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newsletteru / For exhibition openings, 
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A1

GALERIE NTK 
Národní technická knihovna 
Technická 6 (A1) 
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00, 
galerientk.cz

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

A4
HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA
Bubenská 14 (A4)
otevřeno jen v době pořádání akcí – 
sledujte facebook
holesovickasachta.cz

Argišt Alaverdyan: Role-Playing
9. 7. – 31. 8.
V rámci autorské výstavy představuje 
Argišt Alaverdyan nový soubor figurativních 
maleb. Obrazy stimulují proud myšlenek 
o tom, jak se naše role v různých sociálních 
situacích či fikčních světech proměňuje. 
Motivy vycházejí mimo jiné z fenoménu 
„role-playing“ her, v nichž se realizuje naše 
alter ego.
en As part of the exhibition, Argišt Ala-
verdyan presents a new set of figurative 
paintings. The images stimulate a stream of 
ideas about how our roles in different so-
cial situations or fictional worlds transform. 
Themes are based, among other things, on 
the phenomenon of “role-playing” games, 
in which our alter ego is realized.

STONE PROJECTS 
Šimáčkova 24 (A4) 
st / Wed 14:00–18:00 
nebo po domluvě / or by appointment 
stoneprojects.cz

Kryštof Strejc: Super Cure
19. 6. – 17. 7.
Friend of a Friend:
30. 8. – 1. 9.
Galeria Wschód (Warsaw)
30. 8. – 8. 10.
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

JIŘIČNÁ
22. 3. – 12. 8.
Retrospektivní výstava u příležitosti život-
ního jubilea světoznámé české architektky 
Evy Jiřičné představuje její tvorbu od 
profesních začátků až po současnost. 
Záměrem multimediální výstavy je před-
stavit proces vývoje i realizací jednotlivých 
projektů Evy Jiřičné a také zdroje jejich 
inspirace. Vystaveny budou části originální 
projektové dokumentace významných rea-
lizací, jejich architektonické modely i ukáz-
ky interiérového designu a filmové projekce 
spojené s životem a dílem Evy Jiřičné. 
en On the occasion of Eva Jiřičná's 80th 
birthday, this retrospective exhibition fea-
tures work spanning her entire professional 
career. The aim is to present the process 
behind the development and construction 
of various projects by Eva Jiřičná as well as 
her sources of inspiration. It will include 
parts of original design documentation for 
her important projects, architectural mod-
els and examples of interior design, as well 
as films documenting her life and work.
ART-BRUT-ALL
28. 6. – 9. 9.
Metal může být pro mnohé symbolem 
buranství, může být také životním stylem, 
ironickým pohledem na svět nebo únikem 
z tohoto světa. Je subkulturním znamením. 
Je spojen s jistou generací a estetikou. 
S metalem je spojen nepřehlédnutelný 
(někdy až teatrální) vizuální jazyk. Může 
být machistický, feministický, patetický… 
ve většině případů je agresivní. A poetický. 
Metal se vyhnul všem módním a intelektu-
álním vlnám a nespočtu trendů. Patetické 
nasazení, kterému chybí cynický vtip a se-
beironický nadhled, se těžko marketingově 
prodává. I proto zůstává autentický. 
en Metal music can be a symbol of red-
neckery for some; it can also be a lifestyle, 
an ironic worldview, or a means of escape 
from this world. It is a subcultural sign. 
It is connected to a certain generation 
and aesthetics. Metal has an unmistake-
able (sometimes even theatrical) visual 
language. It can me macho, feministic, or 
pathetic, but in most cases is aggressive. 
And poetic. Metal has avoided all fads and 
intellectual conceits and countless trends. 
A pathetic attitude that is free of cynical 
humour and self-depreciative irony is 
hard to market. And this is also one of the 
reasons it remains authentic.
Omezená viditelnost obyčejných věcí
28. 6. – 30. 9.
Pro uměleckou dvojici Sadofsky & Tran-
tina, jejíž tvorba často čerpá podněty 
z banality každodenního života, politických 
a dějinných událostí či mediální reality, ne-
existuje téma, které by se nedalo umělecky 
uchopit. Důležitou součástí jejich přístupu 
je rafinovaná sebeironie: jejich často mo-
numentální malby, sochy a instalace fungují 
téměř jako anti-reklama na sebe samé, 
když zesměšňují vyprázdněnost součas-
ných kulturních symbolů. 
en Often sparked off by the banality of 
life, by politics, history, or media, for the 
Sadofsky & Trantina artistic duo there is 
no subject which could not be turned into 
art. Sharp-witted self-irony is a large part 
of their strategy: their often monumental 
paintings, sculptures, and installations 

operate almost as an anti-advert for 
themselves, poking fun at the emptiness of 
our contemporary cultural symbols.
A6

LÍTOST 
Přívozní 1054/2 (A6)
st–ne / Wed–Sun 12:00–18:00
web: litost.gallery 
(od 1. 8. na nové adrese, viz D5 �/ 
new address from 1. 8., see D5 �)

Lenka Glisníková, Richard Janeček: 
zpěvy oslňujících strojů / hymns of dazzle 
machines
12. 6.–21. 7.
Pod záštitou inovací, pokroku a snahy 
o volný čas se technologie vyvíjejí rychlostí, 
s níž nedokáží regulační orgány držet krok. 
Jsou zpěvy, jimiž nás tyto stroje oslňují 
součástí jejich funkce, jež pro nás vytváří 
zábavu a snaží se zlepšovat naše životy, 
anebo jde jen o rekvizity, které budou 
znamenat začátek konce lidské rasy?
en Under the umbrella of innovation, 
leisure and progress, technologies are 
developing at a speed that regulating 
bodies struggle to keep pace with. Are the 
hymns that these machines sing to dazzle 
us part of their function to produce our 
entertainment and improve our lives, or 
a requiem for the beginning of the end of 
the human race?
B2

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

Josef Duchan: Intuice
26. 6. — 28. 7.
Výhodou tvorby Josefa Duchana je její 
neuchopitelnost, nezařaditelnost. Vzpírá 
se srovnání, rychlému soudu a vybízí 
proto k hlubšímu vhledu. Potřebuje čas, 
potřebuje pozorování, potřebuje vlastně 
veškerou divákovu pozornost. Jeho hlava je 
zásobníkem do nekonečna se rozbíha-
jících struktur, které někdy ukázněně 
zaznamenává, hledá a čte v nich důležité 
vzkazy, nebo je naopak nechává volně 
tryskat. Z abstraktních nevědomých kreseb 
přechází do konkrétních zobrazení, jindy 
zase naopak.
en One advantage of Josef Duchan's work 
is its incomprehensibility, unclassifiability. 
It defies comparison, quick judgement, 
and encourages, therefore, a deeper in-
sight. It needs time, it needs observation, 
it needs the viewer's full attention. His 
head is a reservoir of infinitely diverging 
structures, which he sometimes neatly 
records, searches and reads them for im-
portant messages, or leaves them to gush 
out freely. He crosses over from abstract 
unconscious drawings to specific images, 
other times the other way around. 
k / c Lenka Lindaurová
Alžběta Skálová: Chůze v šeru
28. 6. – 14. 9.

Výstava hledá hranici mezi volným, intui-
tivním, imaginativním či daným a je dosud 
největší přehlídkou volné tvorby Skálové.
en The exhibition seeks the bound-
ary between free, intuitive, imaginative 
or given and is the biggest showcase of 
Skálová’s free creation so far. 
k / c Jan Rous
B3

ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) (B3)
st – pá / Wen – Fri 15:00 – 19:00
nebo po dohodě / or by appointment
www.zahoriangallery.com

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

Artur Żmijewski: Úplní/ The Whole Ones
20. 6. – 31. 8.
Fotografie mezinárodně známého polské-
ho umělce Artura Żmijewského otevírají 
otázku po tom, jaké tělo je považované za 
dokonalé. Výstava je organizovaná u příleži-
tosti 25. výročí Centra Paraple. 
en The photographs of the internationally 
renowned Polish artist Arthur Żmijewski 
raise the question of what kind of body 
is considered ideal. The exhibition is 
organized in the occasion of the 25th an-
niversary of the Paraple Center. 
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

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

Kateřina Konvalinová
červenec / srpen
Kateřina Konvalinová se během své 
rezidence v INI zaměří na bezúčelné 
lelkování, klábosení u rukodělné činnosti 
a na společné obývání veřejného prostoru 
za letního palerma. Tento letní oddych 
poskytne prostor jak pro rozvoj perfor-
mativní praxe, tak i pro sdílení zkušeností, 
tvoření a učení se v rámci dočasných 
komunit, které mohou vznikat v návaznosti 
na program rezidence. 
en Kateřina Konvalinová's focus during 
her INI Residence will be aimless idling, 
craft and chatter sessions and sharing 
outdoor public spaces during the sultry 
summertime. This summer refuge will 
provide a space for both the performative 
practice development and the experience 
of sharing, crafting and learning in ad hoc 
communities, which may arise from the 
program of the Residence.

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

GALERIE JELENÍ
Nikola Brabcová: Leknínový čaj / 
Water Lily Tea
12. 6. – 7. 7.
k / c Gabriela Kotíková
Martin Netočný: Šamani obětovali 
velbloudy / Shamans Sacrificed Camels
19. 7. – 25. 8.
Mladá západní generace tápe v udržování 
tradic a rituálů. Jedná se o předzvěst 
konce imaginativní éry spojené s životem 
v těsnějším kontaktu s přírodou, anebo 
tento konec již nastal a naše doba předsta-
vuje kocovinu rozostřující okolní realitu? 
Martin Netočný hledá odpovědi v cestách 
po východní Evropě a ve svých dokumen-
tárně laděných fotografiích sleduje situace, 
na nimiž západní kultura nechápavě kroutí 
hlavou.
en Young generation of Western citizens 
gropes in dark when it comes to traditions 
and rituals. Should we understand it as a 
presage of the end of an era of imagina-
tion that is closely tight to the nature, or 
has this end already come and our times 
represent more of a hangover, putting 
the world around us out of focus? Martin 
Netocny is looking for answers while travel-
ling around the Eastern part of Europe 
and through his documentary oriented 
photographs observes the situations in 
which Western culture sees no point.
k / c Tomáš Hrůza
Friend of a Friend:
30. 8. – 1. 9.

GALERIE KURZOR
Dan Walwin: True place
28. 6. – 18. 8.
Filmová a somatická kvalita videí Dana 
Walwina stejně jako opakované a precizně 
organizované sochařské struktury nás baví 
uměleckým konstruktem, technologickou 
péčí a emocionální bohatostí. Ovšem míra 
zážitku je odměřována hroutícím se zvukem 
a intoxikovaným pohybem kamery, které 
generují zdvojený neklid, upozorňující nás 
na nejistotou atmosféru prostředí, které 
pozorujeme zvnějšku i zažíváme zevnitř. 
en The cinematic and somatic quality of 
Dan Walwin's videos as well as repetitive 
and precisely organized sculptural struc-
tures make us amused by their artistic 
construct, technological care and emo-
tional richness. Yet a sense of enjoyment is 
measured by use of collapsing sound and 
an intoxicated movement of the camera, 
creating a batch of double discomforts, 
alerting us to uncertain atmospheres of 
the environment we are both watching or 
experiencing from within. 
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 re-
alismu, 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 ASA 400 
Association share the realism with which 
they view the world and capture its vari-
ability. 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 pří-
mo 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 přefil-
trovanou 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 fil-
tered 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 smyš-
lenek. 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 investigat-
ing 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 con-
ceived as a troubled hybrid of the factual 
and imaginary.
Národní galerie Praha: Budoucí palác
National Gallery Prague: The Future 
Palace
1. 3. – 22. 9.
Budoucí palác připomíná formou narativ-
ního oblouku existenci Veletržního paláce 
v posledních devadesáti letech. 
en The Future Palace recalls the existence 
of the Trade Fair Palace in the last 90 years 
in the form of a narrative curve.
Otevřený depozitář Umění Asie
Open Storage of the Art of Asia
18. 7. – 1. 12.
V otevřeném depozitáři má návštěvník 
možnost se seznámit s výběrem více 
než 600 děl asijské provenience z Národní 
galerie Praha. 
en The open depository makes more 
than 600 artworks of Asian provenance 
from the National Gallery Prague available 
for viewing.
Alberto Giacometti
18. 7. – 1. 12.
Retrospektivní výstava vůbec poprvé 
v českém prostředí představí dílo jednoho 
z nejvýznamnějších umělců 20. století, 
sochaře a malíře Alberta Giacomettiho 
(1901–1966). Jeho hlavním námětem byla 
lidská postava. Proslavily ho především 
existenciálně naléhavé protáhlé figury 
vznikající po druhé světové válce, neméně 
závažná jsou však i jeho díla z meziváleč-
ného období, kdy patřil k jádru pařížské 
avantgardy. 
en The retrospective will present the 
works by one of the major 20th-century 
artists, sculptor and painter Alberto 
Giacometti (1901–1966) for the first time 
in the Czech milieu. His main theme was 
the human figure. He became well-known 
for compelling elongated figures done 
after World War II, but no less important 
are his artworks from the interwar period, 
when he was a key member of the Paris 
avant-garde.

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

Petr Strouhal: USPS
16. 5. – 13. 7.
k / c Jiří Havlíček
Friend of a Friend:
30. 8. – 1. 9.
FUTURE GALLERY (DE, MX)
30. 8. – 20. 10.
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 13:00–19:00 
gamu.cz

Daniel Burda, Alexandra Cihanská 
Machová, František Fekete, Anežka 
Horová, Tereza Chudáčková, Martin 
Janoušek, Prokop Jelínek, Gabriela 
Palijová, Veronika Přistoupilová, Alexandra 
Sihelská, Andrej Sýkora, Lucie Ščurková, 
Veronika Švecová, Klára Trsková: 
Emotional Twist
20. 6. – 7. 7.
Výstava diplomových, bakalářských a klau-
zurních prací Centra audiovizuálních studií 
(CAS) FAMU.
en The exhibition of graduate Master, 
Bachelor and Semestral works of Center 
for Audiovisual Studies (CAS) FAMU.

Rah Eleh, František Fekete, Mahmoud 
Khaled, Ayqa Khan, Joshua Vettivelu:
Digitalia
17. 7. – 1. 9.
Výstava hostujícího kurátora, která se mul-
timediální formou věnuje tématu používání 
sociálních médií a jejich statusu na jednu 
stranu přístupné umělecké formy a záro-
veň kulturního prostředí. Výstava si bere 
jako svůj prvotní impulz koncept „digitalia“, 
termín převzatý od kanadského filmového 
kritika Camerona Baileyho, který hovoří 
o splývání genitálií, marginálií, a drátů. 
en A guest-curated exhibition deliber-
atingon the use of social media as both 
an accessible art form and cultural land-
scape. This exhibition takes as a starting 
point the concept of “digitalia,” coined by 
Cameron Bailey, to speak on the conver-
gence of genitalia, marginalia, and wires. 
k / c Noor Bhangu (Kanada)

GALERIE PAVILON 
Mostecká 3 (C1) 
po–pá / Mon–Fri, 10:00–18:00, 
so / Sat, 11:00–14:00 
Mimo vernisáže klíč od galerie 
v obchodě Fokus Optik / the key from 
the gallery in the Fokus Optik store

Program Situace v Galerii Pavilon sestává 
ze série jednovečerních událostí, během 

kterých jednotliví umělci, teoretici a ku-
rátoři nebo umělecké skupiny představí 
krátké konstelace, gesta, která se mohou 
pohybovat kdekoli v linii site-specific insta-
lace až po performance.
en The Situation program of the gallery 
consists of one-time events performed 
by artists, artistic groups, theoreticians or 
curators.

MUSEUM MONTANELLI (MUMO) 
Nerudova 13 (C1) 
út–pá / Tue–Fri, 14:00–18:00, 
so–ne / Sat–Sun, 13:00–18:00 
museummontanelli.com

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

Salm Modern #1: Možnosti dialogu
Salm Modern #1: Dimensions of Dialogue
do / until 1. 12.
Výstava spojuje výběr děl ze Schenkung 
Sammlung Hoffmann ze Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden s vybranými objekty 
současných českých umělkyň a umělců ze 
sbírek Národní galerie Praha a ze soukro-
mých sbírek. 
en The exhibition assembles a selection 
of works from the Schenkung Sammlung 
Hoffmann of the Staatliche Kunstsam-
mlungen Dresden and selected works 
of contemporary Czech artists from the 
collections of the National Gallery Prague 
and private collections.
C2

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

INVISIBLE CITIES: city – vision – reality
26. 6. – 3. 8.
Výstava Invisible Cities (Neviditelná města) 
propojuje slavné barokní lepty italské-
ho umělce Piranesiho a realizace devíti 
výrazných současných českých autorů, 
inspirované městským prostorem. Jejich 
urbanistické celky jsou spíše metaforou vy-
věrající - či ztrácející se - v utopii, mýtech 
a historii. 
en Invisible Cities brings together Pira-
nesi's celebrated engravings and the urban 
imaginings of 9 leading Czech contempo-
rary artists, metaphors that spring forth 
from – or lose themselves in – utopia, 
mythology, and history.
curator: Radek Wohlmuth

KUNSTHALLE PRAHA 
Pod Bruskou 132/2 (C2) 
kunsthallepraha.org

Facade Project 
Adéla Součková: Exit the Loop
Na základě pozvání vytvořit instalaci přímo 
pro fasádu Kunsthalle Praha přichází Adéla 
Součková s dílem Exit the Loop. Tato práce 
koncipovaná jako monumentální plátno 
zobrazuje slunce, zářící zpoza zamračené-
ho nebe společně s nápisy a symboly, které 
odkazují k myšlenkám přeměny a věčného 
vývoje. 
en Invited to create a site-specific instal-
lation for the facade of Kunsthalle Praha, 
Adéla Součková presents Exit the Loop. It 
involves a monumental screen depicting 
a sun shining through a cloudy sky, with 
words and symbols related to the notions 
of evolution and the life cycle. 
k / c Christelle Havránek

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA – 
VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA / 
THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE – 
WALDSTEIN RIDING SCHOOL 
Valdštejnská 3 (C2)

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře / 
The Road to Le Grand Jeu
19. 4. – 28. 7.
Výstava si klade za cíl představit Šímovu 
ranou tvorbu od brněnských počátků do 
jeho setkání s básníky pozoruhodné, a dnes 
již v jistém smyslu legendární francouzské 
skupiny Vysoká hra a ukázat, nakolik jeho 
účast na tomto dobrodružství byla jedním 
z klíčových impulzů pro jeho tvorbu. 
en The exhibition seeks to present Josef 
Šíma’s early work from his beginnings in 
Brno to his encounter with the poets 
of the remarkable and today somehow 
legendary French group Le Grand Jeu and 
show to what extent his involvement in this 
adventure was one of the key impulses for 
his work.
C3

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

Michaela Vélová Maupicová
8. 5. – 25. 8.
Dílo předčasně zesnulé umělkyně předsta-
vuje ve výběru výstava připravená kuráto-
rem Petrem Vaňousem a kolektivem kolegů 
z GHMP. Tato kreslířka a malířka s přesahem 
k objektu, instalaci a novým médiím si za 
dobu svého působení vypracovala osobitý 
výtvarný projev ‚dějové abstrakce‘, kterou 
bychom mohli označit za svého druhu 
existenciální. 
en The work of this prematurely deceased 
artist will be presented an exhibition 
prepared by the team of her colleagues 
from Prague City Gallery and curator Petr 
Vaňous. This “artist and painter, sometimes 
reaching out to the object, installation 
and new media, has developed her own 
distinctive artistic expression consisting 
of ‘abstracted storytelling’, which can be 
described as existential." 
k / c Petr Vaňous
Lukáš Machalický: Intervence / 
Interventions
29. 5. – 1. 9.
Pro tvorbu Lukáše Machalického je 
příznačná formální, instalační i architek-

tonická čistota, která zdánlivě vylučuje 
jakoukoliv živelnost nebo nahodilost. Přes-
to právě odchylky, balancování, dvojakost 
a systémy, které selhávají, sehrávají v práci 
tohoto autora klíčovou roli. 
en Lukáš Machalický’s art is character-
ized by the purity of form, installation and 
architecture which seemingly excludes 
any spontaneity or randomness. Yet, 
deviations, balancing, ambiguity and 
systems that fail are a key factor in this 
artist’s work. 
k / c Hana Larvová

START UP
Ondřej Filípek
29. 5. – 1. 9.
V centru práce Ondřeje Filípka se ob-
jevuje lidská figura stojící na ruinách naší 
současnosti, kterou se pomocí jejích již 
dávno pohřbených reliktů snaží obnovit. 
en Standing at the center of the art of 
Ondřej Filípek is the human figure sur-
rounded by the ruins of our present day, 
which he tries to renew with the help of its 
long-buried relicts.
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

Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický 
experiment ve vizuálním umění //
Sounds / Codes / Images – Audio 
Experimentation in the Visual Arts
5. 6. – 13. 10.
Výstavní projekt představuje průřez dějina-
mi zobrazení zvuku jako abstraktního feno-
ménu od doby avantgardy po současnost. 
Hlavní osou jeho koncepce je zmapování 
nejvýznamnějších směrů zvukového expe-
rimentu na poli vizuálního umění, a to jak 
obrazů a grafických partitur, tak zvukových 
instalací, akustických objektů, filmů či 
multimediálních projekcí. 
en The exhibition offers a historical 
overview of art that depicts sound as an 
abstract phenomenon, from the begin-
nings of abstraction to the present day. Its 
main focus is to trace the most important 
trends in audio experimentation in the 
field of the visual arts, in the form of 
paintings or graphic scores as well as audio 
installations, acoustic objects, film, and 
multimedia projections. 
k / c Jitka Hlaváčková

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

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 odehrá-
la 25. dubna 1974, a československé 
sametové / něžné revoluce ze 17. listopadu 
1989. Představeni budou umělci bývalého 
Československa, jež měli zásadní vliv na 
formování současného umění a kteří rea-
govali 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 presents artists 
of the former Czechoslovakia who were 
of crucial importance for the forma-
tion of contemporary art in their diverse 
responses to the totalitarian regime. 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–pá / Mon–Fri 13:00–20:00 
so–ne / Sat–Sun 16:00–20:00 
nod.roxy.cz

Pavel Příkaský: Transgenic Myth
30. 5. – 11. 7.
Solová výstava jednoho z nejzajímavějších 
malířů mladé generace. Příkaský připravil 
sérii maleb vycházející z jeho pokračujícího 
zájmu o lidské tělo, tematiku medicínského 
zkoumání lidského těla a prozkoumávání 
možností obohacování malířského média 
o principy vědecko-technologických či 
laboratorních zobrazovacích metod.
en Příkaský has put together a new series 
of paintings based on his continuing inter-
est in the human body, the topic of medi-
cal exploration of the human body and 
exploring the possibility of enriching the 
medium of painting using the principles 
of science and technology and laboratory 
and imaging methods. 
k / c Pavel Kubesa
Adam Vačkář: Pataphysics: Expanding 
Horizonts
24. 7. – 1. 9.
Adam Vačkář dlouhodobě vytváří eko-
nomicko-ekologický scénář vycházející 
z kritiky konzumního systému. Od sociálně 
a edukativně angažovaných projektů, 
vycházejících z konkrétní ekologické krize 
v pohoří Atlas v Maroku přechází spojením 
průmyslového odpadu a přírody postupně 
do imaginárního scénáře budoucnosti. 
Expanding Horizonts je vizí laboratoře, kde 
se fiktivní metody ustavují v pravdu, kde 
hypotetická realita se stává cílem, pravdou, 
vytváří „simulace, které slouží k tomu aby-
chom si uvědomili budoucnost. Abychom 
přemýšleli jinak o skutečném světě.” (Paolo 
Pedercini).
en Adam Vačkář has long been creating an 
economic-ecological scenario stemming 

from criticism of the consumer system. 
From socially and educationally aimed 
projects, based on a specific environmen-
tal crisis in the Atlas Mountains in Morocco, 
it gradually merges industrial waste and 
nature into an imaginary scenario of the 
future. Expanding Horizonts is a labora-
tory vision where fictitious methods are 
right, where hypothetical reality becomes 
the goal, the truth, it creates “simulations 
that serve to make us realize the future. 
To think differently about the real world.” 
(Paolo Pedercini). 
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

A Cool Breeze
25. 4. – 11. 8.

Umělci / Artists: Elmgreen & Dragset, Ron 
Mueck, Athar Jaber, Yinka Shonibare, Stella 
Hamberg, Paloma Varga Weisz, Stephan 
Balkenhol, Isa Genzken, Melik Ohanian, 
Krištof Kintera, Roger Hiorns, Georg 
Herold, Christian Holstad, Antony Gormley, 
Thomas Houseago, Frank Benson, Thomas 
Schütte
Výstava odkrývá nové možnosti prosto-
rového zobrazování figury v současném 
umění v souboru děl několika mezinárod-
ních umělců. 
en A multilayered exhibition broadly deal-
ing with new possibilities of figural repre-
sentation in contemporary art in the body 
of work of several international artists. 
k / c Petr Nedoma

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

Back to the Roots / Sto let Ateliéru 
keramiky a porcelánu
15. 6. – 27. 7.
Výstava je skupinovým projektem studentů 
a pedagogů Ateliéru keramiky a porcelánu 
UMPRUM. Jejím cílem je prostřednictvím 
nově vzniklých uměleckých děl zpraco-
vat dějiny ateliéru a poukázat metodami 
parafráze a apropriace na nejdůležitější 
tvůrčí postupy. 
en The exhibition is a group project 
executed by the students and faculty of 
the Studio of Ceramics and Porcelain of 
the Academy of Arts, Architecture, and 
Design. The aim is to utilize newly created 
works of art to elaborate on the history 
of the studio and to point out methods 
of paraphrasing and appropriation to the 
most important creative processes. 
k / c Martin Vaněk
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.
Retrospektiva k autorovým pětasedm-
desátinám bilancuje pětačtyřicetiletou 
věrnost stěžejním motivům realistického 
díla. Zvolený námět totiž kladenský fotograf 
pokládá za určující hodnotu: „Pro mě je 
podstatné, že vím, co na snímcích je a proč 
jsem se to rozhodl zachytit. Dohromady 
se pak vlastně slučují v rozsáhlou výpověď 
o městě, kde jsem se narodil a kde žiji.“ 
Výstava rekapituluje devět tvůrčích 
etap: Kladno, Lidé z Podprůhonu, Otisky 
generace, Pařížské fragmenty, Texas 1990, 
Pohledy z okna mého bytu, TV Image, 
Periferie, Ozvěny. 
en Hanke’s retrospective exhibition on the 
occasion of his 75th birthday takes stock 
of his 45-year loyalty to the key motifs of 
a realistic work. Hanke considers this cho-
sen topic to be of definitive value: “For me 
it is essential that I know what the images 
represent and why I decided to photo-
graph them. Merged together, they actually 
form a comprehensive statement about 
the city where I was born and where I live.” 
The exhibited snapshots recapitulate his 
nine creative periods: Kladno, People from 
Podprůhon, Echoes of a Generation, Paris 
Fragments, Texas 1990, Views from the 
Window of My Flat, TV Image, Periphery 
and Echoes. 
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
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

Theatrum Mundi 4.0
Darina Alster, Michal Kindernay, 
Pavel Havrda
8. 7.–14. 7.
Theatrum Mundi je multimediální instalace 
a performance, která zachycuje vnitřní 
prostor člověka a metaforicky také světa. 
Dotýkáme se bezčasí, kde ve stejnou chvíli 
probíhají různorodé procesy. Pracujeme 
s chaosem, který umožnuje nečekaná 
spojení. Zajímá nás cykličnost času. Konec 
střídá začátek v nepravidelném rytmu. 
V poslední fázi jsou jednotlivé prvky 
skupinové performance prezentovány jako 
interaktivní videoinstalace. Datová krajina 

vnitřně se rozpadajícího systému projekcí, 
které se staly zrcadly svých pozorovatelů. 
Obsah instalace je spoluvytvářen perfor-
mery, diváky i prostorem.
en Theatrum Mundi is a multimedia instal-
lation and performance, which depicts an 
inner space of a person and, meta-
phorically, also of the world too. We are 
approaching timelessness where distinct 
processes are going on simultaneously. We 
work with chaos which allows unexpected 
connections. We are interested in the cy-
clicality of time. The end leads to beginning 
in an irregular rhythm. In the last phase, 
the distinct parts of a group performance 
are presented as an interactive installation. 
Data landscape of system of projections 
that break apart and mirror their viewers. 
The content of the installation is created 
together by performers, viewers and the 
space alike.
Katarina Hruskova: The Cumulus Root /  
Kořen Cumulu
8. 7.–14. 7.
Byla člověk, ale tenká jako stéblo, s velkými 
žílami procházející naplocho jejím tělem. 
Zvuk větru přes ní byl ohlušující vysoký tón, 
způsobený lomem větru přes její hrany. 
Pohybovala se se stíny jako by to byli její 
druzi a před sluncem se schovávala tak, 
že se otočila na bok. Každé ráno opatrně 
shrábla vrstvičky škrobu, jež se přes noc 
usadily. Pak namočila svůj prst do inkoustu 
v barvě rašeliny a nechala ho zaschnout.
en She was human but thin as a leaf, 
with large veins running flatly across her. 
The sound of wind on her was deafen-
ing, a high-pitched note cut to shape by 
her edges. She moved with the shadows, 
like one of their kin and hid from the sun 
sideways. Each morning she’d carefully 
harvest the skins of starch that had grown 
overnight. She’d dip her finger in the peat 
colored ink and let it dry.
k / c Caroline Krzyszton
Miranda Keyes, Marie Lüder
25. 7. – 1. 9.
Uvnitř svých klíčenek a příšerných Oakley 
brýlí skrývají malinké špionážní kamerky, 
ostentativně kličkují komerčním epicent-
rem Londýna a nahrávají tvoje reakce na 
své okázalé business-chic převleky.
Miranda Keyes a Marie Lüder spolu bydlí 
v jižním Londýně. Těžištěm Mariina zájmu 
je móda; v současnosti vytváří cyklistické 
helmoklobouky inspirované romantickou 
představou o kovbojích, míchá vlastní 
parfémy a spolupracuje s cloud-chaserem, 
tedy profesionálním uživatelem vapeů. Mi-
randa píše poezii a vydala nekolik menších 
knížek, fotografuje, pečlivě zkoumá rybí 
kůže, staví jednoduché fontánky a vyrábí 
skleněné poháry.
en Inside their keychains and horrendous 
Oakley sunglasses, they hide their tiny spy 
cams as they ostentatiously roam the com-
mercial epicentre of London, recording 
you as you react to their flamboyant busi-
ness drag uniforms.
Miranda Keyes and Marie Lüder live togeth-
er in South London. Marie’s interest lies 
in the field of fashion, she’s recently been 
creating cyclist helmets/hats inspired by 
the romanticised imagery of cowboys, 
concocted her own perfume and cooper-
ated with a cloud-chaser, that is to say, 
a professional vaper. Miranda writes poetry 
and released a few booklets, she takes 
pictures, meticulously researches fish skin, 
builds simple fountains and produces glass 
goblets.
k / c Lukáš Hofmann
C6

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

Ladislav Vlna: Oheň ve stroji / 
Fire in a Machine
10. 7. – 5. 9.
Ladislav Vlna pracuje s ocelí technikou, 
kterou nazývá „metalurgická malba“. 
Obrazy jsou do ocelových desek vypáleny 
ohněm bez přidání jakýchkoli jiných mate-
riálů. Kresba je ručně vyryta a barvy jsou 
žíháním vydobyty ze samého nitra oceli 
a její podstaty. Iluze vznikající odrazem 
světla od takto zpracovaného ocelového 
materiálu vytváří pravdivý a komplexní 
obraz o složitosti a vnitřní kráse znázorně-
ného objektu. 
en Presentation of a unique technique – so 
called "Metallurgic painting" – art objects 
are burned into steel sheets without add-
ing any other material. The drawing itself is 
engraved by hand and colors are gained by 
annealing from the very heart of steel. The 
illusion arises from reflection of light and 
creates a genuine and complexe image of 
inner beauty of the object
D2

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

Sudek: Obrazy a odrazy / 
Sudek: Images and Reflections
28. 6. – 29. 8.
Výstava představuje veřejnosti netypickou 
a dosud nepovšimnutou polohu práce 
Josefa Sudka. Fotograf se v rámci své živ-
nostenské činnosti věnoval reprodukování 
malířských děl, přičemž tyto reprodukce 
vytvářel nezřídka pro okruh svých přátel 
z uměleckého prostředí. Výstava pro-
střednictvím Sudkových snímků prezentuje 
malby a kresby osmi jemu blízkých autorů, 
které jsou postavené vedle ukázek ze 
Sudkovy volné tvorby, nabízející námětové 
a vizuální paralely.
en The exhibition presents to the public 
an atypical and the unnoticed position 
of Josef Sudek’s work. The photographer 
spent time reproducing paintings as part 
of his work, though he often created these 
for his circle of friends from the art world. 
Through Sudek’s images, the exhibition 
presents paintings and drawings of eight of 
his close authors that are placed next to 

samples from Sudek's free creation, offer-
ing thematic and visual parallels. 
k / c Martin Pavlis, Lucie Mlynářová

MUSEUM KAMPA – NADACE 
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH 
U Sovových mlýnů 2 (D2) 
po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00 
museumkampa.cz

Já, Naděžda Plíšková / I, Naděžda Plíšková
1. 6. – 18. 8.
Naděžda Plíšková (1934–1999) byla jednou 
z výrazných umělkyň československé po-
válečné generace. Zabývala se především 
tvorbou velkoformátových grafických 
listů a objektů, ze začátku ovlivněných 
surrealismem, později pop-artem a novým 
realismem, jejichž formu transformovala 
do typického rukopisu, vyznačujícího se 
jednoduchostí a zkratkou. 
en Naděžda Plíšková (1934–1999) was 
one of the most notable artists of the 
after-war period in Czechoslovakia. Her 
favourite artistic forms were mostly large-
scale graphic prints and objects, at first 
influenced by surrealism, later by pop-art 
and new realism, whose form she trans-
formed into a specific expressian, typical 
for its simplicity and abbreviation. 
k / c Marianna Placáková
MEDA Ambasadorka umění / 
MEDA Ambassador of Art
24. 6. – 30. 9.
Meda Mládková, podporovatelka a propa-
gátorka moderního umění a životního stylu, 
inspirující osobnost, která tento rok oslaví 
sté narozeniny, vytvořila během svého 
života v USA společně s Janem Mládkem 
jednu z nejvýznamnějších sbírek středoev-
ropského umění. 
en Meda Mládek, supporter and promoter 
of modern art and lifestyle, an inspiring 
personality, who this year is celebrating 
her 100th birthday. During her life in The 
United States, together with Jan Mládek, 
she created one of the most important 
collections of Central European art. 
k / c Pavel Liška
Helmut Newton in Dialogue. Móda 
a fikce / Fashions and Fictions.
29. 6. – 28. 10.
Výstava, kterou připravuje Museum Kampa 
ve spolupráci s Kicken Berlin, představuje 
snímky slavného německo-australského 
fotografa Helmuta Newtona a zasazuje je 
do kontextu meziválečné fotografie a do 
souvislosti s tvorbou jeho současníků. 
en The exhibition has been prepared by 
Museum Kampa in cooperation with the 
Kicken Berlin. It exhibits photographs by 
the famous German-Australian photog-
rapher Helmut Newton and puts them 
in the context of interwar photography 
and compares them with the work of his 
contemporaries.
D3

ARTINBOX 
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D3) 
út–čt / Tue – Thu 15:00–18:00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

galerijní prázdniny / summer holiday
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

Markéta Othová
28. 6. – 27. 7.
Markéta Othová si již v 90. letech vydobyla 
postavení jedné z nejvlivnějších umělkyň 
vyjadřujících se prostřednictvím fotografií. 
V novém souboru pro sólovou výstavu 
ve Fotograf Gallery však sleduje horizont 
jakéhosi povinného minima práce s tímto 
médiem. Mimo jiné tak polemizuje i s vlast-
ním zakletím – identitou „fotografky“.
en In the 1990s, Othová was already con-
sidered an influential photographer. In this 
new series, she is watching the horizon of 
a kind of mandatory minimum work with 
this medium. She also argues with the per-
sonal curse of being a "photographer".
Antonín Jirát
28. 6. – 27. 7.

Svými posledními soubory Antonín Jirát 
vytváří významové sítě, jejichž vlnění 
a borcení úzce souvisí s motivickými a for-
málními vztahy mezi fotografiemi a objekty. 
Jednotlivá vlákna sítě navazuje na sebe, ale 
nejvíce ho těší, když při houpavé chůzi po 
takové síti šlápneme do prázdna a pocítíme 
závrať z blížícího se pádu.
en In his recent work, Jirát creates 
a semantic network whose waves and 
distortions closely relate to the motifs and 
formal relationships between photog-
raphy and objects. The individual fibers 
of the network build on themselves, but 
he enjoys it most when walking on such 
a network as we step into the void and feel 
the vertigo of the approaching fall.

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

Andrea Sobotková: The bear has keen 
sense that enables it to hunt at dusk
21. 6. – 28. 7.
Šachty, schodiště, vyhlídkové věže, mosty, 
žebříky, komíny. Na pozadí řetězce popisů 

a fotografií vzniká instalace materializující 
podvědomé procesy snění - do nejni-
ternější oblasti našeho bytí se vkrádají 
neznámé obrazy z archivu kolektivní 
paměti. 
en Shafts, staircases, watchtowers, 
bridges, ladders, chimneys. An instal-
lation materializing the subconscious 
processes of dreaming is created on the 
background of chains of descriptions and 
photographs. Unknown images from the 
collective memory archive creep into the 
innermost area of our being.
Juraj Starovecký: Opuštěné hnízdo / 
Abandoned Nest
2. 8. – 8. 9.
Mizející domov. Místo, kde člověk vyrůstal 
a prožil většinu svého života. Nyní zde 
nezbylo nic než prázdné stěny plné 
vzpomínek. Juraj Starovecký se na takové 
místo ve svém fotografickém souboru 
naposledy vrací a za pomoci velkoformá-
tových projekcí rodinných diapozitivů se 
zamýšlí, co pojem domov vlastně zname-
ná, jaké pouto si k němu budujeme a co 
všechno ho dokáže udržet na jednom 
bodě v prostoru. 
en Vanishing home. The place where one 
grew up and lived for most of his life. 
Nothing is left there now, just blank walls 
full of memories. Juraj Starovecký returns 
to such a place in his photographic series 
for the last time and with the assistance 
of large-format projections of fam-
ily slides he contemplates about what 
the notion of home really means, what 
bond are we building with it and what 
could hold such place on a single point 
in space.

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
mobil: +420 603 570 943 
galeriehavelka.cz

Během měsíce července a srpna je 
Galerie Havelka otevřena po telefonic-
ké dohodě.Vystavující autoři: Vladimír 
Kopecký, Vladimír Kokolia, Jan Hísek, Jan 
Vičar, Petr Vlček, Jana Šárová a další. 
en During July and August Galerie Havelka 
is open by appointment only. 
The authors: Vladimír Kopecký, Vladimir 
Kokolia, Jan Hísek, Jan Vičar, Petr Vlček, 
Jana Šárová and others.

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

Bienále experimentální architektury 
#4: Digitální taktiky / Experimental 
Architecture Biennial #4: Digital Tactics
14. 6. – 1. 9.
EAB je mezinárodní platforma pro 
mapování aktuálních tendencí a metod 
architektonického navrhování, jež reaguje 
na měnící se svět nových filozofií a tech-
nologií. 4. ročník s podtitulem Digitální 
taktiky představuje světovou architekturu 
v době, kdy již opadlo prvotní nadše-
ní z digitálních technologií, neboť se 
staly přirozenou a nevědomou součástí 
lidského života. 
en The Experimental Architecture Bien-
nial in Prague is an international platform 
for showcasing current trends and 
architectural design tactics, emerging in 
response to the new philosophies and 
technologies of a changing world. This 
fourth Biennial, entitled Digital Tactics, 
centres on a world of architecture 
and design in which the initial wave of 
enthusiasm for digital technology has 
been replaced by a sense that such tools 
are routine and unconscious parts of our 
day-to-day lives.
venkovní pavilon: Drop the 
Spring / outdoor site specific 
innstalation: 
Drop the Spring
Prezentace konstrukčního systému orga-
nické struktury Czech Spring, která bude 
součástí českého pavilonu EXPO 2020 
v Dubaji. Struktura zastínění (Ornamental 
Shading Canopy), využívající principu 
aktivního ohybu (active bending), by 
se měla stát jednou z největších svého 
druhu na světě. 
en A presentation of the construction 
system of the Czech Spring orga-
nic structure, which will form part of 
the Czech pavilion at the EXPO 2020 
world’s fair in Dubai. The structure of its 
canopy (Ornamental Shading Canopy), 
which utilises the principle of active ben-
ding, is set to become one of the largest 
of its kind in the world.

GALERIE PŠTROSSOVA 23 
Pštrossova 23 (D3) 
út–čt / Tue–Thu 13:00–18:00 
nebo po domluvě / or by appointment 
originalarte.com

Milan Nápravník: Dno obrazu / 
The Bottom of the Image
13. 6. – 13. 9.
Výjimečný český výtvarník, spisovatel 
a fotograf Milan Nápravník (jako drama-
turg stál také u zrodu televizních Večer-
níčků) je autorem originálních inverzáží 
– pomocí fotografické techniky nahlíží za 
hranice reálného světa.
en Exceptional Czech artist, writer and 
photographer Milan Nápravník is the 
author of the original inverzáž – using 
photographic technology to look beyond 
the real world.

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

Jakub Tomáš: Stromolezec
28. 6. – 1. 9.

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

Verš a obraz / Poetry and Image
Jubilejní výstava / Anniversary Exhibition
25. 6. – 13. 7.
Výstava je věnována vzpomínce na 
Petra Geislera, vynikajícího japanologa, 

básníka, filosofa a kaligrafa v souvislosti 
s 10. výročím jeho úmrtí. Koná se na 
základě zápůjčky autorových děl od jeho 
přátel, některé jeho verše kaligraficky 
přepsala Petra Vitásková. Čestnými hosty 
výstavy jsou Zdeněk Sklenář in memoriam 
a členky japonské kaligrafické asociace 
Hatai – Kyóen Inoue, Kyokuhó Óta, Shóun 
Takagi a Karyú Watanabe. 
en The exhibition is dedicated to the 
memory of Petr Geisler, outstanding 
Japanologist, poet, philosopher and 
calligrapher, on the 10th anniversary of 
his death. It is based on the loan of the 
author's works by his friends, and some 
of his verses were calligraphically rewrit-
ten by Petra Vitásková. Honorary guests 
of the exhibition are Zdeněk Sklenář in 
memoriam and members of the Japanese 
calligraphic association Hatai - Kyóen 
Inoue, Kyokuho Óta, Shóun Takagi and 
Karyú Watanabe. 
k / c Ivo Hucl, Vlasta Čiháková Noshiro
Otisk kreativního podvědomí / 
The imprint of the creative subconscious
15. 7. 2. – 11 .8.
Album kreseb vizionářů ve sbírce Muzea 
naivního a marginálního umění Jagodi-
na je svéráznou klenotnicí kreativních 
nápadů, vzniklých jako obsesívní záznamy 
intimních, zdánlivě zašifrovaných posel-
ství. Od nejjednodušších, meditativních 
kreseb až po strašidelné fantazmagorie 
představují díla umělců formu kreativního 
odporu, kterým se vědomě či nevědomě 
vzpírají společenskému systému potlaču-
jícího individualitu. 
en The album of drawings in the collection 
of The Naive and Marginal Art Museum of 
Jagodina is a quintessential treasure trove 
of creative ideas created as obsessive 
records of intimate, seemingly encrypted 
messages. From the simplest, medita-
tive drawings to the ghostly imagination, 
the works of artists represent a form of 
creative resistance that consciously or 
unconsciously defies the social system 
suppressing individuality. 
k / c Nina Krstič

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

Knihkupectví zaměřené na umění, design 
a dětské ilustrované knihy pravidelně 
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
Inge Kosková
od 21. 5.

LEICA GALLERY PRAGUE 
Školská 28 (D3) 
VII–VIII: po–ne / Mon–Sun: 11:00–18:00 
IX–VI: po–pá / Mon–Fri: 10:00–20:00, 
víkendy, svátky: 11:00–18:00 
www.lgp.cz

Pocta mistrům fotografie / A Tribute 
to the Masters of Photography: Jurgen 
Schadeberg
21. 6. – 8. 9.
Výstava černobílých fotografií zachycuje 
především neretušovanou realitu Jihoaf-
rické republiky, ale i momentky, pořízené 
v Anglii nebo Španělsku v druhé polovině 
minulého století. 
en An exhibition of black and white 
photographs by Jürgen Schadeberg who 
had, during his long career, captured the 
unrefined reality of South Africa and au-
thentic moments from England or Spain 
of the second half of the 20th century.

LEICA GALLERY CAFÉ
Daniel Hušták: Češi Čechům / 
Czechia for Czech People
18. 6. – 9. 9.

TOPIČŮV SALON 
Národní 9, 1. patro (D3) 
po – pá / Mon – Fri 10:00–17:00 
topicuvsalon.cz

Crashtest 9: Věci / Things
14. 6. – 4. 7.
Konceptuální umění k zamyšlení nad 
hodnotou věcí, které nás obklopují. 
en Conceptual art about the value of 
things of our life. 
k / c Adéla Bytelová, Eliška Ctiborová, 
Klára Frídlová, Vilém Kubáč, Kristina 
Pourová, 
Barbora Růzhová
Ján Vasilko
10. 7. – 16. 8.
Současná slovenská malba. 
en Contemporary Slovak paintings. 
k / c Petr Vaňous
Mirek Kaufman
23. 8. – 27. 9.
Malby posledních let. 
en Paintings of Recent Years.
k / c Lucie Šiklová

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

galerijní prázdniny / summer holiday
D4

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

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

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

Antonie Stanová
14. 6. – 9. 8.
Obrazy Antonie Stanové působí jako 
spletité bludiště složené z abstraktních 
znaků. Jednotlivé fragmenty v sobě nesou 
konkrétní informace a vytváří tak deníkové 
záznamy na plátně. 
en Antonie Stanová's paintings work as 
a complicated labyrinth composed of 
abstract characters. These individual 
fragments carry specific information and 
create diary notes on the canvas. 
k / c Nikola Nováková

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

Matěj Rejl
6. 6. – 11. 7.
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

Václav Kopecký: Four Balls
25. 5. – 6. 7.
Friend of a Friend
30. 8. – 1. 9.

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

New Aliens: Agency
12. 7. – 23.8.
k / c František Fekete

GALERIE LÍTOST (od 1. 8.)
Vlkova 821/23 (D5)
st–ne/ Tue–Sat 13:00–18:00
web: litost.gallery

Friend of a Friend: Flat Time House (UK)
30. 8. – 13. 10.

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

Nina Beier & John Miller: A True Mirror
7. 6. – 18. 7.
V tomto výstavním projektu, který společně 
vytvořili Nina Beier (1975, Dánsko) a John 
Miller (1954, USA), se setkávájí osobité ru-
kopisy obou umělců. Výsledkem kolaborace 
je dialog ve formě tableaux, která kombinují 
médium sochy a fotografie. 
en In this collaborative exhibition project 
by Nina Beier (1975, Denmark) and John 
Miller (1954, USA), the artists bring signa-
ture elements of their respective practices 
into dialogue in a series of tableaux that 
combine sculpture and photography.
Barbora Dayef
7. 6. – 18. 7. (projekt_room)
Výstavní projekt absolventky sochařského 
ateliéru VŠUP v Praze. 
en Exhibition project of a graduate from 
the Sculpture Studio at the Academy of 
Arts, Architecure and Design in Prague.
Zorka Ságlová: Seno-sláma / Hay-Straw
28. 7. – 24. 8.

Výstava bude připomínkou ikonické 
instalace Seno-sláma, kterou Zorka Ságlová 
připravila v srpnu 1969 pro Galerii Václava 
Špály – tedy přesně před padesáti lety. 
en This exhibition at hunt kastner will be 
a reference of the iconic Hay-straw instal-
lation which was created by Zorka Ságlová 
(1942-2003) in August 1969 for Václav Špála 
Gallery in Prague – exactly 50 years ago.
Jaro Varga
30. 8. – 5. 10. (projekt_room)
V rámci prvního ročníku pražského 
edice festivalu Friend of a Friend (FOAF) 
přizvala hunt kastner ke spolupráci bu-
kurešťskou Ivan Gallery. Výsledkem bude 
speciální projekt Jaro Vargy pro prostor 
projekt_roomu. �

FRIEND
OF A
FRIEND
30. 8. – 1. 9.
2019

#foafpraguefoaf.cz
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Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries
01/07 – 31/08 2019

Alberto Giacometti, 
Národní galerie Praha, 
Veletržní palác.  
18/07–01/12 2019
Kráčející muž I, 1960  
© Alberto Giacometti Estate, 
Fondation Giacometti,  
Paris + ADAGP, Paris, 2019

Autoři ve vystavených pracích sledují 
téma existence objektivního vjemu a sdí-
leného subjektivního přeludu. Zatímco 
Eliška Konečná a Michael Nosek vystupují 
ze svého původního vyjadřovacího pro-
středku malbou do světa trojrozměr-
ného, Miriam Kaminská se od primární 
potřeby vyjadřování skrze hmotu obrací 
ke kresbě. 
en The authors in the exhibited works 
follow the topic of the existence of 
objective perception and shared subjec-
tive delusion. While Eliška Konečná and 
Michael Nosek stand out from their 
original means of expression by painting 
into the three-dimensional world, Miriam 
Kaminská turns to the drawing from the 
primary need of expression through 
matter.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ZÁMEK TROJA 
U Trojského zámku 1 
út–čt / Tue–Thu, so–ne / Sat–Sun: 
10:00–18:00, pá / Fri: 13:00–18:00 
ghmp.cz

Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: Sochy 
a objekty /Sculptures and Objects
29. 3. – 3. 11.
Hnízdil a Kačer jsou umělci téže genera-
ce a téměř identického školení. Pro své 
sochařské realizace si ale zvolili zcela od-
lišné postupy, které se vzájemně v pro-
storu Trojského areálu zajímavě doplní. 
Zatímco první pracuje s vertikálně ori-
entovanou efemérní formou abstrakt-
ních drátěných konstrukcí s kinetickými 
detaily, druhý naopak preferuje kámen 

v komorním i monumentálním formátu 
s graficky formulovanou strukturou na 
povrchu ležících bloků. 
en Hnízdil and Kačer are artists of the 
same generation. However, they 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 graphi-
cally formulated texture on the surface 
of the lying blocks. 
k / c Magdalena Juříková
akce / events

NEIGHBOURHOOD BOOGIE 
WOOGIE 2019  
Agoraphilia
27. 7. – 3. 8.
Vasil Artamonov, City Surfer Office, 
INI PROSTOR, Pavel Karous, Alexej 
Klyuykov, Tamara Moyzes, Nau Gallery, 
Lexa Peroutka, Ivan Vosecký a další

Již pátý ročník festivalu umění ve 
veřejném prostoru organizovaného 
výstavní síní hunt kastner ve spolu-
práci s dalšími žižkovskými galeriemi. 
Letošní Boogie Woogie se soustředí na 
umělecké projevy, které kriticky vstupují 
do společenského diskursu a představí 
rozličné podoby umělecké angažovanos-
ti. Součástí zahájení festivalu bude také 
hudební produkce. 

en The 5th festival of art in public space 
organized by hunt kastner in coopera-
tion with other galleries in Žižkov. This 
year`s Boogie Woogie will focus on artis-
tic expressions that critically enter into 
social discourse and will present various 
forms of artistic engagement. A musical 
performance will take place as part of 
the opening.
k/c Milan Mikuláštík

FRIEND OF A FRIEND 
30. 8. – 1. 9. 2019
www.foaf.cz

A.M.180 Gallery (C5), Berlinskej model 
(E3), Centrum pro současné umění (B4), 
Drdova Gallery (D5), hunt kastner (D5), 
lí tost (A6), Polansky (B4), stone projects 
(A4), SVIT (E4), ZAHORIAN & VAN ESPEN 
(B3)
Společný projekt deseti galerií se sídlem 
v Praze, které budou sdílet své výstavní 
prostory s mezinárodními galerijními 
hosty.
en Friend of a Friend (FOAF) is collec-
tive project of eleven galleries based in 
Prague that will share their exhibition 
spaces with international gallery guests.

BOHEMIAE ROSA
Site Body Exploration
27. 8. – 1. 9.
Giant Mountains (Krkonoše)

International Interdisciplinary Open–Air 
Workshop for dancers and artists explor-
ing the relation among body, art and 
landscape led by Frank van de Ven and 
Miloš Šejn.
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GALERIE KUZEBAUCH 
Říčanova 19  
po–pá / Mon–Fri 10:00–17:00 
Nebo po domluvě 
galeriekuzebauch.com

Jan Frydrych: Optikalita
30. 5. – 12. 7.
Jan Frydrych tvoří sofistikované broušené 
a lepené objekty, které nemají rub ani líc, 
jsou zvláštními organismy živenými reflexí 
světla, optickými divy světa, v nichž hraje 
zásadní roli často minimalistická kombina-
ce čirého a indigově modrého – výjimečně 
červeného – skla. 
en Jan Frydrych creates sophisticated cut 
and glued glass objects that masterfully 
play on the notion of minimalism, the works 
are strange organisms living in a world re-
flections and illusions that intertwine with 
the author’s signature use of indigo blue, 
and from time to time red, glass.
Petr Kavan: Sochy
18. 7. – 6. 9.
Kamenné a dřevěné sochy Petra Ka-
vana vycházejí z výtvarníkovy zkušenosti 
s životem v Indii. V dílech představených 
na výstavě spojuje protiklady, a vnáší je do 
stavu dokonalé harmonické jednoty, kon-
frontuje tak vlastní představy a výtvarné 
přesvědčení s historickými a kulturními 
hodnotami. 
en The stone and wood sculptures of Petr 
Kavan stem from his experience of life 
in India. In his works, the artist connects 
completely different poles and creates 
a complex system of harmonic unity, thus 
confronting his inner expectations and 
aesthetics with historical and cultural 
values.

IDEAL PROSTOR
U Slovanské pojišťovny 3
www.fb.com/iideal.space
MEETFACTORY GALLERY  
Ke Sklárně 15  
po–ne / Mon–Sun 13:00–20:00 
+ dle programu / + according 
to the evening programme 
meetfactory.cz

Vivian Caccuri, Patricia Dominguez, 
Ane Graff, Ingela Ihrman, Pedro Neves 
Marques, Rachel Pimm, André Romão: 
The Trouble Is Staying
26. 6. – 8. 9.
Výstava čerpá z myšlenek Donny Haraway 
o překonání konvenčních narativů naděje 
a zoufalství ve vztahu k nepříznivým 
podmínkám na naší vyčerpané planetě. 
Místo toho se musíme s těmito problémy 
naučit existovat a vytvářet s nimi podivná 
příbuzenství. Tuto filosofii koexistence 
rozvíjí sedm mezinárodních umělkyní 
a umělců. 
en An exhibition that draws on Donna 
Haraway’s idea of moving beyond con-
ventional narratives of hope or despair 
to speak to, and deal with, the troubled 
conditions of an exhausted planet. 
We must instead learn to stay with the 
trouble by making oddkin. Seven interna-
tional artists embrace this philosophy of 
co-existence 
k / c Inês Geraldes Cardoso

GALERIE KOSTKA 
Magdalena Lazar: Laboratoř živých 
sentimentů / Laboratory of Living 
Sentiments
26. 6. – 30. 7.
Videoinstalace Laboratoř živých sen-
timentů je tříkanálové dílo na rozhraní 
videa a animace. Jedná se o milostný 
příběh, který v té době mladou dívku 
posunul směrem k mimořádnému expe-
rimentu. 
en Magdalena Lazar’s video installa-
tion Laboratory of Living Sentiments is 
a three-channel work at a juncture of 
video and animation. It concerns a love 
story which pushed a then young girl 
towards an extraordinary experiment. 
k / c Zofia Malysa

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

Zverimex / Pet Shop
11. 6. – 9. 7. (PRAGOVKA GALLERY ENTRY)
Umělci / Artists: Kristína Bukovčáková, 
Jakub Dominec, Amalie Hubeňáková, 
Anežka Konrádová, Adéla Kostkanová, Jan 
Kvíz, Nikol Lourková, Veronika Nemejov-
ská, Minami Nishinaga, Antonie Stanová, 
Martina Staňková, Václav Světlík, Tereza 
Sýkorová, Lenka Štěpánková
Výstavní projekt je typickou studentskou 
výstavou vzniklou „zdola”: nezaštiťuje ji 
osobnost vedoucího pedagoga, nemá ani 
dohled, ani odborné či lidské „posvěce-
ní”. Absence tohoto vstupu „dospělého” 
naznačuje, že možná vysoké umělecké 
školství nutně není v tak veliké krizi, o níž 
se mluví.
en The exhibition project is a typical stu-
dent exhibition, which has been created 
“from scratch”: the exhibition is not un-
der the auspices of any head pedagogue, 
it is not supervised or controlled, and is 
not even "sanctified" by any experts .The 
absence of this "adult" entry from out-
side suggests that perhaps a high artistic 
education is not necessarily in such a big 
crisis as they say.
k / c Anna Šímová

Burn down my tent, till the rent
16. 7. – 10. 9. (PRAGOVKA GALLERY ENTRY)
Umělci/Artists: Tomáš Bryscejn, Tania Ni-
kulina. Performativní instalace navazující 
na dřívější tvorbu obou autorů, která vy-
chází z jejich společného zájmu o zkou-
mání možností uměleckého objektu 
a scénografie. V galerii vyroste fantaskní 
architektura, jenž si podrobí návštěvníka 
a předurčí jeho pohyb prostorem. 
en A performative installation associ-
ated with previous work of both authors, 
which is based on their common interest 
in exploring the possibilities of artistic 
objects and scenography. The gallery 
shall create a surreal architecture that 
will subdue the visitor and predestine 
their space movement. 
k / c Kristýna Péčová
Penetrace (fluidní malba) / 
Penetration (Fluid Painting)
11. 6. – 6. 8. (PRAGOVKA GALLERY REAR)
Umělci / Artists: Tomáš Vaněk, Jiří Franta, 
Petra Švecová, Michaela Černická, Jakub 
Choma, vybraní studenti a absolventi 
ateliéru Malby UMPRUM.
Projekt Penetrace se přizpůsobuje 
prostoru a využívá jeho specifických 
potenciálů a konotací, malba se neohra-
ničuje rámem, ale amébovitě se rozrůstá 
a pohlcuje prostor.
en The painting strategies I am referring 
to in connection with the project are 
rather adapting to the space while using 
its specific potentials and connotations. 
Just like a painting that is not limited by 
a frame but only by itself, it always has an 
invasive character.
k / c Jiří Černický
Labyrint / Labyrinth / Working title 13.
8. 8. – 8. 10. (PRAGOVKA GALLERY REAR)
Vystavující: Michaela Thelenová, Radek 
Jandera, Martin Krupa a Lucie Růžičková, 
Martina Lišková, Gabriela Procházková, 
Miroslav Hašek, Alexandra Naušová, 
Klára Míčková, Petra Sklenářová, Marie 
Sheerbaumová. Projekt ateliéru Digitální 
média na FUD UJEP v Ústí nad Labem 
se zabývá pocitem nepředvídatelnosti 
a vlivem vnějších okolností v prostředí 
neukotvených mezilidských vztahů 
a obecné ztráty paměti. 
en The exhibition of the Digital Media 
Studio at t he Faculty of Art and Design, 
Jan Evangelista Purkyně University in 
Ústí nad Labem deals with the feeling 
of unpredictability and the impact 
of external circumstances in the 
environment of unrooted interpersonal 
relationships and general memory loss. 
k / c Tereza Nováková
Jamming, malba jako zážitek / 
Jamming, Painting as an Experience
11. 6. – 9. 7. (PRAGOVKA GALLERY REAR)
Umělci / Artists: Barvolam: Dagmar 
Filípková, Mirek Kaufman, Otto Kouwen, 
Marie Kůsová, Ladislav Svoboda a další
Projekt se vrací ke kořenům malby, 
k radosti z tvorby, k art brut. Na základě 
spolupráce mezi umělci a mentálně 
postiženými vzniká jedinečný projekt 
jamming, který se pokouší restituovat 
jeden z možných důvodů k tvorbě jako 
důvod hlavní.
en Project returns to the roots of paint-
ing, towards joy of the creation. On 
the basis between artists and dissabled 
established a unique project Jamming, 
which tries to reconstruct one of pos-
sible reasons for art as the main reason.
k / c Terezie Zemánková
Martina Chloupa: Stopování
11. 6. – 9. 7. (THE WHITE ROOM)
Multimediální umělkyně a rezident-
ka Pragovky nejčastěji vystavuje jako 
malířka, mnohem známější jsou však její 
konceptuální objekty. Do White Roomu 
připravila novou obrazovou formu – cyk-
lus transparentních figurálních torz – a ke 
spolupráci si přizvala jako hosta malířku 
Irenu Stanevu.
en The multimedia artist and resident of 
Pragovka Gallery Martina Chloupa most 
often exhibits as a painter, but her con-
ceptual objects are much more famous. 
Into the White room she prepared new 
pictorial form– a cycle of transparent fig-
urative torsos. As a guest Martina Chloupa 
invited a painter Irena Fries Staneva.
Kosmos Open Hours
16. 7. – 10. 9. (PRAGOVKA GALLERY POP-UP)
Vystavující/Artists: Katarína Marszewski. 
Umělkyně se v galerii setkává s elektriká-
řem, aby se naučil pracovat s elektřinou. 
Při této příležitosti vytvoří svůj nový 
oděv.
en The artist meets the electrician of 
the gallery in order to learn to work with 
electricity. On this occasion she creates 
a new costume. 
k / c Veronika Čechová
Tomáš Ruller
16. 7. – 10. 9. THE WHITE ROOM
Umělce a performera Tomáše Rullera není 
třeba představovat, stále se jedná o jednu 
z nejvýraznějších osob českého videoartu 
a performance. Svůj projekt na Pragovce 
rozdělil do dvou fází s bohatým programem. 
en Artist and performer Tomas Ruller 
needs no introduction - he's one of the 
most distinctive personalities in Czech 
videoart and performance. He split his 
Pragovka project into two phases with 
a bountiful programme.
Vybílení / Whitewashing
17. 7. – 8. 8.
Post-mediální spolu-kreativní post-arto-
vá společenská in(ter)vence, architekto-
nicky sdílená fyzicky skulpturální graficky 
penetrující spolu-práce, mo(nu)mentální 
realizace. 
en Post-media co-creative post-art 
joint int(ter)vention, architecturally 
shared physically sculptural graphical 
penetration co-working, mo(nu)mental 
realization.
Performance Déja vu
14. 8. – 10. 9.
Post-internetová post-performativní 
projektivní prezent-a(k)ce. 

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

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič:
V záři Svatojánských plamenů
26. 6. – 31. 8.
Společná tvorba slovenských umělců se 
obrací k tématům tradic, historie, naciona-
lismu a především k folklóru. Lidové motivy 
a obrazy vkládají do kontextu současného 
výtvarného umění bez nostalgie, zato 
s velkou mírou nadhledu a ironie. Jejich 
projekt pro galerii Mimochodem je tvořený 
autentickou technikou: vychází z hliněných 
reliéfů, které jsou fotograficky přeneseny 
na velkoformátové plochy. 
en Collective work of the two Slovakian 
artists turns to the topic of tradition, 
history, nacionalism and above all to 
folklore. They put folk themes and images 
in the context of contemporary fine arts 
without nostalgia but with a great deal 
of lightness and irony. Their project for 
Mimochodem Gallery was made using 
authentic technique: it is based on clay 
reliefs photographically transferred onto 
the large-scale gallery surfaces.

NIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM 
Palackého nám., vestibul st. metra (E3) 
nonstop 
umprum.cz/galerie-nika

Jaroslava Straková: Všechny 
spolykat / Swallow Everyone
13. 7. – 19. 8.
Výstavní projekt Jaroslavy Strakové, stu-
dentky Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Jihlavě – Heleníně, se zabývá konzumem, 
ne však globálním, ale osobním chtíčem 
a celospolečenskou nenasytností. Pro-
středkem se stává extrémně předimenzo-
vaný font, který následně kyne v další práci 
ilustrující přeplněné srdce. 
en The exhibition project of Jaroslava Stra-
ková, student of the High School of Arts 
and Design in Jihlava - Helenín thematizes 
consumerism, not global but personal de-
sire and social insatiability. The expressive 
mean is an extremely overproportioned 
font, which goes on to rise into a subse-
quent work, illustrating an overcongested 
heart. 
k / c Alice Vítková
Eliška Hanušová a Hana Sommerová: 
Kolčavice a Kolasice / Woozle and Weezle 
24. 8. – 14. 9.
Eliška Hanušová z UMPRUM a Hana 
Sommerová z AVU společně studovaly na 
střední škole v Heleníně a Vysočina se jim 
tak stala východiskem i pro výstavu v Gale-
rii NIKA, kde za využití textilních materiálů 
tvoří v prostorách rušného vestibulu metra 
reminescenci na tento kraj. 
en Eliška Hanušová of UMPRUM and Hana 
Sommerová of AVU studied together in 
high school in Helenín and the Vysočina 
region became their focal point for their 
exhibition in Nika Gallery, which uses tex-
tile materials to create a reminiscence of 
the landscape in the busy vestibule space 
of the subway. 
k / c Kamila Huptychová
Výstavy jsou pořádány ve spolupráci 
s 8SMIČKA – zóna pro umění. 
en Exhibitions are in cooperation with 
8SMIČKA- zone for art

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

Adrian Altman / Klubovna 08
5. 7. – 19. 7.
vlajka: Wim de Pauw
5. 7. – 13. 9. 
k / c Robbin Heyker

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 (E3) 
po–čt, 13:00–18:00 
pá 13:00–17:00 
galerieviaart.com

technická přestávka / technical break
WHITE PEARL GALLERY 
Dittrichova 5 
st–ne, 13:00–18:00 
whitepearl.gallery

Josef Bolf, Black Hole Generation, Jakub 
Hošek, Jakub Janovský, Tomáš Jetela, 
Matyáš Maláč, Petr Pelzmann, Stanko 
Sequens, Vladimír Skrepl, Jan Slanina, 
Samuel Stano, Sofie Švejdová, Jan Vytiska: 
DARK Matter does not MATTER_ Black 
Friday_Worm up #1
20. 6. – 19. 7.
E4

SVIT 
Blanická 9 (E4) 
út–so / Tue–Sat 14:00–18:00 
nebo po domluvě / or by appointment 
svitpraha.org

Agata Bogacka: Zákon rovnováhy / 
Prawo równowagi / The Law of Balance
28. 5. – 13. 7.
Friend of a Friend
30. 8. – 1. 9. – 20. 10.

LAMBDALAMBDALAMBDA (XK)
STEREO (PL)
XYZCOLLECTIVE (JP)
Dardan Zhegrova (XK)
E5

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

Karel Appel: Oh, Schatzili!
11. 7. – 13. 9.
Cyklus barevných litografií koček různých 
povah a nálad slavného holandského 
výtvarníka z roku 1978.
en Cycle of color lithographs of cats of 
different characters and moods from the 
famous Dutch artist from 1978.

GALERIE PROLUKA – outSITE gallery 
Bezručovy sady (park naproti domu 
Slovenská 23 / park across from Sloven-
ská 23) (E5)
nonstop
ctyridny.cz

Galerie umění ve veřejném prostoru pre-
zentující české umělce. Do 12. 8. Matouš 
Lipus: Zpívající fontána. Od 15. 8. David 
Fesl a Sláva Sobotovičová: Soud, pád, pin 
a promiň. Další vystavující umělci na pod-
zim: Jiří Příhoda, Markéta Othová. 
en ProLuka is outSITE gallery present-
ing Czech artists in the public space. 
This year: Jan Haubelt, Matouš Lipus, Jiří 
Příhoda, Markéta Othová.

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

Václav Havlíček: Rain Bow & Ash Tray
20.6. – 28. 8.
Stone circles, illegal brunches on West 
Coast Rock Tables, mediterranean vibes. 
Rain washed Ash down.
F3

GALERIE VYŠEHRAD 
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3) 
po–ne / Mon–Sun 9:30–18:00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Radka Bodzevič Doubravová: Epikúrova 
zahrada. Slast života bez povšimnutí / 
The Epicure's Garden. The Delight of Life 
Without Noticing
7. 6. – 21. 7.
Petr Gruber: Odraz stanoviště / 
Reflection of the Site
26.7. – 1. 9.
F4

ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
etcgalerie.cz

András Cséfalvay: Hora bohů (Keck I-II) /  
Summit of Gods (Keck I-II)
25. 6. – 28. 7.
Mezi havajskými domorodci a astronomy se 
dlouho vedly spory kvůli znesvěcení hory, 
na kterou byly umístěny dalekohledy. Nyní 
má Mauna Kea spoustu očí na to, aby se 
mohla podívat do vesmíru. Kdo však může 
říct, jaká duchovní praxe je přednější? 
en There had long been strife between 
the Hawaiian natives and the astronomers 
about desecrating the mountain with 
building telescopes. Mauna Kea has now 
many eyes to look at the universe. Who 
can say however, which spiritual practice 
has priority?
Otevírací doba pá–ne, 13:00-18:00 nebo 
po domluvě na: mail.etcgalerie@gmail.
com / Open every Fri–Sun 13:00-18:00 or 
by appointment: mail.etcgalerie@gmail.com

mimo mapu / off the map

ALTÁN KLAMOVKA 
park Klamovka   
st a so / Wed & Sat 13:00–17:00 
aug.cz/altan-klamovka-praha

Šimon Kadlčák
27. 8 – 21. 9.
Autor funguje na brněnské scéně jako 
jeden z kurátorů nezávislé galerie Umakart. 
Jeho tvorba se pohybuje mezi malbou 
a kresbou, avšak pracuje i s digitální grafi-
kou, objektem, instalací a videem. Zajímá 
ho především reflexe současné společnosti 
a jejích symbolů, které užívá pro další 
řetězení asociací a to ve světě umění.
en The author works on the Brno scene 
as one of the curators of the independent 
Umakart Gallery. His work moves between 
painting and drawing, but he also works 
with digital graphics, objects, installations 
and video. He's interested especially in the 
reflection of contemporary society and its 
symbols, which he further uses for chain-
ing associations in the world of art. 
k / c Lenka Sýkorová

CAPACITAS – STATUA POLICLINICA 
Fakultní nemocnice v Motole / University 
Hospital Motol 
V Úvalu 84  (před budovou ředitelství 
naproti vstupu do metra / in front of 
the headquarters opposite the metro 
entrance)

Sochařské projekty pro veřejný prostor 
motolské nemocnice v Praze.
Pro rok 2019 jsme vybrali projekty Dušana 
Zahoranského, Roberta Bárty a Anny 
Hulačové. Pro vystavování umění je Fakultní 
nemocnice jedno z nejzajímavějších ve-
řejných prostranství, které Praha má. Jde 
vlastně o jakési město ve městě s vlastní 
infrastrukturou, každý den zde projde 
přibližně 10.000 návštěvníků. Jedná se 
o různorodé cílové skupiny, které však spo-
juje poměrně traumatický zážitek – důvod 
jejich návštěvy se pojí s nějakou starostí, 
obavou či náročným psychickým vypětím.
en Sculptural projects for public space at 
Prague’s Motol Hospital. For 2019 we chose 
projects by Dušan Zahoranský, Robert 
Bárta, and Anna Hulačová.

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

Karolína Mikesková a Robert Pratt: Either 
way just let me know
6. 6. – 14. 7. 
k / c Tereza Jindrová
Jan Tichý, host Faheem Majeed: Modrá 
oranžerie / Blue Orangerie
25. 7. – 29. 9. 
k / c Tereza Severová

en As part of the first edition of Friend of 
a Friend (FOAF) festival in Prague, hunt 
kastner invited Ivan Gallery from Bucha-
rest resulting in a special project created 
by Jaro Varga for our projekt_room 
space.
Zbyněk Baladrán
30. 8. – 9. 11.

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

Aleksandra Trojanowska & Sarah Epping: 
be(e) visible
27. 7. – 25. 10.
Multimediální instalace neviditelných tisků, 
semen, květin, larev, včel a dalšího. 
en Multi-media installation of invisible 
prints, seeds, plants, larvae, bees and 
more.

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

Ivars Gravlejs, Krištof Kintera, Jan 
Nálevka, Tomáš Roubal, Jan Šerých, 
Filip Turek, Jan Turner: Monolog kominíka 
z města bez komínů / Monologue of 
a Chimneysweep from a Chimneyless 
Town
8. 6. – 26. 7.
„Z dálky a nerad přijel jsem do tohoto 
města…" Antonio Stavro Gambini, Město 
bez komínů 
en "I have traveled far, and with reluc-
tance, to this town..." Antonio Stavro 
Gambini, A Town without Chimneys 
k / c Pavel Švec

SCHOKOLO 
Bořivojova 832/77 (D5) 
pá / Fri 13:00–19:00, so / Sat 
11:00–18:00 nebo po domluvě / or by 
appointment 
scholastika.cz

Za kamerou / Behind the camera
26. 6. – 16. 7.
Vystavující / Exhibitors: Olivier Amsellem, 
Anthony Basheer, Manuel Bougot, Boys-
PlayNice, Darren Bradley, Roberto Conte, 
Werner Feiersinger, Leonardo Finotti, 
Studio Flusser, Manuel Oka, Christobal 
Palma, Petr Polák, Tomáš Souček, Filip 
Šlapal, Alexandra Timpau, Federico Torra, 
Leslie Williamson, Lorenzo Zandri
+ speciální host / special guest Pierluigi 
Serraino
Dokumentace architektury je jeden z nej-
specifičtějších a technicky nejnáročnějších 
oborů současné fotografie, který vyžaduje 
nemalé produkční i tvůrčí úsilí. Zároveň je 
to disciplína bytostně spjatá s prací archi-
tektů a schopností zobrazit a zprostřed-
kovat charakter jejich děl. Pro výstavu Za 
kamerou jsme se rozhodli oslovit několik 
českých i zahraničních fotografů profilující 
se tímto směrem. Každý z nich vybral 
jeden libovolný snímek, který okomentoval 
krátkým příběhem.
en Architecture documentation is one 
of the most specific and technically 
challenging disciplines of contemporary 
photography, which requires consider-
able effort in production and creativity. 
At the same time, it is a discipline closely 
connected with the work of architects 
and the ability to display and convey the 
nature of their works. We decided for the 
exhibition "Behind the Camera" to address 
several Czech and foreign photographers 
profiling in this direction. Each of them 
selected one arbitrary frame, which they 
commented on with a short story.
E1

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

Piotr Łakomy: 3 palcový obr v tvojí 
koupelně / 3 inch giant in your bathroom
17. 7. – 15. 9.
Organicko industriální sochy Piotra Łakomy 
(1983) prozkoumávají vztah mezi lidským 
tělem, architekturou a vnímaní prostoru. 
Využívání hliníkových struktur připomína-
jících včelí plástve nebo pštrosích vajec 
prozrazuje zájem o proporce a poměry. 
Na výstavě bude představena série nových 
soch ve měřítcích 1:1 a 1:10. 
en Both organic and industrial, the sculp-
tures of Piotr Łakomy (1983) investigates 
the relationship between human body, 
architecture and perception of space. 
The use of alluminium honeycombs or 
ostrich eggs reveals the interest in propor-
tions and rations. New sculptures in two 
scales 1:1 and 1:10 will be presented in the 
exhibition. 
k / c Michal Novotný
Anna Solal: Salle de Bains
17. 7. – 15. 9.
Práce Anny Solal (1988) pracují s urbán-
ními, všudypřítomnými a dostupnými 
průmyslovými materiály. Ty Anna manuálně 
a namáhavě kombinuje do mozaikám po-
dobných kompozicí pohybujících se mezi 
strnulostí a těkovostí pohledu. Roztříštěné 
a soustředěné, geometrizované a shluk-
nuté jednotlivé jejich části zároveň udržují 
i ztrácejí svou identitu. 
en Anna Solal (1988) uses urban, omnipres-
ent and affordable industrially produced 
materials manually and laboriously combin-
ing them into mosaic resembling composi-
tions oscillating between torpor and volatil-
ity of sight. Shattered and concentrated, 
geometrical and clumped their own parts 
both hold and lose their own identity. 
k / c Michal Novotný
E2

JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2) 
st–pá / Wed–Fri 14:00–19:00 
jirisvestkagallery.com

Jårg Geismar, Jan Kotík a hosté / 
Jårg Geismar, Jan Kotík and guests
10. 7. – 7. 9.
Vzpomínka na letos náhle zesnulého Jårga 
Geismara a reinterpretace děl Jana Kotíka 
ze 70. a 80. let dohromady s vybranými 
pracemi současných umělců a umělkyň. 
en Commemoration of Jårg Geismar, 
whom suddenly passed this year, a rein-
terpretation of Jan Kotík's works from the 
1970’s/1980’s and a selection of works by 
emerging contemporary artist
E3

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

Nomád vyráží do pouště / The Nomad Sets 
Off For the Desert
27. 6. – 8. 9.
Pokoušíme-li se popsat důsledky změn, 
které v posledních desetiletích proměňují 
planetu Zemi, málokdy se nám podaří do-
stat se k jádru věci rychle a přesně. Vědění 
je rozsáhlé, rhizomaticky propojené a příliš 
komplexní. Skrze filmy na výstavě je možné 
zahlédnout fragmenty a sondy, ze kterých 
lze poskládat obraz našeho budoucího 
kolektivního já. 
en When we try to describe the conse-
quences of the changes that have taken 
place to planet Earth in recent decades, 
we rarely manage to get to the heart of 
things quickly and accurately. Our current 
knowledge is extensive, rhizomatically 
linked and too complex. The only way 
to get a glimpse of the future of these 
changes is through fragments and probes 
from which the image of our future collec-
tive self can be assembled. 
Ve spolupráci s / In collaboration with: 
Hafiz Rancajale 
S filmy od / Films by: Nayra Sanz Fuentes, 
Pooja Gurung & Bibhusan Basnet, Nicolás 
Guillén Landrián, Osama Mohammed, 
Tulapop Saenjaroen, Wu Chi-Yu 
k / c Zbyněk Baladrán and Zuzana Jakalová, 
Display - association for research and col-
lective practice

en Post-internet post-performance 
projective presentation / (post-produced 
ex-position).

STUDIO PRÁM 
Čerpadlová 4b, Praha 9  
po a út / Mon and Tue 13:00–19:00 
nebo po telefonické domluvě
+420 730 576 699 
www.pramstudio.cz

Halil Balabin, Merav Kamel
24. 7. – 31. 7.
Merav Kamel a Halil Balabin ve své práci 
s textilem přináší asociativní způsob 
myšlení – propojení různých orgánů 
zrozených z amputací, hybridizace 
a kompozice, které vytvářejí nový objekt. 
Jde o mutace chtíče a fantazie s vtipným 
laděním, který spojují řadu známých 
obrazů: animované filmy, surrealismus, 
poetismus, směsice vysokého a nízkého, 
historie umění a konfliktního a bizarního 
prostoru Izraele. 
en Merav Kamel and Halil Balabin`s work 
with fabric brings out an associative way 
of thought — the attachment of different 
organs born of amputations, hybridiza-
tions and compositions that create a new 
object. They are mutations of lust and 
fantasy with a humorous tone, which mix 
together an array of familiar images: Car-
toons, surrealism, poeticism, a mélange 
of the high and low, art history, and the 
conflicted and bizarre space of Israel.
Miriam Kaminská, Eliška Konečná, 
Michal Nosek: Folie à deux
7. 8. – 27. 8.
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Chudá Praha
Poor Prague

Dýmová hora
Fire Mountain
do 26. 4. 
2020

do 25. 8. 
2019
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ZVUKY KÓDY OBRAZY
Akustický experiment ve vizuálním umění
5. 6. – 13. 10. 2019

Galerie hlavního města Prahy 
Dům U Kamenného zvonu                   www.ghmp.cz
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ANTIQUES

ART+ANTIQUES  
měsíčník o umění, architektuře,  
designu a starožitnostech.
www.artcasopis.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA (2. PATRO)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
(2. PATRO)
30/4–29/9/2019
GHMP.CZ

Karafiáty a samet
Umění a revoluce 
v Portugalsku 
a Československu
(1968–1974–1989)

Kniha předního teoretika a kritika 
vizuální kultury. Vydává ArtMap.
knihkupectvi.artmap.cz


