aktuální tvorbě,
prezentované s osobitým choreografickým
přístupem, dotýká subjektivity vnímání kulturního dědictví.
en Koudelova is touching upon the subjectivity of the cultural heritage perception. Her
latest body of work is being presented with
a specific choreographic approach.
k/c Eva Skopalová

B4
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů.
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B4)
nonstop
artwallgallery.cz
Ján Triaška: Live Long and Prosper
do / until: 14. 3.
Výstava zaměřená na neverbální komunikaci:
negativní gestické symboly jako fenomény
dnešní společnosti.
en Exhibition focused on nonverbal communication: negative gesture symbols as the
phenomena of today's society.
k/c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
Ivana Šáteková: Každodenní sexismus /
Everyday Sexism
25. 3.–17. 6.
Výstava zaměřená na genderové stereotypy
zobrazuje typické situace, se kterými se ženy
v naší společnosti musejí potýkat.
en Exhibition focused on gender stereotypes
points out typical situations that women in
our society have to struggle with.
k/c Zuzana Štefková, Lenka Kukurová
BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 (B4)
berlinskejmodel.cz
Aktuální program na stránkách galerie a na fb.
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: Rodina / Family
do / until 16. 3.
Ostravská malířka představuje další obrazy ze
svých dlouhodobých cyklů dvoj a trojportrétů
a květinových zátiší.
en Ostrava painter presents more images
from her long-term cycles of double and
triple portraits, still lifes, and flowers.
Mirek Kaufman: Pozorovací pole /
Observation Field
27. 3.–4. 5.
Nové obrazy pražského malíře, tvořícího na
pomezí abstrakce a figurace.
en New paintings by this Prague painter
whose creations border between abstraction
and figuration.
INI PROJECT / PROSTOR
Jeronýmova 88/9 (vchod z Husitské) (C5)
otevřeno během akcí, jindy po
domluvě / open during events,
otherwise by appointment
iniproject.cz
Jakub Ra X New Aliens Agency
březen / March

Rezidence Jakuba Ra pracujícího s komunitou lidí z New Aliens Agency se bude zabývat
aktuálními problémy ve společnosti a potřebami generovanými samotnou komunitou.
Ve správném a bezpečném prostředí, kde
neexistuje hierarchie, se můžou rozvíjet nové
vize hybridních budoucností. Klíčovými slovy
jsou syntéza, intuice a vědomí.
en The residence of James Ra, who works
with the community of people from New
Aliens Agency, will address current issues
in society and the needs generated by the
community itself. In a correct and safe
environment where there is no hierarchy,
new visions of a hybrid future can develop.
The key words are synthesis, intuition, and
consciousness.
8. 3. New Fem
diskuze s hosty + performance
en discussion with guests + performance
15. 3. Juice Me
diskuze s hosty + happening
en with guests + happening
19. 3. Pxs Flow
experimentální přednáška
en experimental lecture 28.3
28. 3. Manifest Yourself
projekce, VR pop-up výstava, zakončení
rezidence
en projection, VR pop-up exhibition, residence finale
Zuzana Sceranková, Natálie Rajnišová:
Pustý ostrov chrání 15.000 obyvatel / Deserted Island with 15.000 inhabitants
duben / April
Ostrov jako mentální prostor. Ostrov je kus
pevniny, menší než kontinent a větší než
skála, který vystupuje z vody. Jeho velikost
je relativní, neustále se zvětšuje i zmenšuje,
zanořuje se a vynořuje se z vody. Autorky
chtějí uspořádat setkání na Pustém ostrově,
při níž se diváci postupně seznámí se všemi
jeho obyvateli.
en An island as a mental space. Island is
a piece of land, smaller then a continent and
bigger then a rock, that is surrounded by
water. Its size is constantly changing to us,
emerging from the sea and yet diving to the
ocean floor. The artists organise an event on
the Deserted Island, where the visitors get to
know all its inhabitants.
NADACE A CENTRUM
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
Dukelských hrdinů 25a (B4)
st–ne / Wen–Sun,12:00–18:00
www.galeriejeleni.cz
GALERIE JELENÍ
Barbora Dayef: Horovo oko, a. s. /
Eye of Horus, Inc.
27. 2.–24. 3.
Zájem o starověké kultury přivedl Dayef k využívání principů egyptského umění. Autorka
dostává diváka do situace, kde prostřednictvím performance a klasického sochařství
odkazuje na roli jednotlivce a motivy jeho
jednání ve společenské, pracovní či mocenské pyramidě.
en Interest in ancient cultures brought Dayef
to the use of principles of Egyptian art.
The artist brings the viewer into a situation
where performance and classical sculpture
refer to the individual's role and motives for
his actions in the social, occupational, or
power pyramid.
k/c Gabriela Kotíková
Návrat Kudora / The Return of Kudor
3. 4.–28. 4.
Ateliér Fotografie Lukáše Jasanského FUD
UJEP Ústí nad Labem
en Photography Studio of Lukáš Jasanský at
the Faculty of Art and Design at J. E. Purkyne
University in Usti nad Labem.
k/c Lukáš Jasanský
GALERIE KURZOR
Marie Lukáčová: Moréna Rex
Jiří Žák: The Incantation of the Real
22. 3.–28. 4.
Procházíme sonickou krajinou naplněnou
klidem a nemocí, všechny možnosti nápravy
systému se zdají být vyzkoušené, kritika jen
hojí jeho slabiny, vše prostupuje performativní vlnivý pohyb, těla jsou nestálá, jejich
transformační potenciál vzrůstá každým
dnem jako cash flow, jazyky vědních a ekonomických systémů se proměnily v jazyk
zaklínání, hermetismus bankovních mágů
mění svět k obrazu procenta mocných, ti
méně mocní se musí domluvit ve světě, který
již nepatří bílému muži.
en We move through a sonic landscape filled
with peace and diseases, all possible systemic
redresses seem to have already been tried.
The critic only heals his weaknesses. All is
permeated by a performative wave-like
movement, the bodies are unstable, their
transformative potential grows every day
like cash flow. The languages of science and
economic systems were transformed into the
language of incantations; the hermeticism of
banking wizards is changing the world in the
image of a percentage of the powerful, the
less-powerful must find agreement in a world
that no longer belongs to the white man.
k/c Edith Jeřábková
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
400 ASA: Fotografie / 400 ASA:
Photography
1. 3.–8. 9.
Výstava sedmi fotografů ze spolku 400 ASA
má společného jmenovatele zejména v realismu, s nímž autoři nahlížejí svět a s nímž
zachycují jeho proměnlivost. Vztahují se
především k současnosti, ale zajímá je i její
ukotvení v podloží hlubší minulosti.
en Seven photographers from the association ASA 400 presented at this exhibition
share especially the realism with which they
view the world and capture its variability. The
photographs reflect especially the present,
but also the roots in the past.
Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny /
The Place of Family
1. 3.–28. 7.

Ve svém novém projektu, který vznikl přímo
pro prostory prezidentského salonku Veletržního paláce, se Viktor Dedek vydává po
stopách vlastní identity a divákovi předkládá
topografii (biografické) utopie načrtnutou
vzpomínkami z dětství a přefiltrovanou sociálním aparátem vzdělávacího pokroku.
en Pursuing his identity quest, Dedek’s new
project, especially developed for the Trade
Fair Palace’s Presidential Lounge, is a topography of a (biographical) utopia, scripted by
a childhood memory and filtered by a social
apparatus of educational progress.
Moving Image Department #10:
Podle skutečných událostí /
Based on Real Events
1. 3.–28. 7.
Desátá kapitola Moving Image Department
je věnována zkoumání znepokojivé geneze
fikce a postpravdy a přitažlivosti smyšlenek.
Hranice mezi dokumentem a fikcí se stírají
a výsledkem je nová struktura reálna vzniklá
jako problematický kříženec skutečností
a představ.
en The 10th chapter of Moving Image
Department is focused on investigating the
unsettling genesis of fiction and post-truth,
and the lure of fabrication. Here the borderlines of the documentary and fictitious are
blurred leading towards a new construction
of the real conceived as a troubled hybrid of
the factual and imaginary.
Katharina Grosse: Zázračný obraz /
Wunderbild
do / until 31. 3. 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 Katharina Grosse elaborates a large-scale,
site-specific painterly installation which
radically redefines painting as a performative
and architectural medium and responds to
the Gallery's industrial space of the late 20s
functionalist style.
POLANSKY
Veletržní 45 (B4)
st–so / Wed–Sat 14:00–19:00
nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com
Lito Kattou: Gaia
28. 2.–20. 4.
k/c Jiří Havlíček
Leon Eisermann: A Long Goodbye
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
Dana Sahánková: Ve své slupce nikdy
nenajdeš stání / In Your Skin You’ll Never
Find A Place
8. 3.–21. 4.
Umělkyně kontinuálně pracuje s médiem
velkoformátové kresby, v pozadí projektu
je cítit faustovské téma, kterého se autorka
dotýká při dlouhodobější vizuální tematizaci
času a paměti.
en The artist works continuously with largeformat drawings, in the background of the
project one can feel the Faustian theme,
which the author touches upon in her
long-term visual thematization of time and
memory.
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 13:00 – 19:00
gamu.cz

and a whole day of lectures about related
subjects. (first concert 3. 4., second concert
and lecture 10. 4.)
k/c Sara Pinheiro

C2
GALERIE ARCIMBOLDO
Lázeňská 4 (C2)
út–so / Tue-Sat 11:00–18:00,
arcimboldo.cz
Nový PORG Klauzury / Student Show
5. 3.–9.3
Výstava prací pěti studentů dvouletého
studijního programu IB Visual Arts
en Five students present the results of their
two-year International Baccalaureate Visual
Arts studies.
Orientation
17. 4.–25. 5.
Setkání Východu se Západem – dialog
současného umění s uměním Dálného
východu.
en East meets West – Asian antiques in
dialogue with contemporary 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
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 different sections and two artists. Brimming with
light and contrast, the symbolism culminates
in The Finale, a multimedia work presenting
a brand-new form of artistic collaboration.
A remarkable place within the exhibition
belongs to a selection of curiosities and
pictures from an extraordinary Czech and
foreign collection.
k/c Dadja 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 kurátoři nebo
umělecké skupiny představí krátké konstelace,
gesta, která se mohou pohybovat kdekoli v linii
site-specific instalace 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 –
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 Kunstsammlungen Dresden s vybranými objekty
současných českých umělkyň a umělců ze
sbírek Národní galerie Praha a ze soukromých sbírek.
en The exhibition assembles a selection of
works from the Schenkung Sammlung Hoffmann of the Staatliche Kunstsammlungen
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
START UP

Ekonomie sluchu / Economy of Hearing
7. 3.–24. 3.
Výstava klade akcent na nesamozřejmost
toho, co se většinou snažíme vnímat jako
přirozený stav – tedy recepci zvukových
vjemů jako čiré informace, zbavené neustálého připomínání naší přítomné tělesnosti.
Snaží se představit poslech jako tělesný
a sociální jev, neoddělitelně spjatý nejen
s naší biologickou podstatou i individuální
sebeidentifikací ale i s mechanismy péče
o sebe a komodifikace lidského těla.
en The Exhibition emphasis on non-obviousness of what is generally perceived as natural
state - the reception of auditory sensations
as clear information, free from the constant
reminders of our present corporeality. The
exhibition tries to introduce listening as
a physical and social phenomenon inseparably linked not only to our biological essence
and individual self-identification, but also to
the mechanisms of self-care and commodification of the human body.
k/c Viktor Čech
Regardless
4. 4.–21. 4.
Výstava věnovaná pionýrkám elektronické
muziky a zvukového umění. Výstava se skládá
ze série koncertů a jednodenní přednášky
o příbuzných tématech. (První koncert 3. 4.,
druhý koncert a přednáška 10. 4.)
en An exhibition dedicated to the pioneers
of electronic music and sound-art. The
exhibition comprises a series of concerts

Eliška Havlíková
24. 1.–24. 3.
Asociativní sled vizuálně textových koláží
uniká z plátna do prostoru galerie, vyvolává
pocity nepatřičnosti, zneklidňuje. Jeho
autorka využívá filmové i reklamní strategie,
rafinovaně kombinuje a stříhá obraz, text
i zvuk.
en An associative series of visual text collages
breaks free from the surface of the canvas
and enters the gallery space, evoking feelings
of inappropriateness and unease. The artist
uses strategies from the worlds of film and
advertising, sophisticatedly combining and
editing image, text, and sound.
k/c Jitka Hlaváčková
Ondřej Vicena
2. 4.–19. 5.
Ondřej Vicena je umělec dvou komplementárních kariér. V jedné z nich se věnuje
uměleckému řemeslu a ve druhé volnému
umění. Jeho instalace se obracejí k hledání
ztracené kategorie krásy v archivech vizuálního odpadu nedávné minulosti - odpadu jak
virtuálního tak reálného.
en Ondřej Vicena is an artist with two complementary careers. In one, he works with
artistic crafts, and in the other he creates
works of fine art. In his installations, he goes
in search of lost categories of beauty within
archives of the visual garbage of recent history – trash both real and virtual.
k/c Jakub Král
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13 (C3)
út–ne / Tue-Sun 10:00–20:00
ghmp.cz
Sonda 1 – Příběh slovenského (post)
konceptuálního umění / Probe 1 –
The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
12. 12.–24. 3.

Výstava se zaměřuje na vznik a vývoj konceptuálního a post-konceptuálního umění v horizontu posledních padesáti let na Slovensku.
Prostřednictvím tvorby dvou generací umělců
jako Blažo, Filko, Feriancová, Frešo, Jankovič,
Chisa & Tkáčová, Kochan, Koller, Ondák, Ondreička, Monogramista T.D, Sikora, Sceranková, Rónai a Varga představí jednotlivé podoby
konceptuálního výtvarného jazyka.
en The exhibition will focus on the origins
and evolution of Slovak conceptual and
postconceptual art in the 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

spět tak k otevření daného tématu v novém
horizontu.
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.
k/c Hans Ulrich Obrist + Amira Gad, Petr
Nedoma. Výstava je realizována The Serpentine Galleries (Londýn) a Galerií Rudolfinum
(Praha). Presented by the Serpentine
Galleries (London) and Galerie Rudolfinum
(Prague).
A Cool Breeze
25. 4.–11. 8.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Mariánské nám. 1 (C3)
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun
10:00–18:00, čt / Thu 10:00–20:00
ghmp.cz
Transformace geometrie /
Transformation of Geometry
28. 11.–31. 3.
Výstavní projekt představuje na profilu dvou
významných soukromých sbírek – Sammlung
Siegfried Grauwinkel, Berlín a sbírky Miroslava
Velfla z Prahy – mimořádná díla významných
českých i zahraničních umělců, která vycházejí z reduktivních geometrických, respektive
strukturálních konceptů.
en Based on two important private collections – Sammlung Siegfried Grauwinkel,
Berlin and Miroslav Velfl, Prague – the
exhibition project of Prague City Gallery,
The Transformation of Geometry features
extraordinary works by prominent Czech and
foreign artists developing reductive geometric, i.e., structural concepts.
k/c Ljuba Beránková, Hana Larvová
Karafiáty a Samet. Umění a revoluce
v Portugalsku a Československu
1968–1974–1989 / Carnations and
Velvet Art and Revolution in Portugal
and Czechoslovakia 1968–1974–1989
30. 4.–29. 9.
Kurátorský projekt ukazuje překvapivé a dosud
neznámé paralely portugalské karafiátové
revoluce, která se odehrála 25. dubna 1974,
a československé sametové / něžné revoluce
ze 17. listopadu 1989. Představeni budou umělci bývalého Československa, jenž měli zásadní
vliv na formování současného umění a kteří
reagovali na totalitní režim různými způsoby.
Do kontextu s nimi budou zahrnuti jejich
portugalští vrstevníci. Ke slovu se dostane také
mladá generace, která reflektuje obě revoluce.
en The curatorial project highlights the
surprising and hitherto unknown parallels
of the Carnation Revolution in Portugal,
which took place on 25 April 1974, and the
Velvet Revolution in Czechoslovakia of 17
November 1989. It will present artists of the
former Czechoslovakia who were of crucial
importance for the formation of contemporary art in their diverse responses to the
totalitarian. They will be juxtaposed with their
Portuguese contemporaries. Space will also
be given to the young generation of artists
who reflect both revolutions.
k/c Sandra Baborovská, Adelaide Ginga
GALERIE NOD
Dlouhá 33 (C3)
po–ne / Mon–Sun 10:00–20:00
nod.roxy.cz
Rafani Art Apartment in the Heart of the City
5. 3.–10. 4.
Projekt se věnuje aktuální problematice
veřejného prostoru městských center a sociálních aspektů bytové politiky. Přeměňuje
prostor galerie na plnohodnotný byt, který
je veřejně pronajímán přes internetovou
platformu Airbnb. Projekt testuje hranice
sdílené ekonomiky, otevírá otázku zodpovědnosti za veřejný prostor a problematiku
nedostupnosti bydlení pro stálé obyvatele
center metropolí, kteří přímo utvářejí jejich
charakter.
en The project focuses on current issues
of public space in urban centers and social
aspects of housing policy. It transforms the
gallery space into a full apartment that can
be rented to the public via the Internet
platform Airbnb. The project tests the
boundaries of the shared economy, raises
the question of responsibility for the public
space and the issue of the unavailability of
housing for residents of metropolitan centers, who directly shape their character.
k/c Pavel Kubesa
Radek Brousil: Hey Sorrow Where Are You
Host: Jan Pfeiffer
25. 4.–19. 5.
Výstava se zabývá problematikou produkce
textilních společností, environmentálním
dopadem výroby, lineárními produktovými
cykly plastových obalů a s tím souvisejícím
smutkem doby, ve které žijeme. V prostoru
se rozprostírá nostalgie po melancholii emo
kytarovek 90. let, kdy jsme si mysleli, že
apokalypsa je ještě příliš daleko.
en The exhibition deals with the production
of textile companies, the environmental impact of production, linear product cycles of
plastic packaging, and the attendant sadness
of the time in which we live. Nostalgia for
the melancholic emo of '90s guitar bands
spreads throughout the space, a time when
we thought that the apocalypse was still so
far away.
k/c Michal Novotný & 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
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 afroamerické identity skrze široké spektrum snímků
a nalezených záběrů. Snaží se převyprávět
historii afroamerické vizuální estetiky a při-

testimonies of human existence at the same
time represent a general statement reaching
beyond the borders of the given region.
k/c Josef Moucha

C5
GALERIE VI PER
Vítkova 2 (C5)
st–pá / Wen–Fri 13:00–19:00,
so / Sat 14:00–18:00
vipergallery.org
Krajiny logistiky / Logistics Landscapes
13. 2.–6. 4.
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

Výstava odkrývá nové možnosti prostorového
zobrazování figury v současném umění v souboru děl několika mezinárodních umělců
– Ron Mueck, Paul McCarthy, Roger Hiorns,
Krištof Kintera, Antony Gormley, Frank Benson, Isa Genzken, Thomas Schütte a další.
en A multilayered exhibition broadly dealing
with new possibilities of figural representation in contemporary art in the body of work
of several international artists – Ron Mueck,
Paul McCarthy, Roger Hiorns, Krištof Kintera,
Antony Gormley, Frank Benson, Isa Genzken,
Thomas Schütte and other artists.
k/c Petr Nedoma.
Vstup na výstavu volný díky Nadačnímu fondu
Avast. Admission free thanks to the Avast
Foundation.
GALERIE UM
náměstí Jana Palacha 80 (C3)
po–so / Mon–Sat 10:00–18:00
umprum.cz
Lenka Glisníková, Tania Nikulina:
Variations on relations
13. 3.–20. 4.
Tématem projektu je domov a v něm vždy
přítomné bezdomoví. Prostorová instalace
osciluje na pomezí zhmotněné představy
útulného domova a showroomu. Vznikne tak
hybridní prostředí, které se stane kulisou
k aktivnímu dialogu diváka s prostorem.
en The theme of the project is home and
within that context, always present are the
homeless. The installation space will oscillate
on the boundary between an imaginative
concept of a cozy home and a showroom.
It will create a hybrid environment that will
become the backdrop for an active dialogue
between the viewer and the space.
k/c Tereza Rudolf
Olga Krykun: Don´t Panic
26. 4.–1. 6.
Multimediální projekt, který zahrnuje autorský film a instalaci, který vzniká ve spolupráci
kurátora se studenty užitého designu a módy
UMPRUM. Olga Krykun řeší problematiku
konspiračních teorií a fake news a jejich vlivů
na globální kulturu.
en This multimedia project, which includes
a new original film and installation, was created in collaboration with Fekete the curator
and with students from applied design and
fashion UMPRUM. Olga Krykun addresses
issues of conspiracy theories and fake news
and their influence on global culture.
k/c František Fekete
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 / Bonjour, Monsieur
Gauguin: Czech Artists in Brittany
1850–1950
do / until 17. 3.
Výstava mapuje přítomnost českých umělců
v Bretani v letech 1850–1950 a hodnotí, 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 from
1850–1950, and evaluate 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
Jiří Hanke: Fotografie 1973–2018
19. 3.–18. 8.
Dokumentarista Jiří Hanke se věnuje dlouhodobým, sociálně zaměřeným projektům.
Jeho fotografie nezřídka inspirovalo rodné
Kladno. Nejdéle uzavřeným souborem jsou
Lidé z Podprůhonu 1974–1989 (knižně 1995).
Historická hodnota dokladů o doznívajícím
životním stylu dělnické kolonie byla zřejmá
i bez nynějšího časového odstupu. Dobově
zakotvená svědectví o lidské existenci
zároveň přesahují zobecněním výpovědi regionální východiska. Klíčová kolekce Pohledy
z okna mého bytu shrnuje snímky pořizované
od 10. září 1981 do 10. ledna 2003.
en The documentarian Jiří Hanke deals with
long-term, socially focused projects. His
photographs have often been inspired by his
native town of Kladno. The historical value of
documenting the lifestyle of a vanishing working-class colony was obvious even at the time
of its inception. The historically grounded

Leoš Suchan: Proti proudu /
Against The Stream
6. 3.–26. 4.

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 vyjadřovacích 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 ní.
en For Štěpánka Sigmundová, the act of
archiving and creating an “External Memory”
is one of expression in her artistic practice.
She explores museology methods and
deconstructs and reconstructs the museum.
She appropriates classic museology and
composes her works and exhibitions within
a nonlinear, abstract, and fictional/nonfictional storytelling format. Her externalizing
memory engages with her personal experience, life on Earth, and beyond.
k/c Caroline Krzyszton
Wojciech Kosma: Samostatná výstava / Solo
Show
28. 3.–5. 5.
Wojciech Kosma is a performance artist.
In his performances and web series (most
notably Charisma, his collaboration with
Sarah M. Harrison) he stages nuanced representations of personal relationships that
carefully walk the line between private and
public appearances, authenticity and fiction
and—formally—between dance, music and
visual arts.
en Wojciech Kosma je umělec zabývající
se performance. Ve svých performancích
a webových sériích (zejména série Charisma,
vzniklé v kolaboraci s Sarah M. Harrison)
citlivě inscenuje modely rozličných
osobních vztahů, v nichž se pohybuje na
linii mezi osobními a veřejným, autenticitou
a fikcí, a – formálně – mezi tancem, hudbou
a vizuálním uměním.
k/c Caroline Krzyszton
Kryštof Strejc: Guči Tuning
28. 3.–5. 5.
Obrazy a monumentální kresby Kryštofa
Strejce (*1994) se často pohybují přes hranice svého média. Vrstvené vztahy si v nich
často nejen pohrávají se specifickou vizuální
estetikou současné vypjaté společenské atmosféry, ale díky vzájemnému materiálovému
napětí jsou i její sugestivní parafrází. Naopak
jeho kresby jako celek pronikají i do třetího
rozměru v rámci objektových instalací.
Jejich ikonografie rovněž parafrázuje onu až
nečekaně jemnou hranici mezi současnou
life-stylovou módou a politickou situací. Vše
prostupující výrazná barevnost jeho děl pro
nás také může být jak z expresivní tradice vycházejícím apelem, tak trefným komentářem,
strhávajícím roušku nevinnosti ze vzájemných
vztahů politického, stylového a módního.
en Kryštof Strejc’s paintings and large-scale
drawings often surpass the boundaries of its
media. Layered relationships on its surface
not only engage with specific visual aesthetics of today society's escalating tensions,
but, thanks to its high materiality, are its suggestive paraphrase. His drawings enter the
third dimension as part of installations made
with various objects. The artist's iconographies also paraphrase the all too thin line
between contemporary fashion and current
political climate. The all-encompassing vivid
colorfulness of his works may reference to
the expressionist tradition, but may be perceived as a tremendous commentary, pulling
a veil of innocence from the relationships
between politics, fashion and style.
k/c Viktor Čech

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

Obrazy ryb, předmětů a barokních prostorů,
které se mohou navzájem popírat, avšak
základ a cíl, kterým se ubírají, je stejný.
en Images of fish, objects and baroque
spaces which can mutually deny themselves
in spite of their common aim and principle.

D2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D2)
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00
atelierjosefasudka.cz
Lucia Papčová, Tereza Štětinová:
Wind in the Organ
20. 2.–29. 3.
Výstavní setkání dvou mladých autorek,
které spojuje fotografická praxe i zájem
o krajinné scenérie a přírodní materiály,
zejména kámen.
en A joint exhibition of two young artists
who combine photographic practice and
interest in landscapes and natural materials,
especially stone.
k/c Tereza Jindrová
Ondřej Přibyl: Jednotliviny a další
pozorování / Particulars and Other
Observations
3. 4.–10. 5.
Výstava je pokračováním autorových úvah
o nemožnosti nahlédnout svět naráz a cele
a rozpoznat, jak se věci jeví a jaké jsou.
en The exhibition is a continuation of the
author's reflections on the impossibility to
glimpse the world all at once and to recognize how things appear and what they are.
MUSEUM KAMPA – NADACE
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH
U Sovových mlýnů 2 (D2)
po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00
museumkampa.cz
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 breakthrough
generation who experienced the last stage
of totalitarianism, its fall and the euphoria
circumstances of restored freedom. It seems
that this life has contributed 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, at the Gallery
of West Bohemia in Pilsen in collaboration with Museum Kampa, mapping the era
starting from 1967 (the Prague Spring) up to
1972 (the beginning of Normalization) and the
response of the artists to this crucial period
in Czechoslovak history till now.
Jiří Valenta
4. 2.–7. 4.
Výstava představí tvůrčí cestu Jiřího Valenty 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 Valenta’s creative path from the 1960’s and
70’s springing from earthy material structures and resulting in ethereally perceived
painting of white on white.
k/c Ilona Víchová
Vladislav Mirvald
5. 2.–10. 3.
Vladislav Mirvald 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 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.
Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější
než Řím. Příběh České Avantgardy / Prague
was more beautiful than Rome – The history
of modern Czech poetry
9. 2.–12. 5.
Příběh padesáti let českého umění – literárního, výtvarného, s odbočkami k divadlu
a filmové inspiraci. Vystavující autoři: Filla,
Kubišta, Čapek, Toyen, Štyrský, Hoffmeister, Hudeček, Lhoták, Smetana, Gross,
Chochola, Hák, Ister, Tikal, Perilli. Výstava
byla připravena ve spolupráci s Ústavem
evropských, amerických a interkulturních

studií Sapienza University v Římě a Ústavem
české literatury a komparatistiky Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy.
en Ripellino’s admiration of the typical Czech union of magical tradition and
a sharp sense of modernity in style and
formal invention is expressed not only in
his perception of poetry, but also art. This
exhibition uses a narrative and also slightly
didactic form, similarly to Ripellino’s book,
to demonstrate the connection between
Czech literature and art from the first half
of the 20th century on the example of
works by renowned people, which Ripellino
wrote about for his fellow countrymen.
k/c Martina Vítková, Petra Patlejchová
Vladimír Kopecký: Střet barev /
Clash of Colours
2. 5.–2. 6.
Výstava významného skláře a malíře představuje kolekci děl z posledních dvou let
– celá instalace je pojata jako jedno velké
autorské dílo.
en The exhibition presents a collection of
works from the last two years, the entire installation is conceived as whole by the artist.
k/c Helena Musilová

D3

architektonický fenomén zobrazuje také
nejnovější projekt Gregora Sailera, který se
zaměřuje na jeho současné politické, vojenské a ekonomické rysy: terénní cvičební
centra v USA a Evropě, půvab evropských
městských replik v Číně či testovací dráhy
městských vozítek ve Švédsku.
en The concept of the “Potemkin Village”
can be traced back to Prince Grigory
Aleksandrovich Potemkin, a Russian field
marshal and favorite of Empress Catherine
the Great. The curious architectural
phenomena in the haunting images shown
here, Gregor Sailer’s latest project, are focused on its current political, military, and
economic features: field exercise centers in
the USA and Europe, the allure of European
city replicas in China, and urban vehicle
testing tracks in Sweden.
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
do / until 6. 3.

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

Helena Antonín Pešta: I’m Your Mother
9. 3.–10. 5.
Kdo je kdo? Který pohled je pravdivý? Pohled
ženy nebo muže? Je přípustná existence třetího pohlaví? Je autorem výstavy muž nebo
žena? A kurátor/ka? ...
en Who is who? Which view is true? The view
of a woman or a man? Is the existence of the
third sex permissible? Is the author of the
exhibition male or female? And curator? ...
k/c Xavier Otto Nadia Rovder

Celoroční projekt 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 nadnárodní vztahy včetně (ne)možnosti
jejich kultivace
en A yearlong project in which the artist
made 365 double-sided conceptual
postcards, one for each day of 2018.
Through the unconventional method of
a visual journal the artist poetically and
analytically reflects on 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.
Jakub Špaňhel: Ento/monologue
16. 4.–16. 5.

Marcel Duchamp jako předpona
našeho času
19. 3.–24. 3.
Mimořádný projekt připomínající ojedinělou
výstavu Marcela Duchampa, která v Galerii
Václava Špály probíhala přesně před 50 lety.
en Extraordinary project reminiscent of Duchamp’s unique exhibition at Galerie Václava
Špály 50 years ago.
Aldin Popaja
29. 3.–5. 5.
Výstava obrazů z aktuální tvorby autora.
en Exhibition of the artist’s most recent
paintings.
GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3)
út–ne / Tue–Sun 11:00–18:00
galeriekritiku.cz
Jaroslav Svoboda, Tomáš Tóth:
Vnitřní světy / Inner Worlds
19. 3.–14. 4.
Česko-slovenská výstava malíře Jaroslava
Svobody a sochaře Tomáše Tótha je založena
na gesticky pojatých akvarelech a kresbách
aktů v kombinaci s drobnými figurálními
plastikami, vytvořenými ze vzácných kovů.
Představuje duchovní spojení křehkých
světů obou umělců, jejichž typickým rysem
je poetika a jemnost provedení díla, krása ve
vyjádření okamžiku, pocitů a nálad.
en The Czech-Slovak exhibition of the
painter Jaroslav Svoboda and the sculptor
Tomáš Tóth is based on gestically conceived
watercolors and drawings of acts in combination with small figural sculptures made of
precious metals. It represents the spiritual
connection of the fragile worlds of both
artists, whose charcteristic is the poetics
and fineness of the artwork, the beauty in
expressing the moment, feelings and spirits.
Vojtěch Horálek: Sluneční lázně / Sun Bath
16 .4.–12 .5.
Výstava maleb s tematikou slunce, vody a letní pohody, avšak zahalených do imaginárních
tajemství mytologických a vědecko-fantastických příběhů. Odráží se v nich obava
z nejisté budoucnosti, ohrožované vztahem
nerovnováhy mezi vyspělými technologiemi
naší civilizace a přírodou.
en Exhibition of paintings with the theme of
B.H.G. inzer Artmapa (45 x 69 mm).indd 1
sun, water and summer comfort, but hidden
in the imaginary secrets of mythological and
science fiction stories. It reflects the fear of
an uncertain future threatened by a relationship of imbalance between the advanced
technologies of our civilization and nature.
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KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Vojtěšská 196/18 (D3)
po–pá / Mon–Fri 11:00–19:00,
so / Sat 12:00–18:00
knihkupectvi.artmap.cz

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
Pavel Příkaský, Miroslava Večeřová:
Isotonic Song
20. 3.–20. 4.
Fantaskní obrazy plynule procházejí
médiem malby, technického obrazu, objektu
a performance. Nevyhnutelnou ingrediencí
tekutého procesu smývajícího hranici mezi
živým a nerostným je krystal soli, substance
sytící roztok lidské a zvířecí krve. Isotonic
song skládá novodobou mytologii hybridních
bytostí, téma vnitřně konfliktní tělesnosti
se zpřítomňuje na jednu dobu v archaickém
polymorfismu i futuristické perspektivě
biotechnologií.
en Fantasy images continuously pass
through the medium of paint, technical
images, the object, and performance. The
essential ingredient of the liquid process of
the smeared boundary between the living
and the mineral is crystal salt, a substance
that permeates the solution of human and
animal blood. An isotonic song composed
of the modern mythology of chimeras, the
theme of internally conflicted physicality
becomes present at one time in archaic
polymorphism and futuristic bio technology.
k/c Mariana Serranová
GALERIE 1
Štěpánská 47 (D3)
út–pá / Tue–Fri 10:00–12:00,
13:00–18:00, so / Sat 10:00–14:00
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D3)
út-ne 13:00-18:00
fotografic.cz
Jan Pecháček: Palác / The Palace
28. 2.–24. 3.
Pakul, Lidojem, kongresák. Palác. Už pár měsíců po dokončení stavby byl v Paláci kultury
uspořádán XVI. sjezd Komunistické strany
Československa. Pompézní palác z oceli
a betonu smývá svůj původní účel jen velmi
pomalu. Do prázdna zírající účastníci sjezdu
na fotografiích Jana Pecháčka jen umocňují
přítomné prázdno a absurditu příznačnou jak
pro budovu samotnou tak pro režim, který jí
dal vzniknout. Výstava probíhá pod hlavičkou
FOTOGRAFIC STARTUP, platformy pro
začínající autory.
en Pakul, Peopleholder, Congres-hut. The
Palace. Just a few months after its completion, it played host as the venue for the
Sixteenth Czechoslovak Communist Party
Congress. The exaggerated and bombastic atmosphere of the steel and concrete
‘Palace’ seems to fade away quite slowly. The
blank starres of the congress’ participants
on Jan Pecháček’s photographs only serve
to stress the spiritual emptiness and peculiar
absurdity both of the building itself and the
regime, which conceived and erected the
architectural monolith. The exhibition takes
place under FOTOGRAFIC STARTUP, the
platform for emerging artists.
Gregor Sailer: Potěmkinovy vesnice /
The Potemkin Village
29. 3.–5. 5.
Koncept „Potěmkinových vesnic“ lze vysledovat až k princi Grigoriji Alexandrovičovi
Potěmkinovi, ruskému polnímu maršálovi
a oblíbenci Kateřiny Veliké. Tento fascinující

Obrazová situace ukotvená v osobní mytologii. Dospělý návrat k dětským vášním.
Malovaná sbírka brouků a motýlů určená do
soukromých rukou.
en A pictorial suite anchored in personal
mythology. The artist returns to a childhood
passion with a series of painted insects and
butterflies intended for private individuals.
k/c Radek Wohlmuth
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D3)
út–ne / Tue–Sun 11:00–19:00
gjf.cz
Výstava fotografií renomovaného českého
fotografa architektury připomene stoleté výročí založení slavné umělecké školy Bauhaus.
Součástí instalace budou rovněž unikátní
filmy představující budovy i osobnosti
Bauhausu, kultovní baletní scénografii Oskara
Schlemmera, dokumenty o Novém Frakfurtu
a tzv. frankfurtské kuchyni a existenčním
minimu o vile Tugendhat v Brně ad. V rámci
doprovodného programu přednášky a moderované debaty historiků.
en The exhibition of photographs by renowned Czech photographer of architecture
commemorate the 100th anniversary of the
famous art school Bauhaus.
GALERIE PŠTROSSOVA 23
Pštrossova 23 (D3)
út–pá / Tue–Sun 13:00–18:00
(nebo po dohodě na tel. 603 526 288)
originalarte.com
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské náměstí 8 (D3)
po–ne / Mon–Sun 10:00–18:00
galerieubetlemskekaple.cz
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 dlouhodobě věnují gestické výrazové malbě, se
zaměřuje na živou, obrozující i uchovávající
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 bezprostřednější podobu hledaného výrazu nežli
výsledný obraz.
en Three Prague artists of the younger
middle generation who focus primarily on
gestural expressionism show how drawing plays an integral role in expressionist
painting.
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D3)
po–ne / Mon–Sun 11:00–19:00
galerievaclavaspaly.cz
Patricie Fexová: Sklad krajin /
Stock Landscapes
do / until 17. 3.

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.

Patricie Fexová
Tváře/Faces

– GALERIE TAPETA
Dalibor Chatrný: Redukce / Reduction
LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D3)
po–pá / Mon–Fri 10:00–20:00,
so–ne / Sat–Sun 13:00–19:00
www.lgp.cz
Kata Sedlak: Dětství / Childhood
7. 3.–22. 4.
Slovenská fotografka Kata Sedlak proměnila
svoje každodenní mateřství do fotografické
eseje, plné absolutní důvěry a blízkosti domova. Autorka hledáčkem svého fotoaparátu
zachycovala nezkrotnou intenzitu dětských
emocí, prožitků a vzájemných vztahů.
en The Slovak photographer Kata Sedlak
transformed her day to day motherhood experience into a photographical essay filled with
absolute trust and closeness of home. Through
the lens of her camera, the author captures
the untamable intensity of a child’s emotions,
experiences and relationships.
LEICA GALLERY CAFÉ
Martin Divíšek: Za oponou /
Behind the Curtain
5. 3.– 23. 4.
Fotografie z baletního zákulisí.
en Backstage ballet photos.
TOPIČŮV SALON
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
Petr Stibral: Doma
1. 3.–29. 3.
Nové objekty pro prostory Topičova salonu.
en New objects created specifically for the
Topič Salon Gallery.
k/c Iva Mladičová
Kateřina Štenclová
4. 4.–30. 4.
Výstava k životnímu jubileu autorky.
en Exhibition to the author's life anniversary.
k/c Tomáš Pospiszyl
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 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 perspectives,
extreme light effects, and precise shapes.
�

Nevan Contempo
9. 3.—12. 4. 2019

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

umělkyně-ženy v obecném diskurzu. Hunt
kastner představí její dílo v takovém měřítku
vůbec poprvé v České republice.

KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D4)
po–čt / Mon–Thu 10:00–18:00,
pá / Fri 10:00–16:00
kvalitar.cz
David Krňanský, Julius Reichel, Roman
Výborný, Štěpán Marko: 999% OFF
2. 3.–5. 4.
Site-specific instalace abstraktních malířů
(Krňanský, Reichel, Výborný) a grafického
designéra (Marko). Krňanský, Reichel jsou
známí jako autoři renomované skupiny Black
Hole Generation, která ve svých odvážných
instalacích naráží na historii malířství a limity
galerijního provozu. Autoři se vždy snaží
vymanit ze zaběhlých mechanismů fungování
umělecké sféry.
en A site-specific installations of several abstract painters (Krňanský, Reichel, Výborný)
and graphic designer (Marko). Krňanský and
Reichel are well-known as members of the
Black Hole Generation group, whose bold
installations attack the history of painting and
limits of the gallery and its activity. The artists being exhibited always try to break out
of the established mechanisms of the artistic
sphere’s functioning.
k/c Monika Čejková

en Hunt kastner presents the first solo
exhibition in the Czech Republic of work by
this important conceptual and feminist Polish
artist, who created her own artistic language
already in the 1970s, working with concrete
poetry, linguistics, performance, mail art,
and film.
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

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

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

Patricie Fexová: Tváře / Faces
9. 3.–12. 4.

D6

GALERIJNÍ LABORATOŘ 019
Galerie Prokopka, Prokopova 9
www.galerijnilaborator.cz
www.galerieprokopka.cz
Projekt je galerijní platformou bez stabilního
zázemí či grantového krytí, lze hovořit
o principu „tekuté galerie“ založené na neustálé improvizaci. Pro letošní sezonu jsme se
usídlili v jídelně hotelu Prokopka, kde už řadu
let probíhá hybridní galerijní projekt, který
v roce 2011 založila Markéta Vlčková. Chceme
tím vyjádřit nejen podporu tomuto nízkorozpočtovému projektu, ale také zdůraznit téma
neustálé proměny a nedokonalosti spočívající
v živém dialogu současného umění se svým
prostředím, reflektující pojetí autorství jako
univerzální hodnoty.
en The project is a gallery platform without
a stable base – we can talk about the
principle of "liquid galleries" based on
constant improvisation. For this season, we
have settled in the dining room of the Hotel
Prokopka.
Václav Hájek: Vokna / Windows
2. 3. – 16. 3.
k / c Matouš Karel Zavadil

Daniel Vlček: Mumble
9. 3 – 20. 4.
k/c Jiří Ptáček
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D5)
po–ne / Mon–Sun 10:00–19:00,
35m2.cz
Šimon Kadlčák: [indistinct chatter /distant
siren wailing]
do / until 15. 3.
Jan Turner: Péče o pahýl
21. 3.–19. 4.
Martina Staňková: Holland Sukariben
25. 4.–24. 5.
HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D5)
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00,
so / Sat 14:00–18:00
huntkastner.com
Jiří Thýn: Tvar, práce a dvě tlustá břicha /
Shape, Work, and Two Fat Bellies
9. 2.–6. 4.

Jiří Thýn je jedním z předních výtvarných
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 – although characteristically his work crosses the borderlines
of the medium, pushing beyond into installation and interventions. Exhibition is, in part,
inspired by the work of the Polish artist Alina
Szapocznikow, who explored the human
body through sculpture.
Ewa Partum
13. 4.–31. 5.
Ve své práci se zaměřuje na materializaci
jazyka, která se promítá v jejích akcích
a instalacích ve veřejném prostoru, stejně
jako ve vizuální poezii a mail artu. Již ve svých
velmi raných dílech na začátku sedmdesátých let stála na počátcích feministického
performance v Polsku, poukazovala na pozici

core.pan: LYCAN
5. 3.–28. 4.
Výstava je ekosystémem digitálních maleb
připomínajících fata morgánu. core.pan
prozkoumávají a fikcionalizují je rozsah tvar
měnících prostorů, materiálů a vrstev pravdy.
A to od zneklidňujícího ticha fotorealistických
3D scenérií, přes fascinaci frekvencí násilí, ať
už jako lidského nebo přírodního fenoménu,
po jakousi okultní auru telurických, živelných
materiálů.
en The exhibition presents an ecosystem of
pieces connecting artificial neural network
symbolism, engraved stone works, miragelike digital paintings and in situ intuitive
sculpture.
k/c Michal Novotný

E2

NOVÁ GALERIE
Balbínova 26 (D4)
po–so / Tue-Sat 11:00–19:00,
novagalerie.cz
Boys And Girls
Juraj Ďuriš, Eva Fajčíková, Michaela Glozová,
Barbora Chlastáková, Adam Kašpar, Lukáš
Karbus, Jan Karpíšek, Denisa Krausová,
Filip Kůrka, Michal Nagypál, Samuel Paučo,
Lyuben Petrov, Jan Pražan, Matěj Rejl,
Jan Rybníček, Alfréd Symůnek
7. 3.–18. 4.
k/c Martin Mainer, Samuel Paučo

dimenzionálních, ale zároveň nepopíratelně
sochařských forem. Vargová pracuje s jakýmsi přepínáním identity použitého materiálu
a jeho výsledného posunu v nové formě, tak
jako s přepínáním mezi mikro a makro pohledem, kdy se dojem pohybuje mezi detailním
a velmi vzdáleným.
en Exhibition is an incomplete insight into
the 25 years of Slovak artist's portfolio.
Vargova's works, typical for their un-focusable compositions, uses the simplest and
cheapest materials and techniques creating
a complex two dimensional but unavoidably
sculptural forms.
k/c Michal Novotný

Tomáš Javůrek: Sponzorovaný příspěvek /
Sponsored Post
19. 3. – 5. 4.
k / c Marta Zadoroznjukova
Kryštof Franciško: Dystopie / Dystopia
7. 4. – 21. 4.
k / c Karolína Voženílková
Karolína Soukupová: Tvar místa /
Shape of the Place
23. 4. – 5. 5.
k / c Hermína Motlová
Natálie Blehová: Moments & Details
7. 5. – 19. 5.
k / c Markéta Vaněčková
Václav Marian: Na blízkém severu /
In the Near North
21. 5. – 7. 6.
k / c Jana Králíková
Michal Cihlář: Linorytové matrice
s otiskem / Linocut Matrix With Print
9. 6. – 25. 6.
k / c Matouš Karel Zavadil

E1
FUTURA
Holečkova 49 (E1)
st–ne / Wed–Sun 11:00–18:00
futuraproject.cz
Sinae Yoo: Petrichor
5. 3.–28. 4.
Site-specific video instalace, jež se probírá tématy pozdního kapitalismu a z něj
plynoucího vyčerpání, rodícího se z žití ve
společnosti založené na dosahování úspěchů. Protagonista videa se snaží dojít spásy
skrze sebevyjádření prostřednictvím písně,
probouzejíce odkazy na renesanční malbu.
Video zasazeno do vyleštěného a ulízaného
pozadí, narážející na jakýsi druh hyper-maskulinity a machismu, jemuž se v naší
společnosti bezpochyby daří a jež funguje
jako katalyzátor jejího skonu.
en An site-specific video installation that
delves into themes of late capitalism and
the resulting exhaustion that spawns from
living in an achievement society. Within
the video, the protagonists attempt to find
redemption through self expression in the
form of music and song, awakening references from paintings from the Renaissance
period. The video is surrounded by a slick
and polished backdrop, alluding to a kind
of hyper-masculinity and machoism that
undoubtedly develops within our society
and serves as catalysts for its demise.
k/c Christina Gigliotti
Emőke Vargová: E:V:
5. 3.–28. 4.
Výstava je neúplným nahlédnutím do 25
let díla slovenské umělkyně. Práce Vargové,
typické pro jejich nezaostřitelné kompozice,
používají jednoduché a laciné materiály
a techniky k vytváření komplexních dvou

Monika Pascoe Mikyšková,
Veronika Vlková
6. 2.–30. 3.
Původně bytový prostor galerie při příležitosti dialogické výstavy Mikyškové a Vlkové
zabydlují ostrůvky vlastnoručně ukořistěné
zeminy a keramické nádoby plné dětských
talismanů, po nichž se plazí vycpané údy,
hledající si cestu napříč scénograficky
vystavěnou krajinou. Náhodně vylovené kusy
dřeva z Dunaje se dělí o místo s drahocennými památkami na les, který se z dětského
ráje změnil na vytěženou kulatinu. Obrazné
zachycení vývoje lidských sil v prvním sedmiletí podle antroposofické nauky sdílí jeden
prostor s předměty, které v sobě nesou
archetypální přísnost i měkkou hravost.
en Jiri Svestka Gallery, originally an apartment space, is being settlesd with islands
of hand-picked soil and ceramic pots full of
children's talismans, with stuffed limbs crawling around them, looking for a path across
the scenographic landscape. Randomly
caught pieces of wood from the Danube
River share space with precious relics of the
forest, which has changed from childhood
paradise to the harvested logs. The visual depiction of the development of human forces
in the first seven years of life according to
anthroposophical theories exists together
in peace with objects that carry archetypal
rigidity and soft playfulness at the same time.
Isa Genzken, Leda Bourgogne
10. 4.–8. 6.
Světoznámá umělecká osobnost Isa Genzken
v dialogu s instalací v Berlíně žijící mladé
umělkyně Ledy Bourgogne přetváří prostor
galerie do specifické salonně-klubové atmosféry. Společná výstava se dotýká hraničních
zkušeností tělesnosti i nejednoznačnosti
tvorby lidské identity.
en The world-famous artist Isa Genzken, in
dialogue with the installation of Berlin-born
young artist Ledy Bourgogne, transform the
gallery into a specific clubbish cabinet-like
atmosphere. The joint exhibition tackles
the border experiences of corporeality and
ambiguity of the creation of human identity.

E3
GALERIE 1. PATRO
Myslíkova 9 (E3)
čt–so / Thu–Sat 15:00–19:00
galerie1patro.cz
DISPLAY
Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.
Dittrichova 9/337 (E3)
út–ne / Tue–Sun 12:00–18:00
display.cz
Multilogues on the Now: Technologie těla
/ Multilogues on the Now: Technologies of
the body
2. 4.–9. 6.
S účastí / With participation by:
Luiza Prado, Edna Bonhomme, Rebecca
Beinart, Trans*parent, Margrit Schildrick,
Kateřina Kolářová, Dagmar Schultz,
Ika Hügel-Marshall a dalších / and others
Jedná se o poslední vydání tříletého projektu
Multilogues on the Now, který analyzuje
významy zdraví ve společnosti. Letošní
program se bude prostřednictvím výstavy,
přednášek, promítání, sdílení a workshopů
soustředit na průniky genderu, rasy, koloniálních struktur moci a reprodukčního zdraví.
en Technologies of the body is the last issue
of the Multilogues on the Now series, critically examining notions of health in society.
Through exhibitions, lectures, screenings,
sharing and workshops, this year´s program
will put emphasis on the intersections of
gender, race / bodies of color, colonial powerstructures and reproductive health.
k/c Zuzana Jakalová, Hana Janečková
GALERIE MIMOCHODEM
Palackého nám., vestibul st. metra (E3)
nonstop
facebook.com/galerievpodchodu
Comunite Fresca: Monzun
do / until 17. 3.
NIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM
Palackého nám., vestibul st. metra (E3)
nonstop
umprum.cz/galerie-nika
Kristýna Strejcovská: uMind
21. 2.–16. 3.
Galerie je reklamní výlohou prototypů mozků
vhodných pro dnešní dobu. Jsou to 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, flexibility – which facilitate life
in corporations. Here, a person becomes
a controlled product.
k/c Nikol Vlčková
Záviš Unzeitig a Jakub Trčka: Bioplan
21. 3.–13. 4.
Kudy by měla vést rychlodráha z Masarykova
nádraží na Letiště Václava Havla? Dvojice
architektů odpovídá na tuto otázku za využití
jedinečných vlastností hlenek, mikrobuněčných organismů, a ukazují tak nejefektivnější podobu této trasy pomocí alternativní
biologie.
en What should have been the planned
route of the expressway from Masaryk
Station to The Airport of Václav Havel? An
architectural duo answers this question
using the characteristic of the slime mould,
a microcelled organism, showing the most
effective state of this route with the help of
alternative biology.
k/c Kamila Huptychová
Zuzana Kalips
18. 4.–18. 5.
Projekt je inspirován stanicí metra jakožto
místa pohybu, zvuku a rychlosti. Site-specific
instalace reaguje na vibrace vznikající v tomto
prostředí a převádí je do vizuálního záznamu,
čímž reflektuje daný čas a prostor.
en The project is inspired by the metro
station as a place of motion, sound and
speed. The site-specific installation reacts
to the vibrations arising out of this place
and converts them into a visual record, thus
reflecting the given time and space.
k/c Alice Vítková
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
Filip Dvořák
15. 3.–19. 4.
vlajka / flag: Marlie Mul
15. 3.–14. 6.
k/c Significant Other
GALERIE VIA ART
Resslova 6 (E3)
galerieviaart.com
Blanka Nováková: Lucidní snění /
Lucid Dreams
do / until 22. 3.
Aktuální malířská tvorba autorky, zachycující
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
František Skála
16. 4.–24.5.
Nové práce
WHITE PEARL GALLERY
Dittrichova 5
st–ne, 13:00–18:00
whitepearl.gallery
Karíma Al-Mukhtar / I'm not what I think
8. 3.–3. 4.
Soustředěná předmětná introspekce na
rukodělný způsob. Vizuální přemýšlení o hledání identity, nalézání vlastního já v tom, co
se příležitostně připletá do cesty a opakovaném vytváření nemožného. Výstava o tom,
že věci obvykle nejsou takové, jak se na první
pohled zdají být.
en Concentrated objective introspection
in a handcrafted way. Visual thinking about
searching for identity, finding oneself in what
is occasionally entangle into the path and
repetitively recreating the impossible. An
exhibition about that usual things are not as
they seem to be at first sight.
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
Markus Proschek, Rudolf Samohejl: Kayfabe
16. 3.–4. 5.

E5
GALERIE GEMA
Máchova 27 (E5)
po–pá / Mon–Fri 13:00–18:00
gemagalerie.cz
Jiří Plieštik: Předjaří / Early Spring
22. 2.–31. 5.
Plieštik je většinou vnímán jako sochař
čistých linií, pracující s bronzem, mramorem
i sklem. Na výstavě však představuje i své výrazně barevné akvaprinty či snové černobílé
fotografie. Pokud by snad opět venku zavládly
zimní plískanice, stane se tato výstava jistě
tím místem, kde budete moci pookřát.
en Plieštik is usually considered a sculptor of
clean lines who works with bronze, marble
and glass. At this exhibition, however, he
presents his distinctly colored hydrographics
and dreamy black and white photographs.
GALERIE PROLUKA
outSITE gallery, Bezručovy sady
(park naproti domu Slovenská 23) (E5)
otevřeno / open non-stop
www.ctyridny.cz

XAOXAX
Krymská 29 (E5)
út–pá / Mon–Fri 14:00–19:00
so / Sat: 11:00–17:00h
xaoxax.cz
Kateřina Černá: Tašky / Bags
do / until 13. 3.
Bylo nebylo uvádí malířku a autorku mnoha
knížek původně vydaných v několika kusech
v „Soukromém rukodělném vydavatelství
Grafoman“. V Xao vystaví malby na papírových taškách.
en Bylo Nebylo publisher presents the artist
Kateřina Černá. Painter and author of many
books, published originally in few copies
in “Private Hand-crafted Publishing House
Grafoman“. In Xao she‘ll exhibit her paintings
on paper bags.
QSL lístky / QSL Cards
27. 3.–28. 5.
Ilustrované lístky formátu pohlednice, které
si mezi sebou vyměňují radioamatéři, podaří-li se jim navázat oboustranný kontakt. Tyto
artefakty lidové tvořivosti překvapují neotřelými grafickými a ilustrátoskými přístupy.
en Illustrated cards in a postcard format are
confirmation of two-way radio communication between amateur radio stations. Those
artefacts of folk art are surprising with their
unconventional graphical and illustration
approach.

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

vypovídající o stavu člověka a jeho já k prostoru a naopak.
en The exhibition introduces a creative collaboration of two glass artists 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.
Tvarosloví Ondřeje Strnadela
21. 3.–24. 5.
Výstava představuje autorovo typické geometrické tvarosloví z nového úhlu. Strnadel
opustil předchozí oblé tvary, aby se vydal ve
skle téměř neprobádaným územím pravých
úhlů hranatých objektů. Strnadel tak dokazuje svou mistrnou řemeslnou a výtvarnou
dovednost.
en Ondřej Strnadel re-thinks his typical
oblong morphology in a new exhibition.
Seeking to achieve what in glass is often
perceived as unthinkable, Strnadel’s masterfully hand-blown square objects are
an exploration of the very nature of the
medium.

1

ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka (E2)
st a so / Wed & Sat 13:00–17:00
aug.cz/altan-klamovka-praha
Daniela Krajčová: Mapy priateľstva /
Friendship Maps
6. 3.–30. 3.
Tvorba Daniely Krajčové reflektuje sociální
témata. Kresba je pro ni přirozeným médiem
pro vyjádření námětů, které zpracovává
formou ručně kreslených ilustrací či animací.
V jejím díle však nalezneme i přesahy do interaktivních instalací a umělecké participace.
Pro Altán Klamovka byl vybrán nový projekt
s tématikou migrační krize.
en Daniela Krajčová’s work reflects social
issues. Drawing is her natural medium for expressing ideas, which are processed through
hand-drawn illustrations and animations. In
her work, forays into interactive installations
and artistic participation can also be found.
For Altan Klamovka, a new project was chosen on the theme of the migration crisis.
Martin Kochan
3. 3.–27. 4
Kochan je intermediální umělec se silným důrazem na ironii, kterou přinášejí každodenní
situace. Pohybuje se na hraně analyticky
pojatého tvůrčího procesu a nekoncentrované „freestylové“ tvorby. Současně je pro něj
důležitý moment živelného performativního
gesta. Východiskem pro výstavu v Altánu Klamovka mu bude humor, nadsázka a banalita
rozvíjená do nových kontextů.
en Kochan is an intermedia artist with
a strong emphasis on the irony he brings
to everyday situations. He moves along the
boundary of analytically conceived inventive
process and unconcentrated "freestyle"
formation. At the same time, for him the
moment of spontaneous performative
gestures is what’s important. The starting
point for the exhibition at Altan Klamovka is
humor, exaggeration and banality developed
into new contexts.
k/c Lenka Sýkorová
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1 (C1)
čt–ne / Thu–Sun,12:00–18:00
entrancegallery.com
Christl Mudrak: Jenom voda / Just Water
host: Romana Drdová
6. 2.–24. 3.
k/c Tereza Severová
Robert Bárta + Brad Downey: Do Holes Fall
3. 4.–19. 5.
k/c Tereza Velíková
GALERIE KUZEBAUCH
Říčanova 19 (D1)
po–pá / Mon–Fri 10:00–17:00
Nebo po domluvě
galeriekuzebauch.com
Emma Woffenden, Petr Stanický:
Contact–Isolation
do / until 15. 3.
Výstava nabízí vhled do tvůrčího myšlení
dvou výrazných spřízněných uměleckých
osobností. Materiálové a ideové experimenty se v ní snoubí se sight-specific instalací
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GALERIE LÍTOST

7

PRAGOVKA ARTDISTRICT

STONE PROJECTS
GALERIE AVU

VELETRŽNÍ PALÁC
POLANSKY

ZAHORIAN & VAN ESPEN

GALERIE PETR NOVOTNÝ
STUDIO PRÁM

BERLÍNSKEJ MODEL
GALERIE VILLA PELLÉ

B

TRAFO GALLERY
GALERIE JELENÍ

ARTWALL GALLERY

Healing 2.0
Mit Borrás, Romana Drdová, Ján
Gašparovič, Martin Kohout, Jakub Jansa,
Andrea Pekárková, Pavel Příkaský &
Miroslava Večeřová, Tabita Rezaire, Johana
Střížková
14. 2.–7. 4.

C

DŮM FOTOGRAFIE

KARLIN STUDIOS
VI PER

GALERIE UM

MUSEUM MONTANELLI
GALERIE AMU
GALERIE MAKRÁČ
ENTRANCE GALLERY

Výstava se soustředí na téma zdraví a zdravého životního stylu v moderní společnosti,
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 of blending
science and technology with traditions and
irrationality.
k/c Tereza Jindrová
Milena Dopitová: Příště u vás /
Next time at Yours
25. 4.–9. 6.
Objektová instalace odkazuje k různým definicím svého původu i poslání. Je místem
setkání, místem připomínající představení,
událost nebo hru, ve které není jednoznačný cíl.
en Object installation refers to different
definitions of its origin and mission. It is
a meeting place, that reminds performance,
an event or game without clear goal.
k/c Eva Riebová
GALERIE KOSTKA
Marie Lukáčová: Magie v době konjunktury
/ Magic in a Time of Economic Progress
14. 2.–7. 4.
Ve snaze narušit heteronormativní vnímání
současného společenského uspořádání
zpracovává Marie Lukáčová ve svém multimediálním projektu téma polyamorických
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 multimedia
project the theme of polyamorical relations
and their functioning within family and
activist groups.
k/c Eva Riebová
Michal Baror & Amalia Vargas:
Bite the Bullet
25. 4.–9. 6.
První společný projekt dvou bývalých
rezidentek MeetFactory propojí autorské
fotografie se socharskou instalací.
en First join project of two former MeetFactory residents connects photography
and sculptures.
k/c Lucia Kvočáková

PRAGOVKA ARTDISTRICT
Kolbenova 923/34a
(A6)
út–čt: 16:00–20:00, pá, so 14:00–18:00
www.pragovka.com
PRAGOVKA GALLERY ENTRY
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
focused 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 rozdílných 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
Veronika Přikrylová: Patrik
26. 2.–26. 3.
Autorský projekt
en Author´s project

GALERIE PAVILON

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

KVALITÁŘ

GALERIE PROKOPKA

GALERIE FOTOGRAFIC
GALERIE J. FRAGNERA
MUSEUM KAMPA

GAL. U BETLÉMSKÉ KAPLE

GALERIE 35M2
ARTINBOX

GALERIE HAVELKA

GALERIE KUZEBAUCH

D

GALERIE GAMBIT

INI PROJECT

GALERIE ARCIMBOLDO

ATELIÉR J. SUDKA

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

GALERIE KRITIKŮ

NEVAN CONTEMPO

CITY SURFER OFFICE

HUNT KASTNER
NAU GALLERY

TOPIČŮV SALON

DRDOVA GALLERY
FOTOGRAF GALLERY

GOETHE-INSTITUT

LEICA GALLERY
GALERIE PŠTROSSOVA 23

GALERIE TAPETA / KNIHKUPECTVÍ ARTMAP

GALERIE SPZ

GALERIE 1. PATRO

GALERIE F. BAUMANNA
GALERIE 1
NOVÁ GALERIE

GALERIE VE VĚŽI

tydenumeni.cz

GALERIE VIA ART

E

SVIT

Praha

DISPLAY
FUTURA

WHITE PEARL GALLERY
NIKA

JIRI SVESTKA GALLERY
VIA ART

GALERIE MIMOCHODEM
GALERIE GEMA

GALERIE PROLUKA
XAOXAX

ALTÁN KLAMOVKA

ETC. GALERIE

F

MEETFACTORY

POP-UP
(C1)

Týden Umění
22—28/4/2019

GALERIE NOD
GALERIE RUDOLFINUM
SALMOVSKÝ PALÁC

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

F4

mimo mapu / off the map
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A

Petr Malina
26. 4.–2. 6.

Právo na obraz / Image Rights
2. 4.–5. 5.
Výstavní projekt vizuálních umělců Lucie
Rosenfeldové a Matěje Pavlíka tematizuje
sdílení a přenos obrazů protestu. Budou se
ptát, jaké podoby manifestace nesouhlasu
jsou v současných podmínkách distribuce
obrazu možné.
en Lucie Rosenfeldová and Matěj Pavlík
reflect on the ways images of protests are
shared and transferred. They ask what form
the manifestations of dissent could take in
the current conditions of image distribution.
k/c Lucie Rosenfeldová, Matěj Pavlík
Lekce: 18. dubna od 19:00 / Lecture:
April 18 at 7pm

3

ZÁMEK TROJA

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

Ondřej Maleček: Sbírka / Collection
6. 3.–21. 4.
k/c Petr Vaňous

ETC. GALERIE
Sarajevská 16 (F4)
pá–ne, 13:00–18:00 nebo po telefonické
domluvě: +420 732 572 413
etcgalerie.cz

2

Monika Žáková: Nová gravitace /
New Gravitation
26. 2.–26. 3.
Papírové a plechové objekty – formální
podobnosti a odlišnosti vyvolávající stavy
jistoty a iluze.
en Paper and metal objects – formal similarities and differences causing the states of
certainty and illusion.

G

PRAGOVKA GALLERY ENTRY+REAR,
POP- UP, THE WHITE ROOM, JÍDELNA
Flying Inn
6. 4.–6. 6.
Výstava představí průřez současnou tvorbou
padesáti rezidentů Pragovky a jednoho hosta.
en The exhibition shows a cross- section
current works by fifty Pragovka residents and
one guest.
k/c Karel Srp

H

Kolben Open
6. 4.
Otevřené ateliéry, přednáška o historii
areálu, workshopy pro děti, otevření výstavy
Flying Inn, koncert
en Open studios, lecture about the history
of the area, workshop for kids, opening of
exhibition Flying Inn, concert
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
Vojtěch Hrubant, Vojtěch Trocha:
Homo Krevetkus
19. 3.–9. 4.
Pokud máte z něčeho strach, třeba z vodních
živočichů a především z krevet, nebojte, ne-

I

GALERIE VYŠEHRAD

bojte se o tom mluvit. Hlavně se svěřte rodině.
en If you are scared of something, for
example of sea creatures. And above all,
shrimps, do not be afraid to talk about it.
Especially with your family.
Petra Švecová: Jestli spíš, tohle se ti taky
zdá / If you are sleeping, that`s what you
are dreaming about too
16. 4. – 7. 5.
Denně sdílíme desítky obrazů ze života lidí,
které často ani neznáme. Jako bychom vše
pozorovali zblízka, ale zároveň odcizení. Situace ztrácejí význam, vrstvy se překrývají
do nového obrazu – zůstává jen fascinace.
en Every day, we share dozens of images
from the lives of people we often do
not even know. As if we were watching
everything close but at the same time at
a distance. Situations lose importance,
layers overlap into a new picture – and all
that remains is fascination.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1
út–čt, so–ne: 10–18 h, pá: 13–18 h
Tue–Thu, Sat–Sun: 10 a.m. – 6 p.m.,
Fri: 1–6 p.m.
ghmp.cz
Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy a objekty /
Sculptures and Objects
29. 3. – 3. 11.
Hnízdil a Kačer jsou umělci téže generace
a téměř identického školení. Pro své sochařské realizace si ale zvolili zcela odlišné
postupy, které se vzájemně v prostoru
Trojského areálu zajímavě doplní. Zatímco
první pracuje s vertikálně orientovanou
efemérní formou abstraktních drátěných
konstrukcí s kinetickými detaily, druhý naopak preferuje kámen v komorním i monu-

mentálním formátu s graficky formulovanou
strukturou na povrchu ležících bloků.
en Hnízdil and Kačer are artists of the same
generation. However, have chosen different
paths and materials for their sculptural
realizations, their works will complement
each other unconventionally in the Troja
Chateau. While Hnízdil works with the vertically oriented ephemeral form of abstract
wire structures with kinetic details, Kačer
prefers stone in a both intimate and monumental format, with a graphically formulated
texture on the surface of the lying blocks.
k/c Magdalena Juříková

akce / events
AGOSTO FOUNDATION
www.agosto-foundation.org
Filmové večery Agosto Foundation /
Agosto Foundation Film Nights:
Curupira: Creature of the Woods
(rež / dir. Félix Blume) & Fevers
(rež / dir. Adrien Lecouturier)
4. 3. 20:30, Kino Ponrepo
Oba filmy se odehrávají v Amazonii. Curupira se snaží zachytit tajemného ducha
deštného pralesa, zatímco Fevers sleduje
cestu lékaře Pierra, který putuje vysočinou
severní Amazonie a léčí zlatokopy a horníky
pracující v zlatých a diamantových dolech.
Filmy osobně uvede Félix Blume, který se na
Lecouturierově filmu podílel jako zvukař.
en Both films také place in the Amazon.
Curupira is a sound thriller on the mysterious
spirit of the jungle. Fevers follows doctor
Pierre, who travels through the highlands of
northern Amazonia treating miners who work
in the gold and idamond mines. Both movies
will be introduced by Félix Blume who did
the sound for Lecouturier‘s film.

Taste of Cement (rež / dir. Ziad Kalthoum)
20. 3. 20:30, Kino Ponrepo
V Bejrútu staví syrští dělníci mrakodrap,
zatímco na jejich vlastní domovy padají
dělostřelecké granáty. Bolestná esej o tom,
co znamená žít v exilu, ve světě rozervaném válkou a bez možnosti návratu domů.
en In Beirut, Syrian construction workers
are building a skyscraper while at the same
time their own houses at home are being
shelled. An excruciating essay on what it
means to live in exile in a war-torn world
with no possibility of returning home.
Arcadia (rež / dir. Paul Wright)
15. 4. 20:30, Kino Ponrepo
Audiovizuální pouť dokumentující vztah
anglické krajiny a jejích obyvatel zachycuje krásu i brutalitu, kouzlo i šílenství
britského venkova.
en Arcadia is a sensory, visceral journey
documenting the relationship of the
English countryside and its inhabitants.
Wright’s film essay captures the beauty
and brutality, the magic and madness of
rural Britain.

son’s self-directed research using contact
microphones and hydrophones has
revealed how many things in the world
around us act as sites for energy transferal
and as such can be considered as musical
instruments in-situ. In collaboration with
the Prague City Gallery.
TÝDEN UMĚNÍ / ART WEEK
22.–28. 4.
tydenumeni.cz
Druhý ročník festivalu, kterého se účastní
hlavní pražské galerie a výtvarné instituce.
V jeho rámci se uskuteční kolem stovky
vernisáží, setkání s umělci, komentovaných
prohlídek a dalších doprovodných akcí.
Týden umění pořádá časopis Art Antiques.
en Second edition of Prague's Art Week.
All the leading galleries and art institutions will participate. More than hundred
openings, meetings with the artists, talks
and guided tours are planed. The festival is
organized by Art Antiques magazine.
ArtMap se těší podpoře:

Koncert / Concert:
Lee Patterson: Terrain
26. 3. 19:00, Dům u Kamenného Zvonu
Patterson je experimentátor/improvizátor, jehož poetika je založena na montáži
akusticky a materiálově neobvyklých mechanických nástrojů, lokací, textur a situací.
K sochařskému hnětení sonických materiálů
používá originální metody standardních
analogových nahrávacích přístrojů a autorských „hracích skříněk“. Ve spolupráci
s Galerií hlavního města Prahy
en Patterson has pioneered a range of
methods to produce or uncover complex
sounds in unexpected places. Patter-
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Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře / The Road to Le Grand Jeu, 19. 4.–28. 7. 2019, Národní galerie Praha
– Valdštejnská jízdárna / National Gallery Prague – Waldstein Riding School, ngprague.cz
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Josef Šíma, Podobizna Rogera Gilbert-Lecomta / Portrait of Roger
Gilbert-Lecomte, 1929, Musée des Beaux-Arts de Reims
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