A5

A1

JIŘIČNÁ
22. 3. – 12. 8.
Retrospektivní výstava u příležitosti životního
jubilea světoznámé české architektky Evy
Jiřičné představuje její tvorbu od profesních
začátků až po současnost. Záměrem multimediální výstavy je představit proces vývoje i realizací jednotlivých projektů Evy Jiřičné a také
zdroje jejich inspirace. Vystaveny budou části
originální projektové dokumentace významných
realizací, jejich architektonické modely i ukázky
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 features
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 models and examples
of interior design, as well as films documenting
her life and work.

GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 (A1)
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00,
galerientk.cz
Valenta vs. Demek
11. 4. – 12. 5.
Výstava konfrontující tvorbu zesnulého exilového geometrického umělce Rudolfa Valenty
a současného sochaře Petra Demka.
en Exhibition confronting work of deceased
exile geometrical artist Rudolf Valenta and
contemporary sculptor Petr Demek.
David Adamec, Vilém Kabzan, František
Matoušek, Michal Novotný, Jakub Špaňhel
+ host / guest Václav Stratil: Luxsus
29. 5. – 7. 7.
Retrospektivní výstava vlivné malířské skupiny
z druhé poloviny devadesátých let 20. století.
en Retrospective exhibition of an influential
group of painters from the 1990s.
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 Dávida Brnu.
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 Dávid Brna. The exhibition will include
regular creative workshops.
k / c Magdalena J. Härtelová
A4
HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA
Bubenská 14 (A4)
út-pá / Tue-Fri 16:00-22:00,
so / Sat 14:00-22:00
ne / Sun 14:00-20:00
holesovickasachta.cz
NAM0R YYYYYYY: T1CKL3 THE P1CKL3
18. 4. – 24. 5.
Autorova tvorba zahrnuje obrazy, sochy,
instalace, spekulace, mystifikace, manipulace.
Aktuální výstava je především malířská a zaměřuje se na společenský statut jedince, jeho
ego a sociální bubliny, ve kterých žijeme.
en Artist's work includes paintings, sculptures, installations, speculation, mystification,
manipulation. This show features primarily
painting and focuses on the social status of
an individual, his ego, and the social bubble
in which we live.
Veronika Gabrielová: Krátká historie lidstva
– cetky, lesk a hravost / A Short History of
Mankind – Tinsel, Glitter and Playfulness
25. 4. – 7. 6.
Autorka se věnuje kresbě a je fascinovaná antropologií. Vnímá se jako zástupce
společnosti, jako součást celku a k vyjádření
využívá svého těla, svých prožitků a zážitků.
Pro tuto výstavu použila náměty i ze své cesty
po Argentině a knihy Sapiens od Yuvala Noaha
Harariho.
en Gabrielová is fascinated by anthropology,
and sees it as a representative of society, as
part of a whole. She uses her body, her feelings and experiences in her expression. For
this exhibition, she also took inspiration from
her travels in Argentina and the book Sapiens
by Yuval Noah Harari.
Tomáš Predka: Mimo záznam / Off The
Record
30. 5. – 5. 7.
Predkovy obrazy nás staví před otázku nakolik
jsou malby konkrétní vizuální stopou, či zda
jsou naopak okny k abstraktním imaginativním
prostorům. Jeho chápání plochy obrazu je
neustálým ohledáváním možných kódů, které
často skládá z kombinací několika „samplů“.
Predkovy malby jsou ve svém výsledku nejen
průnikem několika „layerů“, ale především
nekončící kombinatorickou řadou neustále
předkládající otázku, co je dnes malba.
en Our ancestors’ paintings leave us with
the question – to what extent are paintings
concrete visual reminders or are they rather
windows to abstract imaginative spaces?
Their understanding of the image area is
a ceaseless search for possible codes, which
often consist of a combination of several
“samples”. In the end, our ancestors’ paintings are not only the intersection of several
"layers", but also a never-ending combinatorial series constantly asking the question:
what is painting today?
Josefina Klimentová & Lucie Kultová –
Epizoda I: Velké Vodní Království / The Great
Water Kingdom
13. 6. – 19. 7.
Všechno je možné. Že Noe zachránil svět a že
se zlato třpytí, na tom se shodneme všichni.
Na chvíli zapomeň, jak je všechno křehké,
a užij si ten příběh! Josefina a Lucie se znají
šest let. Jejich přátelství a vazba má vliv na
vzájemné sledování tvorby. Proměny registrují, analyzují a nyní hledají cestu spojení.
en Everything is possible. As surely as Noah
saved the world and all that glitters is gold.
Josefina and Lucie have known each other
for six years. Their friendship and the bond
have had an impact on mutual monitoring of
each other’s work. They register and analyze
the transformations and now search for
a common path.
STONE PROJECTS
Šimáčkova 24 (A4)
út–čt / Tue–Thu 9:00–12:00
nebo po domluvě / or by appointment
stoneprojects.cz
Romana Drdová, Ju Young Kim:
Space Between My Fingers
3. 5.–9. 6.

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

Kryštof Kaplan: Tenze / Tension
11. 4. – 10. 6.
Kryštof Kaplan se pohybuje na pomezí sochařství a architektury. I když je každé jeho dílo
zcela samonosné, svými radikálními a přesto
citlivými interpretacemi s oblibou 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.
Pina Bausch: Ensembles
8. 5. – 20. 5.
Pina Bausch (1940–2009) patří k nejvýznamnějším choreografům 20. století. Se svým souborem Tanztheater Wuppertal vytvořila v průběhu
36 let bohatý repertoár (46 choreografií),
jehož některá díla jsou i v současnosti uváděna
v mnoha zemích celého světa. Videoinstalace
Ensembles je hudebně-vizuální kompozice,
kterou vytvořili Ismaël Dia a dlouholetý spolupracovník Piny Bausch Matthias Burkert.
en Pina Bausch (1940–2009) is one of the most
influential choreographers of the 20th century.
Together with her company Tanztheater Wuppertal she has created 46 pieces in more than
36 years, many of which are still performed
around the world. The video installation
Ensembles is a musical-visual composition
created by Ismael Dia and Bausch's long-time
collaborator Matthias Burkert.
A6
LÍTOST
Přívozní 1054/2 (A6)
st–ne / Wed–Sun 12:00–18:00
web: litost.gallery
Lenka Glisníková, Richard Janeček:
Zpěvy Oslňujících Strojů / Hymns of Dazzle
Machines
11. 6. – 21. 7.
Opodál si vedle nás odpočívají paraziti. Máme
o nich určité poznatky a naše tvorba nikdy bez
takových poznatků není. Na rozdíl od jiných
forem kamufláže, záměrem oslnění od nich
není skrýt jejich stroj, ale naopak ztížit protivníkům možnost odhadnout vzdálenost, rychlost
a směr cíle.
en Parasites are relaxing over there. There
is a clue to their discovery, equal to all pure
concepts of the understanding. Unlike other
forms of camouflage, the intention of their
dazzle is not to conceal but to make it difficult
to estimate their range, speed, and heading.
B2
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B2)
út – ne / Tue – Sun, 13:00 – 18:00
www.villapelle.cz
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 nabízí nebývale bohatý
doprovodný program – sledujte web!
en An interactive walk through those stories
of (in) all of us. Those which have true magical
power, collate and develop fantasy. Stories that
the authoress tells clearly by her brightly drawn
handwriting. The exhibition offers an unusually
rich accompanying programme – watch the
web!
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
Natalie Załuska: Uneasily Visible Place
27. 4. – 7. 6.
Abstraktní obrazy uznávané polské umělkyně se
českému publiku představují poprvé. Ve svých
malbách s prvky koláže rozvíjí autorka sofistikované hry prostoru a iluze, plochy a jejího
ohraničení.
en Abstract paintings by this renowned Polish
artist are presented to Czech audience for
the very first time. In these paintings with elements of collage she develops a sophisticated
play of space and its illusion, surface and its
demarcation.
B4
ARTWALL GALLERY
opěrná zeď Letenských sadů.
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B4)
nonstop
artwallgallery.cz
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
galeriepn.cz
Jitka Mikulicová
22. 5. – 29. 6.
INI PROJECT / PROSTOR
Jeronýmova 88/9 (vchod z Husitské) (C5)
otevřeno během akcí, jindy po domluvě /
open during events, otherwise by appointment
iniproject.cz
Valentýna Janů a& Radek Brousil
květen – červen / May – June
V rámci dvouměsíčního pobytu v INI Project
budou Valentýna Janů a Radek Brousil režírovat
prostor jako volnou platformu pro diskuzi
a edukaci o enviromentální krizi a ekologii. Jako
součást veřejného programu se tak odehraje
řada performativních akcí, přednášek a prezentací za přítomnosti hostů z oblasti umění i vědy.
INI Project se tak stane organicky proměnlivým
místem, jenž bude otevřeně nabízet prostor
k hledání řešení současné krize, ale také ke
společnému sdílení enviromentálního žalu.
en As part of their 2-month residency at the
INI Project, Valentina Janů and Radek Brousil
will be holding a series of performances,
lectures, and presentations to discuss and
educate about the environmental crisis and
ecology.
NADACE A CENTRUM
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
Dukelských hrdinů 25a (B4)
st – ne / Wen – Sun,12:00 – 18:00
www.galeriejeleni.cz
GALERIE JELENÍ
Lukáš Paleček: Romo pračka pere okurky
/ Romo Washing Machine Washes Cucumbers
10. 5. – 2. 6.
ve spolupráci s Almou Lily Rayner a Evou Koťátkovou / in collaboration with Alma Lily Rayner
and Eva Koťátková
Lukáš Paleček je autorem pantomimických
performancí, v nichž propůjčuje hlas různým
předmětům a spotřebičům a uvádí je tak zpět
do chodu. Zajímají ho staré přístroje jako pračky Romo a Tatramat nebo rádia a magnetofony
značky Tesla. Z nalezených součástek pak
sestavuje svoje vlastní přístroje a kreslí jejich
anatomii.
en Lukáš Paleček creates pantomimic performances in which he lends his voice to various
things and appliances and brings them back to
life. He is interested in old appliances such as
Romo and Tatramat washing machine brands
and Tesla radios and tape recorders. He also
constructs his own devices from found components and draws their anatomy.

Novinky ve sbírkách NGP 2013–2018
New in NGP Collections 2013–2018
22. 3. – 26. 5.
Ředitelé a kurátoři sbírek pro vás vybrali
zajímavé příklady toho, co v posledních pěti
letech v jejich depozitářích přibylo. Důraz byl
kladen na díla, která předtím nebyla v Národní
galerii vystavena.
en National Gallery directors and curators
have selected interesting examples of what
has been added to their depositories in the
past five years. Emphasis has placed laid on
artworks that have not been exhibited before
in the National Gallery.
Národní galerie Praha: Budoucí palác
National Gallery Prague: The Future Palace
1. 3. – 22. 9.
Budoucí palác připomíná formou narativního
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
Arts of Asia Open Depository
22. 3. – 26. 5.
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.
POLANSKY
Veletržní 45 (B4)
st–so / Wed–Sat 14:00–19:00
nebo po domluvě / or by appointment
polanskygallery.com

GALERIE KURZOR

Dan Walwin: True Place
28. 6. – 18. 8.
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 ASA 400
Association share 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.

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.
C2
GALERIE ARCIMBOLDO
Lázeňská 4 (C2)
út–so / Tue-Sat 11:00–18:00,
arcimboldo.cz
ORIENT(ace)
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
KUNSTHALLE PRAHA
Pod Bruskou 132/2 (C2)
kunsthallepraha.org

Petr Strouhal
16. 5. – 13. 7.
k / c Jiří Havlíček
Tea Stražičić
16. 5. – 29. 6.
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
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

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 zamračeného nebe společně
s nápisy a symboly, které odkazují k myšlenkám
přeměny a věčného vývoje.
en Invited to create a site-specific installation 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)

Nikola Brabcová: Leknínový čaj
/ Water Lily Tea
12. 6. – 7. 7.
k / c Gabriela Kotíková
Linda & Daniela Dostálkovy: Kampaň
/ Campaign
10. 5. – 16. 6.
Živočichové si nejsou rovni, říkají zoologové
a aktivisté, kteří se starají o záchranu vymírajících druhů. Necharismatické druhy zůstávají
kvůli estetickým volbám lidí ve svém vymírání
bez pomoci. Politické obsahy přímo vyražené
do estetické a vizuální kvality díla jsou strategií
kritické práce sester Dostálkových.
en Zoologists and activists concerned about
the salvation of dying animal species claim that
all animals are not equal. The uncharismatic
species are left without any help in preventing
their future extinction due to the aesthetical
choices of people. The strategic focus of the
critical work of Daniela and Linda Dostálková
focus on political content directly imprinted
into the aesthetical and visual quality of their
work.
k / c Edith Jeřábková

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

Pavel Havrda, Michal Kindernay,
Jana Mercogliano: Dokud se něco nestane /
Till Something Happens
3. 5. – 31. 5.
Procesy a mechanismy v přírodě i ve společnosti mají určitý řád. Co se však stane, pokud
se tato rovnovážnost naruší? Může malá,
neviditelná změna způsobit chaos? Vystavující
umělci tuto skutečnost nejen reflektují, ale
i zpracovávají v přímém přenosu v galerijním
prostoru.
en The processes and mechanisms of nature
and society follow certain rules. But what happens when equilibrium is disturbed? Can small,
invisible changes cause chaos? The artists
reflect on these questions and exhibit their
thoughts in real time within the gallery space.
k / c Tereza Špinková
Katedra fotografie FAMU: klauzurní výstava
8. 6. – 16. 6.
Tematický výběr z klauzurních projektů napříč
ateliéry Katedry fotografie FAMU.
en FAMU Department of Photography: Exhibition of Semestral Works – a Thematic selection
of final projects across the studios of the
FAMU Department of Photography.
Centrum audiovizuálních studií FAMU:
Výstava diplomantských prací /
FAMU Center for Audiovisual Studies:
Exhibition of Diploma Works
20. 6. – 7. 7.
Výstava absolventských prací z Centra audiovizuálních studií FAMU spojená s prezentací vybraných klauzurních projektů nižších ročníků.
en An exhibition of graduate Bachelor and
Master works from the FAMU Center for Audiovisual Studies combined with presentation of
selected undergraduate projects.
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.
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 9. 6.
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 brandnew 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

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 představuje ve výběru výstava připravená kurátorem
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 architektonická čistota,
která zdánlivě vylučuje jakoukoliv živelnost nebo
nahodilost. Přesto právě odchylky, balancování,
dvojakost a systémy, které selhávají, sehrávají
v práci tohoto autora klíčovou roli.
en Lukáš Machalický’s art is characterized 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 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
Ondřej Filípek
29. 5. – 1. 9.
V centru práce Ondřeje Filípka se objevuje lidská figura, která stojí 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 surrounded 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 dějinami
zobrazení zvuku jako abstraktního fenoménu
od doby avantgardy po současnost. Hlavní osou
jeho koncepce je zmapování nejvýznamnějších
směrů zvukového experimentu 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 beginnings 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 odehrála 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
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 presents artists of the former Czechoslovakia who were of crucial importance for
the formation 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–ne / Mon–Sun 10:00–20:00
nod.roxy.cz
Radek Brousil: Standing, Holding a Waterlily
25. 4. – 19. 5.
Výstava pokračuje v umělcově aktivistickém
přístupu k velkým tématům z pozic, které
programový kánon osvědčených komentářů
a termínů nedodržují, spíše operují emocionálně a osobně, snad i prostě. Pozice umění vstříc
environmentální a humanitární katastrofě se
v posledních letech polarizovala, ale také zprogramověla, přestože skutečné výsledky zůstaly
jako vždy předtím přinejmenším nejisté.
en The exhibition is a continuation of the
artist´s activist approach to major serious subjects. The premise of confronting art with the
looming environmental and human catastrophe
has over the last few years become increasingly
polarized. The fact is that, any tangible output
has remained at least indeterminate.
Architektura výstavy: Jan Pfeiffer
k / c Michal Novotný
Pavel Příkaský: Solo show
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 interest in
the human body, the topic of medical 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
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 prostorového
zobrazování figury v současném umění v souboru děl několika mezinárodních umělců.
en A multilayered exhibition broadly dealing
with new possibilities of figural representation
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

Olga Krykun: Don´t Panic
26. 4. – 1. 6.
Multimediální projekt, zahrnující 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
at UMPRUM. Olga Krykun addresses issues of
conspiracy theories and fake news and their
influence on global culture.
k / c František Fekete
ARTSEMESTR 2019 / léto
6. 6. – 9. 6.
Celoškolní výstava semestrálních projektů
a klauzurních prací ARTSEMESTR léto 2019 zaplní školu od přízemí po půdu. Přijďte se podívat
na výsledky prací v letním semestru 2018/2019.
en The all-encompassing school exhibition of
semester projects and final project work of
ARTSEMESTR Summer 2019 will fill the school
from the ground floor to the attic. Come see
the results of the summer semester 2018/2019.
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 zpracovat 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
DIPLOMKY
15. 6. – 21. 6.
Tradiční přehlídka bakalářských a diplomových
prací studentů UMPRUM.
en A traditional exhibition of graduate works by
students of UMPRUM.
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 pětasedmdesátinám
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 chosen topic to
be of definitive value: “For me it is essential
that I know what the images represent and
why I decided to photograph 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
Queer Nature
2. 5. – 22. 6.
Sexuální odchylky můžeme v přírodě najít všude.
Výstava zkoumá obecně málo známé, opomíjené a vzácné intimní chování světa rostlin, které
nám může být inspirací pro nové přemýšlení
o městě, veřejném i soukromém prostoru.
en Queerness in Nature can be found everywhere. The exhibition explores the little known,
disregarded, and rare intimate behaviour of
the botanical world and try to show how this
observation inform a new way of thinking about
the city and public space. k / c Céline Baumann
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
Anna Ročnová & Jan Boháč:
Vymknutý kotník / Sprained Ankle
15. 5. – 23. 6.
Objekty, koláže a asambláže Anny Ročnové jsou
často tvořeny v sériích, propojené běžnými
aktivitami se kterými je umělkyně obeznámena,
jako rybaření, koupání či pořádání pikniků. Navzdory této linii společným tématům nebo spíš
frameworkům – se její formy tvarují interakcí
s materiály a technologiemi, které tyto materiály samy nabízejí. Jan Boháč se věnuje tématu
přesouvání zodpovědnosti v rámci nehody a její
chápaní jako vstupu do posthumáního světa.
en Anna Ročnová's objects, collages and assemblages are often made in series, interconnected by common activities with which the
artist is familiar, such as fishing, swimming, or
picnics. Despite this line of common themes
or rather frameworks - its forms are shaped by
interactions between materials and technologies, which are allowed by these same materials. Jan Boháč deals with the issue of shifting
responsibility in the course of an accident and
its possible understanding as an entry into the
posthumous world.
k / c Caroline Krzyszton
Lukáš Essender: Crying with a mic on
15. 5. – 23. 6.
Lukáš Essender přemýšlí o svých pracích většinou jako o prostorových koláží. Umisťováním
určitých materiálů, ready-mades nebo textů
vedle sebe vznikají výpovědi o svém vnitřním
světě. Sexualita jako narativ. Zajímají ho fyzikální aspekty objektů, které dokáže divák vnímat
svou tělesnou zkušeností. Intimní a emocionální
zážitky reflektovány v jeho tvorbě obsahují také
politický dopad.

en Lukáš Essender is thinking about his works
mostly as a three-dimensional collages. By
placing materials, ready-mades and texts
side-by-side, he makes statements about his
inner world. Sexuality as Narrative. Lukáš Essender is interested in the physical aspects of
objects that the viewer can perceive through
his corporal experience. But from intimate and
emotional experiences reflected by the viewer,
one can also see political background.
k / c Caroline Krzyszton
C6
GALERIE GAMBIT
Husitská 86 (C5)
út–čt / Tue–Thu 14:00–18:00
nebo / or +420 602 277 210
gambitgalerie.cz
Daniela Kožmínová: Mańana
(carrera no es amigo) …
30. 4. – 14. 6.
Diplomantka v atelieru Vladimíra Skrepla
pražské AVU uvede sérii svých typických expresivních pláten a koláží z let 2018-2019.
en Student at the Academy of Fine Arts of
Prague, studio of Vladimir Skrepl, presents
a series of her charasteristic expressive canvas
and collages from 2018-2019.
D2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D2)
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00
atelierjosefasudka.cz
Ondřej Přibyl: Jednotliviny a další pozorování /
Singularities and Other Observations
do 10. 5.
Ivan Pinkava
15. 5. – 16. 6.
MUSEUM KAMPA – NADACE
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH
U Sovových mlýnů 2 (D2)
po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00
museumkampa.cz
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
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.
La Inthonkaew: Slunce s mláďaty /
Sun and Young
15. 5. – 6. 6.
Olejomalby a kresby thajské autorky art brut
La Inthonkaew jsou pozoruhodným svědectvím
o střetu její původní thajské kultury s její nově
přijatou evropskou identitou.
en Oil paintings and drawings by Thai art brut
artist La Inthonkaew are a remarkable testimony to the connection between her original
Thai culture and her newly adopted European
identity.
k / c Ondřej Sekanina, Jaromír Typlt
Milan Nápravník, Josef Vojtánek:
Kaleidoskop / Kaleidoscope
12. 6. – 4. 7.
Konfrontace tvorby dvou výjimečných, originálních a přesto (téměř) neznámých umělců.
Přestože se nikdy nepotkali, pohybovali se
každý v jiném prostředí, formovala je jiná historická zkušenost a jiné zájmy, postoje a názory,
oba umělci dospěli k pozoruhodně podobnému výtvarnému výrazu, který lze formálně
definovat Nápravníkovým pojmem Inverzáž
– zrcadlové zdvojení reality a jejich fragmentů
vyvolávající kaleidoskopický vizuální vjem.
en A connection and confrontation between
two exceptional, original and still (nearly) unknown artists. Although they have never met,
moving in different circles, shaped by different
historical experiences and other interests,
attitudes and opinions, both artists have come
to remarkably similar artistic expressions that
can be formally defined using Nápravník’s term
Inverzáž – a mirrored duplication of reality and
its fragments inducing a kaleidoscopic visual
perception.
k / c Ivana Brádková, Nadia Rovderová,
Terezie Zemánková
Václav Zykmund: Fotografie a kresby
18. 6. – 4. 7.
Výstava věnována 105. výročí narození fotografa, malíře, teoretika, výtvarného kritika a pedagoga, zakladatele surrealistické Skupiny Ra.
en Exhibition devoted to the 105th anniversary
of the birth of the photographer, painter,
theoretician, art critic and teacher, founder of
the surrealistic Ra group.
k / c Suzanne Pastor, Nadia Rovderová,
text: Jan Machalický
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
Bastian Schwind: Poté, co jsi rozbil okno /
After You Broke the Window
10. 5. – 8. 6.

– GALERIE TAPETA

Fotografie mladého vídeňského fotografa se
formálně opírají o architekturu, její konstrukční
prvky a materiály. V dalším plánech však zbystřují
pozornost diváka ke konstrukcím a konvencím
technického zobrazování a zároveň také expandují do trojrozměrných materiálových paralel.
en Photos by this young Viennese photographer are formally based on architecture, its
components, and materials. In other planes,
however, the viewer’s attention sharpens on
the structures and conventions of technical
display, while also expanding into three-dimensional material parallels.
Marek Tischler
12. 6. – 22. 6.
Marek Tischler je diplomantem Ateliéru intermediální konfrontace na pražské UMPRUM. Na
bezmála dvoutýdenní pop-up výstavě představí
svou závěrečnou práci: soubor fotokoláží
a objektů čerpajících z prostředí posiloven
a časopisů o kulturistice.
en Marek Tischler is working on his Master of
Arts in Intermedia at Prague’s UMPRUM. This
pop-up exhibition will present his final work:
a collection of collages and objects based on
the environment of gyms and bodybuilding
magazines.
Jan Kolský
12. 6. – 22. 6.
Výchozím momentem diplomové práce Jana
Kolského, studenta Ateliéru fotografie na
pražské UMPRUM, je organizované zaměstnávání lidí na řešení takzvaných recapcha, které
v internetovém prostředí slouží k rozpoznání
lidí od automatizovaných algoritmů a botů. Tato
situace ukazuje obecnější obraz současného
vztahu člověka k automatizovaným systémům,
kdy člověk stává rozšířením stroje.
en The starting point of Kolski’s final work for
the Photography studio at UMPRUM is the
organized employment of people to solve the
“recapchas”, used in the online environment to
detect humans from bots and automated algorithms. We see contemporary man's relation to
automated systems, when a person becomes
an extension of the machine.
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 vlastním zakletím – identitou
„fotografky“.
en In the 1990s, Othová was already considered
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 personal 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 formálními 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 photography 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
Aňa Jakš: Zadní sedadlo / Back seats
15. 5. – 16. 6.
První snímek časosběrného souboru vznikl v rumunské Bukurešti. Fotografický archiv náhodně
vzniklých a rychle zanikajích zátiší na sedadlech
postávajících aut zaznamenává krátká období
nehybnosti uprostřed hluku a pohybu různých
evropských měst.
en The first photograph of the time-lapse
series was created in Bucharest, Romania. The
photography archive of accidentally occurring
and quickly disappearing still-lifes on the
car back seats is kind of halting in time and
space experience amidst the noise of various
European cities.
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 nejniternější
oblasti našeho bytí se vkrádají neznámé obrazy
z archivu kolektivní paměti.
en Shafts, staircases, watchtowers, bridges,
ladders, chimneys. An installation 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.
GALERIE HAVELKA
Martinská 4 (D3)
út-čt / Tue–Thu 11:00-18:00 /
nebo po domluvě / or by appointment
galeriehavelka.cz
Jakub Špaňhel: Ento/monologue
16. 4. – 23. 5.

Inge Kosková
od 21. 5.
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

Malíř Roman Franta si téměř 20 let vede deníky,
vytváří v nich koláže, kresby a zaznamenává
v krátkých textech postřehy z galerií, filmů,
divadla, vypisuje poznámky z knih a časopisů,
které ho něčím oslovily, svým způsobem ovlivnily a formovaly jeho pohled na život i tvorbu.
Rozhodl se nenechat si nasbírané myšlenky
a citáty jenom pro sebe a během roku 2018 je
doplnil kresbami, aby tak vznikla jeho vůbec
první kniha.
en For almost 20 years, the painter Roman
Franta has been keeping journals. They encompass collages and drawings, brief observations
about exhibitions, films and plays, and notes
from books and magazines. Together, they create a snapshot of what has caught his attention
and influenced or shaped his view of life and
art. He decided to no longer keep these collected insights and citations only for himself.
During 2018 he supplemented the journals with
some new drawings to create his first book.
k / c Otto M. Urban
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D3)
út–ne / Tue–Sun 11:00–19:00
gjf.cz
Benthem Crouwel Architects: Infrastructure
18. 4. – 7. 6.
Bienále experimentální architektury Vol. 4 /
Biennale of Experimental Architecture Vol. 4
červen – září / June – September
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 dramaturg stál také
u zrodu televizních Večerníčků), 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
Kateřina Adamová: Simulace / Simulation
10. 5. – 23. 6.
GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3)
út–ne / Tue–Sun 11:00–18:00
galeriekritiku.cz
Linda Čihařová a Richard Kočí: Osídlená
abstrakce / Settled Abstraction
14. 5. – 2.6.
Výstava akvarelů Lindy Čihařové a prostorových
plastik Richarda Kočího je založena na analýze
vizuálních představ o fungování světa a zároveň procesu tvorby, jež se malířka a sochař
snaží vědomě reflektovat. U Kočího se jedná
o geometrizující abstrakci, vyjadřující události
prostorového tvaru jakožto významového
znaku, u Čihařové o malířský výraz znakových
ekostruktur v elementárním řádu světa.
en The exhibition of Linda Čihařová's
watercolors and Richard Kočí's sculptures is
based on an analysis of visual ideas about the
functioning of the world and at the same time
of a process of creation that the painter and
sculptor are trying to reflect. Kočí´s geometrical abstraction expresses the events of spatial
forms as the significance of sign, Čihařová
conceives painterly the sign ecostructures in
the elementary order of the world.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro
Jan Lamač: O jednoduchém /
About the Simple
4. 6. – 22 .6.
První samostatná výstava Jana Lamače se
soustřeďuje na vzájemné průniky klidu a pohybu v zavěšených trojrozměrných objektech
a dvourozměrných obrazech. Sleduje prolínání
mezních stavů prostoru, vyjádřených opačnými
výrazovými prostředky.
en The first solo exhibition of Jan Lamač
focuses on the intersection of calm and
movement in suspended three-dimensional
objects and two-dimensional images. It follows
the intersection of boundary states of space,
expressed by opposite means of expression.
k / c Karel Srp
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Vojtěšská 196/18 (D3)
po–pá / Mon–Fri 11:00–19:00,
so / Sat 12:00–18:00
knihkupectvi.artmap.cz

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
Roman Franta: RAT ART – Romanopisec /
Novelist
29. 5. – 27. 6.

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.

Miroslav Hucek: Domovy / Homes
26. 4. – 16. 6.
Výstava představuje Huckovy černobílé
fotografie, na kterých jsou zachyceny domovy
několika slavných osobností i fiktivních postav.
Budete mít možnost nahlédnout do míst, kde
žil např. Napoleon Bonaparte, Hemingway
nebo Josef Sudek.
en Exhibition of photographs of famous personalities' homes Miroslav Hucek. You will have
the opportunity to have a look at places where
personalities such as Napoleon Bonaparte,
Hemingway and Czech photographer Josef
Sudek used to live.
LEICA GALLERY CAFÉ
Dalibor Indra: Kamioňáci / Truck Drivers
24. 4. – 17. 6.
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

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
Jan Gemrot a Veronika Landa: Spolu jinak
25. 4. – 30. 5.
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

www.raketa-casopis.cz

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.

Kateřina Štenclová: Hranice mé řeči /
The Limits of My Speech
4. 4. – 3. 5.
Výstava k životnímu jubileu autorky.
en Exhibition to the author's life anniversary.
k / c Tomáš Pospiszyl
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
RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM
Jungmannovo náměstí 18
po–pá / Mon – Fri 10:00–17:00
Fauxthenticity
22. 5. – 12. 9.
Žijeme v rozdělené společnosti, kde pravda
jednoho je pro druhého klamem. Komplikovaná
síť proměnlivých a prchavých „faktů” definuje
naši každodenní zkušenost. Skupinová výstava
připravená kurátorskou platformou Significant
Other Laury Amann a Jena Kratochvila, představuje práce rakouských a českých umělců
diskutujících choulostivé limity autenticity,
evoluce pravdy, stejně jako strategií falzifikace,
aby se nakonec pokusili najít cestu skrze
neproniknutelnou spleť informací a jejich
vnímání. Fauxthenticity propojuje umělce
nejrůznějších generací i tvůrčích médií a v duchu dlouhodobé strategie Significant Other
založené na vytváření nových a neočekávaných
spojení mezi rakouskou a českou uměleckou
scénou.
en We live in a divided society where one’s
truth is another’s delusion. Fauxthenticity
connects artists of various generations and
creative media to discuss the delicate limits
of authenticity, the truth of evolution, as well
as falsification strategies to eventually try to
find a way through the impenetrable maze of
information and perception. The long-term
strategy of Significant Other is based on the
creation of new and unexpected links between
Austrian and Czech artists.

Václav Kopecký: Four Balls
25. 5. – 6. 7.
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D5)
po–ne / Mon–Sun 10:00–19:00,
35m2.cz

QSL lístky QSL Cards
27. 3.— 28. 5. 19 Xao xaoxax.cz

Martina Staňková: Holland Šukariben
27. 4. – 24. 5.
k / c Michal Pěchouček
Julia Gryboś a Barbora Zentková
1. 6. – 28. 6.
k / c Tereza Záchová
HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D5)
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00,
so / Sat 14:00–18:00
huntkastner.com

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

Dominik Gajarský
/kino Varšava/

Ivo Louda

/kampus TUL/

Lukáš Machalický

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24 (D4)
út–so 11.00–18.00
galeriesmecky.cz
Michal Cihlář: To jsem si to polepil / I Spoiled
It
15. 5. – 29. 6.

Grafik známý svými linoryty vystavuje koláže
vytvořené v uplynulém půlstoletí včetně prací
nikdy nevystavených.
en Graphic artist known for his linocuts
presents collages created in the past 50 years,
including works never before exhibited.
KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D4)
po–čt / Mon–Thu 10:00–18:00,
pá / Fri 10:00–16:00
kvalitar.cz
Jan Poupě
15. 5. – 4. 6.

Jan Poupě připravil site-specific výstavu, která
ukáže nejen samotná umělecká díla, ale popíše
i principy autorovy tvorby. Jan Poupě se ve
svých dílech soustředí na vědecké elementy
jako jsou zákony perspektivy, fyzikální vlastnosti aerodynamiky a teorii samotné percepce.
en Jan Poupě has prepared a site-specific
exhibition, which shows not only the painting,
but also describe the principles of the
author's work. In his works, Poupě focuses
on scientific elements such as the laws of
perspective, the physical properties of aerodynamics, and the theory of perception itself.
k / c Jan Dotřel
Antonie Stanová
13. 6. – 15. 7.
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.

/Oblastní galerie Liberec/

Martina Machová
/MVS^L/

Jan Měřička
/MVS^L/

Galerie Stěna

/ateliér Karla Hubáčka, FUA/

Ewa Partum: Poem by Ewa
13. 4. – 1. 6.
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 umělkyně-ženy
v obecném diskurzu. hunt kastner představí
její dílo v takovém měřítku vůbec poprvé
v České republice.
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.

Vernisáž / 10. 5. 2019 / 17.00 / Malá výstavní síň Liberec

Nina Beier & John Miller
7. 6. – 18. 7.
V tomto výstavním projektu, který společně
vytvořili Nina Beier (1975, Dánsko) a John Miller
(1954, USA), se setkávájí osobité rukopisy 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 signature
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.
NAU GALLERY
Kubelíkova 22 (D6)
otevřeno po dohodě / open by appointment
naugallery.cz
Mark Ther: Dianahof
29. 3. – 28. 6.
Velmi roztodivný parohatý zajíc, který léta Páně
1913 před loveckým zámečkem hraběte Coudenhova ve dvoře Diany v den narozenin jeho
blahorodí zdobil cestu, zdravě ho v říji. Toto
paroží se nachází v Ronspergerském zámku.
en A very quirky, antlered hare who, in
the year of our Lord 1913 in front of Earl
Coudenhov's hunting lodge Dianhof, on the
birthday of his Grace, embellished the path
in the courtyard, greeting him in his oestrus.
His antlers are now located in the Ronsperger
Château.
k / c Michal Novotný
�

WEB: arcimboldo.cz
IG: galeriearcimboldo
FB: galeriearcimboldo

Monolog kominíka z města bez komínů /
Monologue of a Chimneysweep from
a Chimneyless Town
8. 6. – 26. 7.
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
Futurit: unikátní materiál ze sbírek Maroše
Schmidta / Futurit: The Unique Material
From the Collections of Maroš Schmidt
26. 4. – 26. 5.
Sběratel, kurátor a historik Maroš Schmidt,
který vede bratislavské Slovenské múzeum
dizajnu, představí v galerii Schokolo výběr
ze své sbírky unikátního materiálu Futurit.
Tato barevná umělá hmota učarovala v první
polovině dvacátého století tvůrcům tvarových
řešení.
en The collector, curator and historian Maroš
Schmidt, who is in charge of the Bratislava
Slovak Museum of Design, will introduce
a selection from his collection of the unique
material Futurit in the art gallery Schokolo.
In the first half of the twentieth century, this
coloured plastic enchanted the creators of
shape sollutions.

Michal Ureš: Zóna / Zone
27. 4. – 31. 5.

D6
GALERIJNÍ LABORATOŘ 019
Galerie Prokopka, Prokopova 9
www.galerijnilaborator.cz
www.galerieprokopka.cz

ARTARTART
ART
ANTIQUES
ART+ANTIQUES měsíčník
o umění, architektuře, designu
a starožitnostech.

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.
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

www.artcasopis.cz

E1

Karafiáty a samet
Umění a revoluce
v Portugalsku
a Československu
(1968–1974–1989)
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FUTURA
Holečkova 49 (E1)
st–ne / Wed–Sun 11:00–18:00
futuraproject.cz
Marek Delong & Anna Slama: Will I become
a better person if I stop dreaming about
the stars?
10. 5. – 23. 6.
Výstava prohlubuje zájem autorské dvojice
o latentní, expresivní a archetypální významy.
Snaha odkročit od vyjádření založeného
na umělecko-historických odkazech nebo
ilustracích politických témat vede směrem
k terapeutickému momentu tvorby, k zprostředkování emocí a intenzit. Fantazijní,
spirituální i intimní se promítá do ucelené
instalace nejen formálně, ale i ve zdůraznění
setkávání, vztahování se, pobývání.
en The exhibition deepens the interest of
the artist duo in the latent, expressive and
archetypal meanings. Aiming to step away
from the artistic practice running on art
historical references or illustrations of political topics leads towards therapeutic moment
of creation, the mediation of emotions
and intensities. The imaginary, spiritual and
intimate projects itself not only to the form
of the coherent installation, but also in the
accentuation of encountering, relating and
staying.
k / c Michal Novotný
Ed Fornieles: C E L
10. 5. – 23. 6.
Výstava londýnského umělce Eda Fornielese
prozkoumává toxické a násilnické chování, jež
vyvstává z patriarchální společnosti. Formou
imerzivní dvoukanálové videoinstalace
sledujeme záběry z Fornielesovy LARP rolové
hry, v níž vystavil hyerarchickou strukturu,
jejíž sociální vztahy jsou propletené agresí
a brutalitou. LARP hra též zahrnuje shrnutí,
v němž se účastníci svěřují se svými zkušenosti z CELu. CEL je pokus o pochopení
původu destruktivního chování a snaží se
nabídnout alternativní prostor pro zranitelnost a empatii.
en The exhibition CEL by London-based artist Ed Fornieles explores the toxic and violent
behaviors that arise under a patriarchal
society. Featured within the exhibition is an
immersive two channel film that presents
footage from a Live Action Role Play scenario
initiated by Fornieles that includes the construction of a hierarchical social structure
in which aggression and brutality is at first
necessary for survival. The LARP session
includes de-briefing interviews with participants who reflect on their experiences within
the CEL. CEL is an exercise and attempt at
understanding where destructive behavior
originates from, and endeavors to offer alternatives by allowing a space for vulnerability
and empathy to emerge.
k / c Christina Giggliotti
Marius Konvoj: Jezdec Pozitivní Apokalypsy /
The Rider of The Positive Apocalypse
10. 5. – 23. 6.
Marius Konvoj ve Futuře otevírá aktivizující
butik Jezdec Pozitivní Apokalypsy. Marius
Konvoj je neoegoista, jenž spolupracuje na
tvorbě oblečení pro tuto značku s ostat-

ními umělci. Všechny vystavené kusy jsou
na prodej. Konvoj ti bude vyprávět příběh
o tom, kdo jsi ty a co je společnost. Odnes
si kousek tohoto příběhu s sebou do svého
vlastního života. Staň se i ty jezdcem Pozitivní
Apokalypsy
en Marius Convoy opens up at Futura the activating boutique of the Positive Apocalypse
Rider. Marius Convoy is a neo-egoist, working
for this occasion in collaboration with other
artists on the creation of clothes for his
brand. All exhibited pieces are for sale. Konvoj will tell you the story of who you are and
what is society. Take away a piece from this
story and bring it to your own life. Become
a rider of the Positive Apocalypse.
k / c Kolektiv kurátorů (Jakub Adamec,
Caroline Krzyszton, Michal Novotný, Marius
Konvoj)
E2
JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2)
st–pá / Wed–Fri 14:00–19:00
so / Sat 11:00–19:00 nebo po domluvě /
or by appointment
jirisvestkagallery.com

meaning and thereby creating wholly new
and unique artistic artefacts.
k / c Kamila Huptychová
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
Beata Kurucz / Her Eyes Were Green
2.5. – 14. 6.
vlajka / flag: Marlie Mul
15. 3. – 14. 6.
k / c Laura Amann a Jen Kratochvil
GALERIE VIA ART
Resslova 6 (E3)
po–čt, 13:00–18:00
pá 13.00–17:00
galerieviaart.com
František Skála: Kolumbie / Colombia
16. 4. – 24. 5.
Nejaktuálnější tvorba autora vzniklá při
pobytu v Kolumbii.
en Skála’s latest work, created during his stay
in Colombia.
Oldřich Tichý: Co dům dal / Lying Around
the House
4. 6. – 28.6.
Objekty a obrazy a jejich propojení a jeho
význam v autorově práci.
en Objects and images and their connections, and their importance in the
artist’s work.
WHITE PEARL GALLERY
Dittrichova 5
st–ne, 13:00–18:00
whitepearl.gallery

Leda Bourgogne: In The Feelings of My
Shadow
10. 4. – 8. 6.
Sólová výstava v Berlíně žijící umělkyně je
velkoryse pojatou prostorovou instalací zahrnující malby, instalační prvky a zvuk, evokující
atmosféru rozprostřenou mezi tělocvičnou,
divadelní scénou a BDSM studiem. Ve svých
komplexně vystavěných objektech autorka
pracuje s náznaky historických postupů malby
a asambláží, pohybuje se mezi rukodělností
a používáním ready mades a nalezených
materiálů. Rám a plátno jí slouží jako prostředek k poukazování na mocenské vztahy
a nahodilost utváření identit.
en Leda Bourgogne's solo show is a complex
installation comprising paintings, installative
elements and sound, evoking an atmosphere ranging between the gym, theater
stage and BDSM studio. In her meticulously
built objects Bourgogne works with allusions to historical painting and assemblage
techniques, moving between handicraft and
found objects. The frame and canvas serve
for her as a means of pointing out power
relations and the contingency of identity
constructions.

Ludmila Smejkalová: Animal Print Meets
Tropical Sunset
25. 4. – 13. 5.
Hledání ideální čisté kompozice tvarů,
symboliky květin, make up masek. Totemy
dámských kabelek a rtěnek. Výstava Ludmily
Smejkalové je šamanismem hot couture,
kde souboj grafiky a expresivních sil provází
cestou z pralesa reklamních zkratek až do
Afrik a Jižních Amerik.
en Finding the perfect, pure composition of
shapes. Symbolism of flowers and makeup
masks. Totems of women's handbags and
lipsticks. Ludmila Smejkalová's exhibition is
a hot couture shamanism, where the duel
between graphic design and expressive
forces accompanies the path from the forest
to advertising shortcuts to Africa and South
America.
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

E3

GALERIE MIMOCHODEM
Palackého nám., vestibul st. metra (E3)
nonstop
facebook.com/galerievpodchodu
Juliána Chomová: dobré činy, zlé činy /
Good Deeds, Bad Deeds
25. 4. – 14. 6.
NIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM
Palackého nám., vestibul st. metra (E3)
nonstop
umprum.cz/galerie-nika
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

F3
GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3)
po–ne / Mon–Sun 9:30–17:00
facebook.com/vysehradgalerie
praha-vysehrad.cz
Petr Malina: Křižovatka / Junction
26. 4. – 2. 6.
Radka Bodzevič Doubravová: Epikúrova
zahrada / Slast života bez povšimnutí // The
Epicure’s Garden / Pleasures of Life
Unnoticed
7. 6. – 21. 7.
k / c Petr Vaňous
F4
ETC. GALERIE
Sarajevská 16 (F4)
etcgalerie.cz
Neklid obrazu II – Meze pohybu /
Restless Image II – Limits of Motion
14. 5. – 16. 6.
Druhá část cyklu Neklid obrazu s podtitulem
Meze pohybu, připravená tentokrát archivářem Matějem Strnadem, se věnuje politice
prezentace a archivace pohyblivého obrazu
v kontextu neziskové galerie. V rámci projektu
dojde k vytvoření mediatéky, která zájemcům
v prostoru galerie zpřístupní videa, jež byla
součástí jejího programu od začátku roku
2017. Doprovodné diskuze: 14. 5., 28. 5. a 11. 6.
en The second part of the Restless Image
project, titled The Limits of Motion, was
developed by audiovisual archivist Matěj
Strnad. It explores the politics of presentation and the archiving of moving image within
the context of a small non-profit gallery. As
a part of the project, a multimedia library will
be created in order to grant people access to
videos that have been presented in the gallery
since 2017. Side events: 14. 5., 28. 5. a 11. 6.
k / c Matěj Strnad
Otevírací doba každý pátek 13:00-18:00 nebo
po telefonické domluvě: +420 732 572 413.
Open every Friday from 13:00-18:00 or by
appointment.
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 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 / Open every Fri–Sun 13:00-18:00 or
by appointment.

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, 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 The last issue of the 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

en The exhibition will feature ten quirky publications of fanzine magazines by 9+1 Publishing. Each of these unique editions will give you
a glimpse into a different reality. Be ready to
become a gecko farmer, an axe forger, a professional pillar counter and much more.

mimo mapu / off the map
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka ￼
st a so / Wed & Sat 13:00–17:00
aug.cz/altan-klamovka-praha

Agata Bogacka: Zákon rovnováhy /
Prawo równowagi / The Law of Balance
28. 5. – 13. 7.
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. In 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 / park across from Slovenská
23) (E5)
nonstop
ctyridny.cz
Galerie umění ve veřejném prostoru. V tomto
roce budou vystavovat: Jan Haubelt, Markéta
Othová, Matouš Lipus, Jiří Příhoda, Martin
Skalický.
en ProLuka is gallery with a focus on art
in the public space. Our focus is on Czech
artists.
XAOXAX
Krymská 29 (E5)
út–pá / Mon–Fri 14:00–19:00
so / Sat: 11:00–17:00h
xaoxax.cz

Agáta Seeháková: Fashion Meat/ing
23. 5. – 15. 6.
Výstavní projekt je kritickou reakcí na
současné konzumní tendence společnosti,
masovou výrobu a jevy s ní spojené. Galerie
Nika se stává obrazem tohoto úpadku, jehož
stvořitelem není nikdo jiný než člověk.
en The installation project is a critical reaction to contemporary society’s consumer
tendencies, mass production and aspects
that are related to it. Nika Gallery becomes
an image of this decline, the creator of which
is none other than man.
k / c Alice Vítková

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.

Dávid Valovič: Vulcanico
20. 6. – 8. 7.
Dávid Valovič ve své práci využívá kýčovité
figurky z období Biedermeieru, na které nanáší bobtnající lava glazuru, čímž převrstvuje
nejen jejich povrch, ale i původní význam,
a vytváří tak zcela nové a originální umělecké
artefakty.
en Dávid Valovič uses kitsch figurines from
the Biedermeier era in his work, onto which
he applies a swelling lava glazing, relayering
not only their surface but also their original

Kolektiv studentů SUPŠ / Collective of
SUPŠ students: Po půl šestý / Multižánrová
knihovna, sběrnice fanzinů / Half an Hour
Past Six / A multi-genre library, featuring
a fanzine haven
30. 5.–18. 6.
Výstava představí soubor autorských časopisů. Pod nakladatelstvím 9+1 za poslední
rok vzniklo deset zinů. Kolektiv studentů vás
v nich naučí ukovat sekeru, chovat gekony
a spočítat všechny sloupy v centru Prahy,
možná i něco víc.

Svetlana Fialová: Malé spúšte / Small Trigger
1. 5. – 18. 5.
Svetlana Fialová má vybudovaný specifický
kreslířský rukopis s důrazem na jasnou obrysovou linii. Často pracuje s figurou, kterou
zasazuje do chaotické kompozice a prostředí.
Figura se tak ztrácí jako v reálném světě
v množství internetové zábavy, prokrastinace a zrychleného životního stylu. Jako
jediná z české a slovenské scény je držitelkou
prestižní ceny za kresbu Jerwood Drawing
Prize 2013.
en Svetlana Fialová has established specific
handwriting in her drawing, with emphasis on
clear contours. Her figures are set into chaotic compositions and environments, where
they become lost, just in the real world with
the distractions of the internet, procrastination, and a hectic lifestyle. She is the only
Czech or Slovak recipient of the prestigious
Jerwood Drawing Prize 2013.
Matěj Frank
21. 5. – 22. 6.
Matěj Frank je vizuální umělec, člen spolku
Bludný kámen, kurátor výstav současného
umění a organizátor experimentálních
koncertů. Studium sochařství se v jeho díle
projevuje zájmem o prostor ve vztahu k místu,
času, ale také k pohybu, tělesnosti a zvuku.
Kresba jako základní kámen všech výtvarných
médií je pro Frankovu tvorby klíčová. Krouží
kolem ní v přesazích do dalších médií.
en Matěj Frank’s sculptures reveal an interest in space in relation to place, time, and
movement, physicality, and sound. Drawings
as the foundation for all media is crucial to
Frank’s work, even as it overlaps other media.
Mihaela Mihalache
25. 6. – 29. 6.
Tvorba rumunské umělkyně Mihaely Mihalache
reflektuje výzkum prostoru a pohyb člověka
v něm. Současně se zabývá sebepoznáním
skrze malířské médium. V Altánu Klamovka
bude prezentovat cyklus maleb – doktorandský projekt, ve kterém se soustředí na
fenomén architektonického prostředí, které
nás ovlivňuje a utváří.
en Mihalache's work reflects her investigation into space and human movement within
it. The paintings presented here are part of
her doctoral project, in which she focuses
on how phenomenon of architectural space
influences and shapes us.
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 veřejných 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
spojuje 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 Dusan Zahoranský, Robert Bárta,
and Anna Hulačová.
ENTRANCE GALLERY
Oranžérie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1 ￼
čt–ne / Thu–Sun,12:00–18:00
entrancegallery.com
Robert Barta + Brad Downey: Do Holes Fall
3. 4. – 19. 5.
k / c Tereza Velíková
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ZÁMEK TROJA
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Pavla Dundálková a Tereza Kudláčková:
Střepy inkoustu / Velké prádlo /
Traces of Ink / Big Laundry
13. 6.
MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15
po–ne / Mon–Sun 13:00–20:00
+ dle programu / + according
to the evening programme
meetfactory.cz
Milena Dopitová: Příště u vás /
Next Time at Your Place
26. 4. – 9. 6.
Aktuální tvorba multimediální umělkyně Mileny
Dopitové. Stejně jako u předchozích projektů
je i téma této výstavy těsně spjato s jejím
osobním životem.
en Current works of the multimedia artist
Milena Dopitová.
k / c Eva Riebová
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GALERIE VYŠEHRAD

GALERIE KOSTKA
Michal Baror & Amalia Vargas:
Bite the Bullet
25. 4. – 9. 6.
První společný projekt dvou bývalých rezidentek MeetFactory propojuje autorské fotografie
se sochařskou instalací.
en First joint project of two former MeetFactory residents connects photography and
sculptures.
k / c Lucia Kvočáková
Magdalena Lazar: Laboratory of Living
Sentiments
26. 6. – 28. 7.
k / c Zofia Malysa
PRAGOVKA ARTDISTRICT
Kolbenova 923/34a
út–čt: 16:00–20:00, pá, so 14:00–18:00
www.pragovka.com
Flying Inn
6. 4. – 6. 6. (PRAGOVKA GALLERY ENTRY)
Výstava představí průřez současnou tvorbou
padesáti rezidentů Pragovky a jednoho hosta.
en The exhibition shows a cross–section of
creation of fifty Pragovka residents and one
guest.
k / c Karel Srp
Zverimex
11. 6. – 9. 7. (PRAGOVKA GALLERY ENTRY)
Umělci / Artists: Kristína Bukovčáková,
Jakub Dominec, Amalie Hubeňáková,
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ŠTERNBERSKÝ PALÁC
24/5—15/9 2019

PRAGOVKA ARTDISTRICT

MEETFACTORY

Alex Baczynski-Jenkins, Vivian Caccuri,
Patricia Domínguez, Ane Graff, Ingela
Ihrman, Pedro Neves Marques, Rachel Pimm,
André Romão: Making Oddkin
26. 6. – 8. 9.
k / c Inês Geraldes Cardoso

7

GALERIE NTK

IDEAL PROSTOR
U Slovanské pojišťovny 3
www.fb.com/iideal.space
Ondřej Vinš: Pýtheův člun / Pytheas's Boat
30. 5.
Instalace je pokusem o rekonstrukci ztraceného lodního deníku starověkého řeckého
mořeplavce – Pýthea z Massílie, který během
plavby za polární kruh uvěřil, že se dostal do
blízkosti konce světa, a také Pytheovi biografie, sepsané během období prašných bouří
kosmickou sondou Mars Science Laboratory,
známější pod názvem Curiosity Rover.
en The installation is an attempt to reconstruct the lost diary of the ancient Greek
sailor Pythea of Massilia, who believed, during
his voyage through Arctic Circle, that he had
come close to the end of the world. The
exhibition also refers to his biography written
during the dusty storms of the Mars Science
Laboratory spacecraft under the name
Curiosity Rover.

NÁRODNÍ GALERIE
PRAHA

HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA

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 kombinace 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 reflections
and illusions that intertwine with the author’s signature use of indigo blue, and from
time to time red, glass.
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GALERIE LÍTOST

PRAŽSKÉ QUADRIENNALE

Karolína Mikesková & Robert Pratt
6. 6. – 14. 7.
k / c Tereza Jindrová

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 handblown square objects are an exploration of
the very nature of the medium.
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Anežka Konrádová, Adéla Kostkanová, Jan
Kvíz, Nikol Lourková, Veronika Nemejovská,
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 „posvěcení”. 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 student
exhibition, which has been created “from
scratch”: the exhibition is not under 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 outside suggests that
perhaps a high artistic education is not necessarily in such a big crisis as they say.
k / c Anna Šímová

G

Penetrace (fluidní malba)
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 neohraničuje 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

H

Jamming, malba jako zážitek
11. 6. – 9. 7. (PRAGOVKA GALLERY REAR)
Umělci / Artists: Barvolam: Dagmar Filípková,
Mirek Kaufman, Otto Kouwen, Marie Kůsová,
Ladislav Svoboda a další

I

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 painting,
towards joy of the creation. On the basis
between artists and dissabled established
a unique project Jamming, which tries to
reconstruct one of possible reasons for art as
the main reason.
k / c Terezie Zemánková
Daniel Hanzlík, Jaroslav Prokeš: Stín bodu
6. 4. – 6. 6. (THE WHITE ROOM)
Výstava Daniela Hanzlíka a Jaroslava Prokeše
je exkurzem do krajiny časoprostorových anomálií a paradoxů vyplývajících ze vztahu objektu a jeho stínu, prostoru a jeho numerické
reprezentace, časové osy a naší momentální
situace na ní. Výběr prací obou autorů z části
rozvíjí některé starší realizace, jiné reagují na
dispozici galerijního prostoru.
en Common exhibition of Daniel Hanzlík and
Jaroslav Prokeš is an excurz into the landscape
of timespaced anomalies and paradoxes
coursed by relationship of relationship of an
object and shadow, space and its numerical
representation, timeline and our actual situation on it. Choice of works of both authors
partly.
k / c Petr Vaňous
Martina Chloupa: Stopování
11. 6. – 9. 7. (THE WHITE ROOM)
Multimediální umělkyně a rezidentka Pragovky
nejčastěji vystavuje jako malířka, mnohem
známější jsou však její konceptuální objekty.
Do White Roomu připravila novou obrazovou
formu – cyklus 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 conceptual
objects are much more famous. Into the

IDEAL PROSTOR

White room she prepared new pictorial forma cycle of transparent figurative torsos. As
a guest Martina Chloupa invited a painter Irena
Fries Staneva.
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
Pavlína Kvita + Petra Pešková: Vidíme spolu /
We See Together
14. 5. – 4. 6.
Autorky spojuje přítomnost příběhů symbolického charakteru. Petra tyto příběhy
transformuje do živosti prostorových vztahů
skrze geometrizující abstraktní tvar nebo
narativní figurální formu. Pavlína se inspiruje
archetypem krajiny a vytváří její stylizovaný
a snový obraz.
en The presence of symbolical stories is what
is common to both authors. Petra transforms
stories into spatial relation through geometrical abstract shape or narrative figural form.
Pavlína is inspired by the landscape archetype
and creates its stylized and dreamlike image.
k / c Iva Mladičová
Marie Raffn
18. 6. – 28. 6.
Dánská umělkyně Marie Raffn prezentuje práce
vzniklé během rezidenčního pobytu ve Studiu
PRÁM. Její dílo je ovlivněno křehkým vztahem
mezi obrazností, jazykem a významem a rozvíjí
se zejména prostřednictvím time-based médií
a sochařské instalace.
en Danish artist Marie Raffn shows works
developed during her residency at Studio
Pram. Raffn’s work is influenced by the fragile
relationship that exists between imagery,
language, and meaning. Her works unfold
primarily in time-based media and sculpture
in installation.
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 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 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 graphically
formulated texture on the surface of the
lying blocks.
k / c Magdalena Juříková
akce / events
AGOSTO FOUNDATION
www.agosto-foundation.org

Petr Válek: Noise, host: George Cremaschi
– kontrabas, 5. 5. 19:00. Tetsuya Umeda:
solo performance, 11. 5. 19:00. Milan Guštar:
Zvuk – hluk – hudba – obraz, Michal Cáb:
Spektralní negativ, 18. 5. 19:00.
PRAGUE BIENNALE PROJEKT:
Magic Carpets 2019
magiccarpets.cz
24. 5. – 8. 6.
Kampus Hybernská, Jedna dva tři gallery,
Kasárna Karlín, galerie (A)VOID
Umělci / Artists: Benjamin Tomasi, Milan
Mikuláštík, Jolana Havelková, Darina Alster
feat. Mothers Artlovers, Pavel Karous
a další / and others
Jak prostor formuje denní rituály jeho
uživatelů? Druhý ročník projektu se zaměří
na otázky podob a využívání veřejného
i osobního prostoru. Vybrané lokality oživí
série menších výstav, site-specific instalací,
performance, koncerty, autorská čtení a promítání filmu. Obyvatelé se mohou zapojit do
sympozia, workshopů, debat a happeningu.
en How does space shape the daily rituals of
its users? The project will focus on issues of
forms and use of public and personal space
and vitalize selected locations by exhibitions,
site-specific installations, performances,
concerts, author readings and film screenings. Visitors can participate in symposium,
workshops, debates and happenings.
ArtMap se těší podpoře:

Becoming Animal, 15. 5. 20:30, Kino Ponrepo
Dokument Emmy Davie a Petera Mettlera
Inspirováný dílem Davida Abrama.
Sonic Circuits. Doprovodný program
k výstavě Zvuky / Kódy / Obrazy: Akustický
experiment
ve vizuálním umění (GHMP)
k / c Miloš Vojtěchovský, Jitka Hlaváčková
Pražský improvizační orchestr: Zvony
a žestě, 4. 5. 18:00. Nicolas Collins: Trumpet!
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NEVAN CONTEMPO
U Rajské zahrady 14 (D5)
út–so / Tue–Sat 13:00–18:00
nevan.gallery
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