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A1

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

TECHNÉ
David Adamec, Georgius Agricola, Leon 
Battista Alberti, Alhazen, Pierre Apian, 
Archimedes, Lucas Ioannes Aurigarius, 
Matúš Buranovský, András Cséfalvay, 
Radovan Čerevka, Jiří David, Dávid 
Demjanovič, René Descartes, Juraj Dudáš, 
Albrecht Dürer, Albert Einstein, Lazar 
Ercker, Euklides, etc.
6. 9. – 16. 11. 2019
Výstava historických vědeckých knih a sou-
časného umění u příležitosti 10. narozenin 
Národní technické knihovny v Praze
en Exhibition of historical scientific books 
and contemporary art to celebrate 10th 
anniversary of National Library of Technology 
in Prague.
k / c Milan Mikuláštík, Peter Nouza
A3

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

220 let AVU
1. 10. – 17. 12.
Výstavy, přednášky, projekce, diskuze, ples, 
performance, fotbalový turnaj, divadelní 
představení, koncerty a mnoho dalšího. Více 
brzy na www.avu220.cz.
en Exhibitions, lectures, screenings, discus-
sions, ball, performances, football tourna-
ment, theater performances, concerts and 
much more. More soon on www.avu220.cz. 
k / c Boris Ondreička, Tomáš Vaněk
A4

IDEAL PROSTOR
U smaltovny 25
www.fb.com/iideal.space

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

David Krňanský: Idiot
12. 9. – 25. 9.
Tomáš Hrůza: We Have Never Been Earth
19. 9. – 9. 10.

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

Galeria Wschód (Varšava / 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

Petr Sís: O létání a jiných snech /  
On Flying and Other Dreams
13. 9. – 20. 1.
Výstava představuje tvorbu mezinárodně 
uznávaného tvůrce, autora knih (nejen) pro 
děti, ilustrátora a grafika Petra Síse. Svět 
Petra Síse je světem fantazie, velkých puto-
vání a dobrodružných cest, vzpomínek i snů. 
Hrdinové jeho knih jsou dobrodruzi, snílci, 
vzduchoplavci, mořeplavci, cestovatelé – ti, 
kteří měli odvahu svobodně se rozhodovat, 
tvořit a především snít. U příležitosti 30. vý-
ročí sametové revoluce se výstava zaměřuje 
především na zásadní aspekt tvorby Petra 
Síse, kterým je „vnitřní“ a „vnější“ svoboda. 
en Exhibition features the work of Petr Sís, 
an internationally recognized illustrator, 
graphic artist, and author of (not only) chil-
dren's books. The world of Petr Sís is a world 
of fantasy, great voyages, and adventures, 
reminiscences, and dreams. The protagonists 
of his books are adventurers, dreamers, 
aeronauts, sailors, and travellers – those who 
had the courage to freely decide, create, 
and above all, dream. On the occasion of 
the 30th anniversary of the Velvet Revolu-
tion, the exhibition focuses primarily on the 
principal aspects of Petr Sís's work, which is 
"inner" and "outer" freedom.
Omezená viditelnost obyčejných věcí / 
Reduced Visibility of Ordinary Things
28. 6. – 30. 9.
Pro uměleckou dvojici Sadofsky & Trantina, 
jejichž tvorba často čerpá podněty z banality 
každodenního života, politických a dějin-
ných událostí či mediální reality, neexistuje 
téma, které by se nedalo umělecky uchopit. 
Důležitou součástí jejich přístupu je rafino-
vaná sebeironie: jejich často monumentální 
malby, sochy a instalace fungují téměř jako 
anti-reklama na sebe samé, když zesměš-
ňují vyprázdněnost současných 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.
ART-BRUT-ALL
do / until 9. 9.
Russia. Timeless
3. 10. – 1. 12.
Výstava představuje výrazná umělecká 
stanoviska ze současného Ruska. Vědomě 
nezdůrazňuje politická témata ani výrazivo 
uměleckého aktivismu, daleko spíš jde 
o uměleckou reflexi dějinného a civilizační-
ho koloběhu a o nemožnost vymanit se ze 
zavedených modelů a vyjetých kolejí, ačkoli 

ukazují směrem, který neslibuje nic dobrého. 
Přesto jednotlivá díla srší jedinečnou nápa-
ditostí, vtipem, uměleckou pronikavostí a my-
šlenkovou odvahou, jichž je tolik zapotřebí 
jak v Rusku, tak i jinde. 
en Exhibition presents significant artistic 
commentary from contemporary Russia. 
Intentionally does not emphasize political 
topics nor the expressive means of artistic 
activism, and is much more an artistic reflec-
tion on historical and civilizational cycles and 
on the impossibility of extricating oneself 
from established models and ruts, even 
though they indicate a direction that prom-
ises nothing good. Nevertheless, individual 
works teem with the unique originality, wit, 
artistic vision, and courageous ideas that 
are so greatly needed both in Russia and 
elsewhere.

ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
  Svazy, skupiny a spolky: před a po 

Sametu / Unions, Groups and Associations: 
Before and After the Velvet Revolution
4. 10. – 3. 11.
Výstava dokumentů a dobových katalo-
gů z Archivu výtvarného umění (DOX) se 
soustředí na sebeorganizaci výtvarných 
umělců v období 1985–1995, na alternativy 
k hegemonii oficiálních struktur již před 
pádem komunismu, i na organizace vznikající 
po Sametové revoluci. 
en The exhibition of documents and period 
catalogs from the Fine Art Archives (DOX) 
focuses on the self-organization of visual art-
ists between 1985 and 1995, on alternatives 
to the hegemony of official structures before 
the fall of Communism, and organizations 
emerging after the Velvet Revolution. 
k / c Zuzana Krišková, Jan Kuntoš, Jiří Hůla, 
Pavel Vančát (ve spolupráci s VVP AVU)
A6

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

Athanasios Argianas, John Baldessari, 
Julius Heinemann, John Latham and Rachel 
Reupke: Distress Over Parliament
31. 8. – 13. 10.
„akce 
úzkost nad parlamentem proběhne při 
příležitosti, kdy si oni odsouhlasili, pod 
záštitou britské Královské listiny, že jsou 
oficiálním cenzorem, měnícím a opovrhujícím 
pravdou, omilostňujícím křivé svědectví 
a schvalujícím popravu…
proběhne v neděli 1. máje 1983“
en ‘an action 
distress over parliament to mark the occa-
sion of its assent to acts of official censor-
ship, conversion and contempt of truth, the 
bearing of false witness and assassination by 
stealth under cover of Royal Charter…
will take place during Sunday, 1st May, 1983’
k/c Gareth Bell-Jones
B2

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

Alžběta Skálová: Chůze v šeru / Walk at 
Twilight
do / until 14. 9. 
k / c Jan Rous
Lukáš Musil: Azajtókzáródnak!
25. 9. – 24. 11.
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

Zhanna Kadyrova: Resistance of Matter
30. 8. – 4. 10.
v rámci / within FOAF | Friend of a Friend 
Prague 2019
Zahorian & Van Espen galerie hostí / will host 
Galleria Continua San Gimignano / Beijing / 
Les Moulins / Habana and Voloshyn Gallery 
Kyiv 
k / c Elena Sorokina
B4

ARTWALL GALLERY 
opěrná zeď Letenských sadů 
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B4) 
nonstop 
artwallgallery.cz
  Gergely László (Tehnica Schweiz) & 

Katarina Šević: Zákaz Vycházení – Pražská 
verze / The Curfew – Prague Iteration
2. 9. – 14. 11.
Koláže zobrazující groteskní postavy v unifor-
mách odkazují k nárůstu agresivity a toxické 
maskulinity ve veřejném prostoru. 
en Collages featuring images of grotesque 
figures in uniforms address the normalisation 
of militance, aggression, and toxic masculin-
ity in today’s public space. 
k / c 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

Anna Neborová: Blízké přízraky /  
Nearby Apparitions
4. 9. – 5. 10.
Petr Bařinka: ZE/MNĚ/NE/ZE/MĚ
9. 10. – 9. 11.

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

Rezidence Ceny Věry Jirousové
Během září a října proběhne řada akcí 
a workshopů zaměřených na uměleckou 
kritiku. Viktor Čech s přizvanými hosty bude 
prostřednictvím těla a pohybu problemati-
zovat postavu výtvarného kritika. V říjnu pak 
naváže dvoufázový workshop Noemi Smolik 

+ Kolji Reicherta a Anežky Bartlové.
en During September and October, INI will 
focus on issues relating to art criticism. Vik-
tor Čech, Noemi Smolik with Kolya Reichert 
and Anezka Bártlova will present several 
workshops with invited guests.

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

Barbora Švehláková: Místo slepého oka / 
Turning a Blind Eye
10. 9. – 29. 9.
Každá skládka je výsledkem snahy zbavit se 
nechtěného a dostat jej mimo zorné pole. 
Shluk průduchových šachet přesto vede 
hluboko pod kůží a produkuje nepředví-
datelné vedlejší účinky. Výstava zkoumá 
strategie vyloučení z režimu viditelnosti, 
skrytí jako prostředku reflexe a záhadného 
stavu mezi přítomností a nepřítomností, 
mezi obrazem a tělem. 
en Every dump is the result of an effort to 
get rid of the unwanted and to get it out of 
one's field of view. Nevertheless, the ag-
glomeration of ventilation shafts leads deep 
under the skin and produces unpredict-
able side effects. This exhibition examines 
strategies of exclusion from the regime of 
visibility, concealing things as a means of re-
flection, and the mysterious state between 
presence and absence, between an image 
and the body.

  David Možný: Lowdown
10. 10. – 3. 11.
David Možný dlouhodobě pracuje s frag-
menty, detaily a prostředími normalizačního 
designu a architektury, které jsou zároveň 
i meditací o povaze a dědictví východoev-
ropské verze modernismu.
en David Možný has been working with 
fragments, details, and the setting of the so-
called normalization design and architecture, 
which are also a meditation on the nature 
and heritage of the Eastern European version 
of modernism.
k/c Pavel Vančát, Gabriela Kotíková

GALERIE KURZOR
Oreet Ashery: Umíráme, jak žijeme / 
How we die is how we live, only more so
10. 9. – 20. 10.
Smrt vystupuje v tradičních moralitách 
jako jediná spravedlivá záležitost v lidském 
životě. Oreet Ashery, si to ale nemyslí. Se 
specifickou citlivostí pro otázky genderu, 
feminismu a migrační politiky a pro popkul-
turní aspekty, estetiku a absurditu, se od 
roku 2016 zabývá politikou umírání a smrti 
v dnešní společnosti. Věří, že způsob 
našeho umírání je odrazem způsobu našeho 
života a sociálního statusu. 
en In traditional moral systems, death 
is deemed the great leveller. However, 
Oreet Ashery thinks otherwise. Since 2016, 
drawing on her trademark sensitivity for 
questions pertaining to gender, feminism 
and the politics of migration, and to pop-
culture, aesthetics and absurdity, she has 
been addressing the politics of dying and 
death in today’s society. She believes that 
the way we die is an amplified reflection of 
the way we live and our social status. 
k / c Edith Jeřábková

AUDITORIUM
  Oskar Helcel a Martin Netočný: 

Domy kultury / Houses of Culture
10. 10 – 10. 11.
Spletitá prostorová síť kulturních domů 
vybudovaná mezi lety 1948 až 1989 na území 
bývalého Československa není dosud v kon-
textu české scény zmapována. Dlouhodobě 
vznikající projekt Oskara Helcela a Martina 
Netočného si klade za cíl ukotvit tento 
fenomén.
en The complex network of houses of culture 
built between 1948 and 1989 in the former 
Czechoslovakia has not been mapped in the 
context of the Czech art scene yet. Oskar 
Helcel and Martin Netočný’s long-standing 
project aims to anchor this phenomenon. 
k / c Michaela Janečková

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
do / until  8. 9.
Národní galerie Praha: Budoucí palác
National Gallery Prague: The Future Palace
1. 3. – 22. 9.
Budoucí palác připomíná formou nara-
tivního 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 meziválečného 
období, kdy patřil k jádru pařížské avant-
gardy. 
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 compel-
ling 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.
Milan Grygar: 2019
20. 9. – 5. 1.
Výstava Milana Grygara ve Velké dvoraně 
Veletržního paláce v ucelené instalaci shrnuje 
tvorbu tohoto nejdůležitějšího českého 
umělce v oblasti propojení zvuku, obrazu 
a tělesného gesta. 
en Painter Milan Grygar discovered in acous-
tic drawing a link between the optical and 
the acoustic, making acoustic drawing part of 
intermedia art. This retrospective presents 
Grygar's major artworks.
Josef Bolf: Tušení stínu /  
A Premonition of Shadow
20. 9. – 5. 1.
Základ výstavy Tušení stínu tvoří obrazy 
vytvořené v období posledního roku. Tvoří 
společně kompaktní celek, a to jak svou 
formou, tak svým obsahem. Jsou jakousi 
syntézou řady motivů a témat, kterým se 
Josef Bolf věnoval již dříve a která nikdy zcela 
neopustil. 
en The foundation for the exhibition A Pre-
monition of Shadow consists of paintings 
made over the past year. Together, they 
create a compact whole with regard to both 
form as well as content. They are something 
of a synthesis of a number of the motifs and 
themes on which Joself Bolf has previously 
focused and never entirely left behind.
Introducing Sara Enrico:  
The Jumpsuit Theme
20. 9. – 5. 1.
Site-specifický kvazi-parazitní projekt The 
Jumpsuit Theme v Prezidentském salonku 
Národní galerie představuje umělčin pokus 
vypořádat se s materialitou prostoru mezi 
malbou a objektem ve stále šedivější 
zóně iluzorních objemů a všudypřítomné 
plošnosti. 
en Site-specific and quasi-parasitic project 
in the National Gallery's Presidential 
Lounge The Jumpsuit Theme is the art-
ist’s attempt to negotiate the spatial materi-
ality in-between the painting and the object, 
in the increasingly grey zone of illusory 
volume and the omnipresent flatness.
Moving Image Department #11: 
IMAGE (of) SILENCE
20. 9. – 5. 1.
Manon de Boer, Pavel Büchler, Milan Grygar, 
Valie Export a Hreinn Fridfinnsson
Prázdnota tvoří jádro 11. kapitoly Moving Im-
age Departement. Výstava inscenuje zvukové 
vibrace a percepční přeludy v post-cage-
ovském vakuu smyslů a prožitků a vede nás 
tak k naslouchání tichu obrazu. 
en A void is at the core of the 11th chapter of 
Moving Image Department. Listening to the 
image’s silence, this exhibition choreographs 
sonic vibrations and perceptual mirages 
in a post-Cagean vacuum of senses and 
experience.

  1989
15. 11.–16. 2.
Výstava si klade za cíl připomenout 30. výro-
čí Sametové revoluce. Současně chce s od-
stupem prozkoumat v lecčems přelomový 
rok 1989, který byl zlomový nejen pro českou 
společnost, ale také pro fotografii.
en The exhibition aims to commemorate the 
30th anniversary of the Velvet Revolution. 
It also seeks, in hindsight, to examine the 
year 1989, which was a turning point in many 
respects; not only for Czech society, but 
also for photography.
k / c Tomáš Pospěch

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

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

ZebOne: Geometric
13. 9. – 13. 10.
ZEB ONE je dalším z writerů, kteří překročili 
hranice mezi ulicí a galerijní scénou. Součas-
ná výstava se přímo vyslovuje k výtvarnému 
jazyku, který u něj dominuje, tedy k puristic-
kému styl „pravítkové“ geometrie. 
en ZEB ONE is another writer who crossed 
the border between the street and the 
gallery scene. The current exhibition speaks 
directly about the artistic language that 
dominates in his work, the purist style of 
"ruler" geometry. 
k / c Radek Wohlmuth
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

Valentýna Janů, Johana Novotná, 
Richard Janeček, Zheng Minghui, Veronika 
Čechmánková, Svetlana Malinová:  
Basic Things
11. 9. – 29. 9.

Výstava absolventů a studentů Katedry 
fotografie FAMU ukazuje aktuální přístupy 
k současnému umění ve vztahu k fotografii, 
imaginaci i společenským problémům.
Může být pečení chleba osvobozující? Vidíš 
modrou stejně jako já? Kolik stojí nájemná 
kamarádka na popovídání nebo nákupy? 
Budeme někdy bydlet na Marsu? Otázky se 
vrší, aniž bych nacházel odpovědi. Lidská 
zkušenost, naděje, čas a mnohé další 
základní problémy, jako by se dnes povážlivě 
měnily. Jako bychom se měli vracet k oněm 
basic things.

en Exhibition of graduates and student 
of the Department of Photography FAMU 
presents some of the formative aproaches 
to contemporary art in relation to photog-
raphy, imagination and current social issues. 
Can baking bread be emancipatory? Do you 
see the same blue as me? How much you 
pay for a lady companion to talk to or to 
shop with? Will we ever land on Mars? Ques-
tions keep piling up without fitting answers. 
It is as if human experience, hopes, time 
and many other rudimentary issues gravely 
changed. As if we have to get back to those 
basic things.
k / c Václav Janoščík

  Zbyněk Baladrán, Kapwani Kiwanga, 
Violaine Lochu, Lucie Rosenfeldová a Matěj 
Pavlík, Zorka Ságlová, Martin Zet:  
Ikony a mytologie: touha po změně / Icons 
and mythologies: the desire of changes
9. 10. – 3. 11.
Výstava se zaměřuje na koncepci angažova-
nosti prostřednictvím oživení ikonických po-
stav a konstrukce osobních mytologií, jakými 
jsou postavy Sun Ra, Patrice Lumumba nebo 
Angela Davis, a kolektivní počiny jako např. 
obrození ruské revoluční písně; lidové legen-
dy nebo analýza systému šíření obrazového 
materiálu řízeného politickým režimem.
en The exhibition focuses on the concept 
of engagement through the resumption 
of iconic figures and the construction of 
personal mythologies, such as the figure of 
Sun Ra, Patrice Lumumba or Angela Davis, 
and collective actions such as the revival 
of a Russian revolutionary song; a popular 
legend or an analysis of image material 
distribution system controlled by the politi-
cal regime.
k/c Fabienne Bideaud ve spolupráci 
s Bubahof

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

Legenda in Memoriam, Belle Shafir &  
Cornelia Renz
24. 10. – 23. 2.
Legenda in Memoriam je společným projek-
tem dvou kurátorů, Izraelce Hagaje Segeva 
a Dadji Altenburg Kohl. Vzpomínky dvou 
umělkyň, Belle Shafir a Cornelie Renz, zde 
tvoří základ uměleckého myšlení a vnímání. 
Právě těmito osobními příběhy odkrývají 
nejhlubší aspekty minulosti a poukazují na 
podobu i odlišnost vnímání ve dvou různých 
kulturách. 
en Legenda in Memoriam is the joint project 
of two curators, Hagaj Segev from Israel and 
Dadja Altenburg Kohl. The recollections of 
two female artists, Belle Shafir and Cornelia 
Renz, constitute the basis of artistic thought 
and perception. It is precisely these per-
sonal stories that reveal the deepest aspects 
of the past and point to the similarities and 
differences within two different cultures.

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 souk-
romých sbírek. 
en The exhibition assembles a selection of 
works from the Schenkung Sammlung Hoff-
mann of the Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden and selected works of contem-
porary 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

Old Masters
do / until 14. 9. 
pre-auction viewing 6. 9 to 14. 9.
C3

Galerie 207 
Náměstí Jana Palacha 80 (C3) 
Hlavní budova UMPRUM, č. dveří 207 
umprum.cz/web/cs/galerie-207

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

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

27. 9. – 27. 10.
Pokračování mezinárodního výstavního 
projektu, který je meditací nad existencí 
východoevropské identity. Pětisálové 
muzeum neblaze proslulých národních his-
torií, terapeutický reenactment překvapení, 
zklamání a ponížení, volně reprízuje 
vývoj posledních 30 let skrze sérii pocitů 
falešného osvobození. 
en The continuation of the international 
exhibition project that is a meditation 
on the existence of an Eastern European 
identity. The five-room museum of infamous 
national histories, therapeutic reenactment 
of surprise, disappointment and humiliation, 
freely reprises the evolution of the past 
thirty years through a series of false libera-
tion feelings. 
k / c Michal Novotný
Květa Pacovská: Run till the end
grafiky, kresby a objekty ze 60. a 70. let 20. 
století / prints, drawings and objects from 
the 1960s and 1970s
2. 10. – 1. 3.
Výstava představuje téměř neznámou, o to 
však důležitější část tvorby Květy Pacov-
ské, ve které se v 60. a na počátku 70. let 
paralelně s pracemi pro knihu věnovala volné 
grafice a objektům z papíru a kovu. Přitom 

právě v této rané tvorbě jsou zformulo-
vána základní východiska, ze kterých celé 
mimořádné a mnohavrstevnaté dílo Květy 
Pacovské, zahrnující nejen autorské knihy 
a ilustrace, ale také obrazy, sochařské objek-
ty a kresby, vychází. 
en Exhibition focuses on the almost 
unknown, but even more important part 
of Pacovska's works, in which in the 1960s 
and early 1970s she devoted herself to 
freeform printmaking and objects of paper 
and metal simultaneously to book design 
and illustrations. So far, due attention has 
not been paid to this area and it will come 
as a complete surprise to her fans. In fact, 
in her early work the artist had formu-
lated her basic starting points, which she 
subsequently developed in her extraordinary 
and multi-layered oeuvre, consisting of not 
only artist’s books and illustrations, but also 
paintings, sculptures and drawings. 
k / c Hana Larvová

START UP
APART: Surface Depression and the 
Emergence of New Habitants
2. 10. – 17. 11.
I přesto, že od 70. let procházíme cyklickými 
obdobími různých krizí pozdního kapitalis-
mu, zdá se, že průmyslová modernita ještě 
není zcela vyčerpána. Tam, kde historicky 
nejcitlivěji dochází k jejímu otřesu, zároveň 
vzniká nový druh požitku z technologického 
determinismu. Slovenský kolektiv Apart nás 
skrze slastný komoditní fetiš nechá drasticky 
nahlédnout do našeho vědomí uprostřed 
období současné environmentální tragédie.
en Although late capitalism has experienced 
various cyclical periods of crisis since the 
1970s, industrial modernism still appears 
to be not entirely exhausted. In fact, the 
historically most sensitive tremors are also 
accompanied by new ways of experiencing 
technological determinism. Slovakia’s Apart 
art collective uses sensual consumerist 
fetishes to present a drastic look at our 
consciousness at a time of environmental 
tragedy.
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 feno-
ménu od doby avantgardy po současnost. 
Hlavní osou jeho koncepce je zmapování 
nejvýznamnějších směrů zvukového ex-
perimentu na poli vizuálního umění, a to jak 
obrazů a grafických partitur, tak zvukových 
instalací, akustických objektů, filmů či multi-
mediálních projekcí. 
en The exhibition offers a historical overview 
of art that depicts sound as an abstract 
phenomenon, from the beginnings of ab-
straction to the present day. Its main focus 
is to trace the most important trends in 
audio experimentation in the field of the vi-
sual 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.
Výstava ukazuje překvapivé a dosud neznámé 
paralely portugalské karafiátové revoluce 
a československé sametové / něžné revoluce. 
Představeni budou umělci bývalého Česko-
slovenska, jež měli zásadní vliv na formování 
současného umění a kteří reagovali na 
totalitní režim různými způsoby. Do kon-
textu s nimi jsou zahrnuti jejich portugalští 
vrstevníci. Ke slovu se dostala 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. 
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

Igor Hosnedl: Dining / Stolování
11. 9. – 13. 10.
Výstava nestrojeně a citlivě zkoumá archety-
pální událost stolování v její sociální dimenzi: 
jako okamžik prolínání společenského dekoru 
se zranitelností tělesné intimity, jako metafo-
rické obnažování, jako volbu mezi skromnou 
střídmostí a opulentním požitkářstvím: jako 
místo, kde si stojí zato obstát. 
en In his current exhibition, Stolování/Din-
ing Hosnedl looks into the very archetypal 
event of dining considering its own social 
dynamics: as an event of blending social 
decor with physical intimacy, as metaphori-
cal denudation, as a choice between modest 
temperance and opulent indulgence: as 
a place where it is worth to get by. 
Text by / Text: Julius Pristauz 
Collaboration / Spolupráce: Pavel Kubesa
Krištof Kintera, René Rohan, Tamara 
Moyzes, Zuzana Blochová, Milan Mikuláštík,  
Jiří Ptáček, Jiří Machalicý, Pavel Kubesa:  
Sen o výstavě / Dream About Exhibition 
21. 10. – 24. 11.
Volný kurátorský a umělecký kolaborativní 
projekt osobností, které stojí za dvacetile-
tou historií působení Galerie NoD. Výstava 
proměňuje Galerii NoD v otevřenou instituci, 
názorovou a akční platformu hledící směrem 
do budoucnosti. 
en All NoD's previous art curators united in 
one collaborative project celebrating twenty 

Milan Nápravník, Josef Vojtánek: 
Kaleidoskop
do / until 20. 9.
Výstava představuje spojení a konfronta-
ci tvorby dvou výjimečných, originálních 
a přesto (téměř) neznámých umělců. Přes-
tože 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.
en The exhibition presents connections 
and confrontations in the work of two ex-
ceptional, original and still (nearly) unknown 
artists. Although they have never met, 
each moving in different circles, shaped by 
different historical experiences and other 
interests, attitudes and opinions, both artists 
have come to remarkably similar artistic 
expressions. 
k / c Nadia Rovderová, Terezie Zemánková
Václav Zykmund: Fotografie, kresby, koláže
do 30. 10.
Výstava věnována 105. výročí narození 
fotografa, malíře, teoretika, výtvarného 
kritika a pedagoga, zakladatele surrealistické 
Skupiny Ra.
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
  Svoboda / Freedom

11. 10. – 9. 11.
V roce 1989 padl po čtyřiceti letech komuni-
stický režim, příslib demokracie přestal být 
mýtem. Podívejme se na období od pere-
strojky po nástup neoliberálního kapitalismu 
optikou atmosféry raných 90. let v Bratislavě. 
en In 1989, the communist regime collapsed 
after forty years, and the promise of democ-
racy ceased to be a myth. Let us have a look 
at the period between the perestroika and 
the onset of neoliberal capitalism through 
the optics of the early 1990s atmosphere in 
Bratislava.
k / c Lucia Gavulová

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

Valentyn Odnoviun: Architecture  
of Evidence
11. 9. – 20. 10
Výzkumně-umělecké projekty Valentyna Od-
noviuna se zabývají specifickým zkoumáním 
problematických momentů moderních dějin. 
Mladý umělec žijící v Litvě využívá abstraktně 
vyhlížejícího, avšak na reálných artefaktech 
založeného obrazu, aby znovu otevřel zásad-
ní témata spojená s druhou světovou válkou 
i poválečným vývojem v Evropě. 
en Valentyn Odnoviun’s art projects focus 
on specific research into the problematic 
moments of modern history. A young artist 
living in Lithuania uses an abstract-looking 
but real artifact-based image to reopen the 
major themes associated with World War II 
and post-war developments in Europe.
Tomáš Pospěch
24. 10. – 24. 11.
Významný český fotograf, pedagog, kurátor, 
kritik a teoretik Tomáš Pospěch představí 
jeden ze svých nejnovějších fotografických 
projektů. 
en The well known Czech photographer, 
teacher, curator, art critic and theoretician 
Tomáš Pospěch presents one of his latest 
photographic projects at Fotografic.

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
út–čt / Tue–Thur 11:00–18:00 nebo na 
tel. 
+420 603 570 943 
galeriehavelka.cz

Klára Stodolová: Spatření / Sightings
1.10. – 31. 10.

Pro lyrické a téměř snové imprese se Kláře 
Stodolové výjimečně hodí technika dřevo-
řezu a akvarelu. Její souznění s přírodou 
a prožití každého momentu v ní se odráží 
v řadě prací vznikajících přímo v plené-
ru. Svoji tvorbu ale nyní posouvá dál díky 
experimentům s lehaným sklem. Každá její 
kompozice iniciuje divákovu fantazii a nabízí 
sdílet autorčin prožitek z jedinečné chvíle 
strávené se štětcem v přírodě. 
en Klára Stodolová effectively uses the 
media of woodcut and watercolor to create 
a group of lyrical and dreamlike impressions 
that reflect her feeling of harmony with 
nature. She is further developing her expres-
sion by experimenting with slumped glass. 
Her compositions spark viewers’ imagina-
tions and invite them to share in her joy of 
painting en plein air. 
k / c Markéta Kroupová

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

Cloud 69
11. 9. – 27. 10.
V roce 1994 spustila jedna z největších te-
lekomunikačních společností na světě první 
online úložiště, pojmenované jako CLOUD. 
Ve stejném roce si tři spolužáci z fakulty 
architektury ČVUT založili vlastní ateliér 
A69. Začali odvíjet nekonečné kilometry 
skicovacího papíru s mračnem nápadů, 
konceptů, schémat, stavebních výkresů, 
náčrtů detailů, skic.
en In 1994 one of the largest telecommu-
nications companies in the world launched 
the first online storage system, called 
CLOUD. In the same year, three classmates 
from the Faculty of Architecture at CTU 
founded their own studio, A69. They began 
to unfold endless kilometers of drawing 

paper with a cloud of ideas, concepts, 
schemes, architectural drawings, drawings 
of details, sketches.
Jan Bartoš, Michal Ambrož & Hudba Praha, 
Jiří Skála, Rafani: Za pravdu… / In Search 
of the Truth...
11. 9.–10. 10. (Lapidárium Betlémské kaple)
Základní ideou projektu, který se koná 
v roce 650. výročí narození mistra Jana Husa 
a 30. výročí sametové revoluce, je vytvořit 
za pomoci vizuálního umění obraz prostře-
dí, kde byl veden diskurz nad tématem prav-
dy v kontextu české historie. Toto prostředí 
se bude během výstavy díky performativním 
vstupům a intervencím architektů a umělců 
proměňovat a nabízet další možnosti 
interpretace někdy až zprofanovaného 
termínu „pravda“.
en The basic idea of the project, which 
takes place during the year of the 650th 
anniversary of the birth of Jan Hus and the 
30th anniversary of the Velvet Revolution, is 
to create with the help of visual art, an im-
age of the environment in which discourse 
on the theme of truth in the context of 
Czech history was held.
Navzdory / Defiance
8. 10. – 31. 12.
Výstava prezentující českou architekturu 
v rozmezí let 1969 až 2019 a její aktéry 
vymezující se totalitě duchovní i komerční. 
Pohled na dějiny 50 let české architektury 
z hlediska morální konzistence tvůrců; 
svoboda architektonické tvorby, obrana 
veřejného prostoru, neoficiální struktury 
a výjimečné počiny.
en Czech architecture between the years 
1969-2019 and its protagonists who were 
spiritually and commercially limited under 
totalitariansim. A look at the past 50 years of 
the history of Czech architecture in terms 
of the moral consistency of its creators; 
freedom of architectural design, defense 
of public space, unofficial structures, and 
outstanding achievements.

GALERIE PŠTROSSOVA 23 
Pštrossova 23 (D3) 
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00 
nebo po domluvě / or by appointment 
originalarte.com
  Dějiny klubu Bunkr 

/ History of the Bunkr Club
15. 10. – 17. 11.

Unikátní soubor fotografií, dokumentů 
i uměleckých děl z archivu Richarda Něm-
čoka, zakladatele legendárního hudebního 
klubu Bunkr, zachycuje kulturní kvas počátku 
90. let.
en A unique collection of photographs, 
documents and artworks from the archives 
of Richard Němčok, the founder of the 
legendary Bunkr music club, captures the 
cultural ferment of the early 1990s. 
k / c Pavel Vančát a Radek Diestler.

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

Nabarvené ptáče / The Painted Bird
11. 9. – 20. 10.
Soubor černobílých fotografií Jana Dobrov-
ského, doplněný o fotografie Luďka Hudce 
a Jakuba Čecha, vznikl při natáčení českého 
celovečerního filmu Nabarvené ptáče.
en Set of black and white photographs by 
Jan Dobrovský, complemented with photos 
by Luďek Hudec and Jakub Čech, taken 
during the filming of the Czech feature film 
Painted Birds.

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

Ti nejneseznamovatelnější / 
The Most Unintroducible
do / until 8. 9.
Václav Sika: Na motorce / On a motor-bike
10. 9. – 6. 10.
V současné době jsou motivem malířových 
hyperrealistických obrazů staré motocykly. 
Při jejich prohlídce a fotografování si autor 
plně uvědomil půvab klasického designu. 
Začal motorky malovat, aby upozornil na 
zapomenutou kvalitní práci starých řeme-
slníků a připojil k tomu i portréty dnešních 
motorkářů. 
en At present, the motifs of the paint-
er's hyperrealistic paintings are old 
motorcycles. During their examination and 
photography, the author fully realized the 
charm of classical design. He began painting 
motorbikes to draw attention to the forgot-
ten quality work of old craftsmen, adding 
the portraits of today's bikers. 
k / c Vlasta Čiháková Noshiro

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
Václav Kopecký
8. 10. – 30. 11.

LEICA GALLERY PRAGUE 
Školská 28 (D3) 
po–pá / Mon–Fri: 10:00–20:00, víkendy, 
svátky / weekends, holidays: 11:00– 18:00 
www.lgp.cz

years of Galerie NoD. The project transforms 
the gallery into an open institution, opinion 
and action platform opening fundamental 
questions of our global and intimate future. 
k / c kolektiv autorů

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

Daniel Pitín: Papírová věž / A Paper Tower
26. 9. – 29. 12.

Výstava zahrnuje průřez malířskou tvorbou 
vůdčí osobnosti své generace, českého 
umělce Daniela Pitína (*1977). Nejnovější 
práce doplňují filmy akcentující některé 
aspekty jeho malířské tvorby a zároveň tvoří 
průhled do Pitínových inspiračních zdrojů. 
Nejasná melancholie změti útržků teatrál-
ních scén, filmových postupů vzbuzujících 
napětí, budování labyrintů kašírované reality 
paralelních světů, náznaků destruované, 
v prostoru ztracené architektury, podivně 
konajících zaujatých postav v prázdnu trosek, 
to vše jsou témata, z nichž skládá svůj bohatý 
a znepokojivý obrazový svět. 
en Czech artist Daniel Pitín (*1977) is a lead-
ing figure of his generation. The vague mel-
ancholy of the tangle of theatrical scenes, 
suspense-building film techniques, labyrinths 
of laminated reality of parallel worlds, hints 
of destroyed lost-in-space architecture, 
strangely-acting characters in the void of the 
wreckage – these are all the topics that make 
up the artist’s many-layered and disturb-
ing world of images. The exhibition includes 
a cross-section of his paintings with an 
emphasis on newer works, as well as several 
films that accentuate some aspects of his 
painting style and, at the same time, reveal to 
the viewer an insight into the sources of his 
inspiration. 
k / c Petr Nedoma

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

How to Make Your Dreams Come True  
Using Blender 2.80
6. 9. – 5. 10.
Projekt studenta Ateliéru sochařství UMPRUM 
Viktora Dedka se performativní formou 
zabývá tématem tvorby snů zasazeným do 
prostředí coworkingových kanceláří.
en A student project by the Sculpture Studio 
of Viktor Dedek deals performatively with the 
theme of the creation of dreams set into the 
environment of co-working offices. 
k / c Jen Kratochvil
Směsi / Mixtures
11. 10. – 9. 11.
Výstava odprezentuje výsledky výtvarné části 
dizertačního projektu absolventky Ateliéru 
skla UMPRUM Vendulky Prchalové, zaměře-
ného na technologickou inovaci materiálů 
a postupů výroby forem pro skleněnou 
tavenou plastiku.
en The exhibition presents the results of the 
creative portion of the dissertation projects 
of graduates of UMPRUM’s Glass Studio of 
Vendulka Prchalová, focusing on technologi-
cal innovation of materials and processes 
for the production of molds for cast glass 
sculptures. 
k / c Michal Vaníček

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE 
17. listopadu (C3) 
út / Tue 10:00–20:00, st–ne / Wen–Sun 
10:00–18:00
  Obrazy konců dějin / Česká vizuální 

kultura 1985-1995 // Images of the Ends of 
History / Czech Visual Culture 1985-1995
17. 10. – 23. 3.
Výstava volně odkazuje k 30. výročí zlomo-
vého podzimu 1989, ale nahlíží jej v širším 
časovém, politickém i mediálním rozpětí, od 
počátku „perestrojky“ až po pevné ustano-
vení nového, „demokratického“ politického 
a mediálního prostředí. 
en The exhibition freely refers to the 30th 
anniversary of the crucial autumn of 1989, 
presenting it in a broader time, political, and 
media perspective, from the beginning of 
“perestroika” to the establishment of a new 
“democratic” political and media environ-
ment. 
k / c Pavel Vančát
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
  Jasanský / Polák / Karny

Lukáš Jasanský, Martin Polák
17. 9. – 12. 1.
Fotografie souboru byly pořízeny v zemi Če-
chům „blízké i vzdálené“, a konkrétní podnět 
jejich vzniku souvisí s regionálním geniem 
loci. Tematicky se dotýkají nejrůznějších 
fenoménů a reliktů postsocialistických zemí, 
ale v obecnější rovině historie a plynutí času.
en The photographs were taken in a country 
that is both “near and far from” the Czech 
Republic and inspired by the regional genius 
loci. Thematically, they deal with various 
phenomena and relics of post-socialist 
countries, but more generally, they focus on 
history and the passage of time.
k / c Olga Malá
C5

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

Priestory kolektivity / Spaces of collectivity
Kladenie otázok o kolektíve / Asking 

questions about collectives
24. 9. – 9. 11.
Akú rolu hraje priestor v praxi kolektívov? 
Postava priestoru sa rozpúšťa do jazyka 
a sietí, utopických aj útrpných foriem kolek-
tívneho fungovania. Prizmou sa stáva práca 
Spolky v inscenovanom momente kolektívnej 
práce. 
k / c kolektív Spolka

GARAGE GALLERY KARLIN 
Vítkova 7 (C5) 
čt– ne / Thur–Sun 14:00–18:00 
gallerykarlin.com

Pablo Chiereghin: Riot Design
11. 10. – 10. 11.
Riot Design představuje násilí jako styl. 
Násilí je podle Pabla Chiereghina vrozeně 
přitažlivé. Jeho proces ničení se v tématu 
dotýká „dějin vzpoury“. Využívá historických 
odkazů a představuje několik fází procesů, 
které směřují ke změně, bez zahlazování 
předešlých ničemných úderů. 
en Riot Design presents violence as a style. 
According to Pablo Chiereghin, violence is 
intrinsically appealing. His act of destroy-
ing is based on researching “riot history” 
and presents several transformation stages 
without covering or canceling previous 
destruction signs.

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
  Rafal Milach: Odmítnutí

21. 9. – 20. 10.
“Odmítnutí” je pokusem o vizuální prezenta-
ci různých systémů kontroly a vyvíjení tlaku. 
Intenzita, rozsah a metody se liší v závislosti 
na regionu, ale všechny slouží konkrétní 
utopické vizi vnucované státním aparátem.
Projekt vznikl za podpory Atlasu Sztuki.
en "Refusal" is an endeavour aimed at the 
visual presentation of various systems of 
control and exerting pressure.The intensity, 
scale and methods vary, depending on 
the region, but they all serve a concrete, 
utopian vision which is imposed by the 
government apparatus.
This project is supported by Atlas Sztuki
k/c Adam Mazur
C6

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

Paulina Skavová: Into The Woods
18. 9. – 7. 11.
Autorka ojedinělou instalací uvádí sérii svých 
nejnovějších prací spolu s dnes již ikonický-
mi sochami plnými humoru, ironie, sebere-
flexe a emocí. Její tvorba dále rozvíjí tradici 
českého figurálního sochařství, navazuje i na 
dílo svého učitele Karla Nepraše. 
en The artist presents a unique concept of 
her latest artfacts mixed with her iconic 
sculptures packed with humour, irony, self-
reflection and emotions. Her work follows 
up with the tradition of Czech figurative art 
of sculpture, as well as with the work of her 
teacher and mentor Karel Nepras.
D2

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

Dušan Šimánek: Ticho II.
4. 9. – 12. 10.
Dušan Šimánek ve výstavním projektu 
rozvíjí již dříve objevenou blízkost fotografie 
s možnostmi abstraktní malířské geometrie 
a senzuálního působení obrazových prvků.

  fortepan.hu
16. 10. — 24. 11.
Koncentrovaný výběr z unikátní maďarské 
online obrazové databáze, soustředěný na 
druhou polovinu 80. let, kdy Maďarsko bylo 
tržními i politickými reformami vzorem pro 
zatuhlejší československý režim.
en A concentrated selection of images from 
a unique Hungarian online picture database 
focuses on the late 1980s when the Hungar-
ian market and political reforms could be an 
example for the more rigid Czechoslovakian 
regime.
k/c Pavel Vančát, Miklós Tamási

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

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 středoevropské-
ho 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 cre-
ated one of the most important collections 
of Central European art. 
k / c Pavel Liška
Helmut Newton in Dialogue. Móda a fikce / 
Helmut Newton in Dialogue. Fashions and 
Fictions.
29. 6. – 28. 10.
Výstava představuje snímky slavného 
německo-australského fotografa a zasazuje 
je do kontextu meziválečné fotografie a do 
souvislosti s tvorbou jeho současníků. 
en Exhibition of the famous German-Aus-
tralian photographer puts his photographs 
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

Pocta mistrům fotografie / A Tribute to the 
Masters of Photography: Jurgen Schadeberg
21. 6. – 8. 9.
Výstava černobílých fotografií zachycuje 
především neretušovanou realitu Jihoafrické 
republiky v druhé polovině minulého století. 
en An exhibition of black and white pho-
tographs captures the unrefined reality of 
South Africa of the second half of the 20th 
century.
Josef Chuchma: Výseky (z normalizace) / 
Cut-outs (of normalization)
13. 9.– 3. 11.
Publicista Josefa Chuchma fotografoval v 70. 
a 80. letech v ulicích Prahy, na koncertech, 
náboženských slavnostech, vojenských 
přísahách. Bezděčně přitom zachycoval 
estetickou a sociální atmosféru normalizace. 
en The exhibition shows works taken during 
the seventies and eighties in the streets of 
Prague, capturing the specific aesthetic and 
social atmosphere of normalization.

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

TOPIČŮV SALON 
Národní 9, 1. patro (D3) 
po, čt, pá / Mon, Thur, Fri 10:00–17:00 
út, st / Tue, Wed 10:00–18:00 
topicuvsalon.cz

Mirek Kaufman: In ExtreMis
23. 8. – 27. 9.
Malby posledních let 
en Paintings of recent years.
k / c Lucie Šiklová
Vladimír Kopecký
25. 10. – 29. 11.
Mistr sklář se představí svižnými i detailně 
promyšlenými malbami posledních letních 
sezón. 
en Master glassblower and his brisk and 
thoughtful paintings from last summer 
seasons. 
k / c Anna Kučerová

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM 
Jungmannovo náměstí 18 (D3) 
po–pá / Mon – Fri 10:00–17:00

Inge Morath: Portréty / Portraits
20. 9. – 9. 1.
Výstava Portréty představuje exkluzivní výběr 
černobílých fotografií mnoha evropských 
a amerických celebrit z oblasti umění, kul-
tury, politiky či společenského života z doby, 
kdy Inge Morath pracovala jako fotografka 
pro agenturu Magnum. Expozici doplňují fo-
tografie Kurta Kaindla z ateliéru Inge Morath.
en Portraits presents an exclusive selection 
of black and white photographs of many 
European and American celebrities from 
the arts, culture, politics and social life of 
the time when Inge Morath worked as a 
photographer for the Magnum agency. The 
exhibition is supplemented with photos by 
Kurt Kaindl Inge Morath’s studio.

WINDOW GALLERY, UDU 
Husova 4 (D3) 
nonstop 
https://www.udu.cas.cz/cs/window-
gallery-udu/
  Detail jako svědek doby. Minulost 

v dokumentační fotografii 70. – 90. let 
20. století / Detail as a Witness of the Time. 
The Past in Documentary Photography 
between the 1970s and the 1990s
3. 10. – 2. 2.
Ačkoliv fotografie už dávno ztratila status 
zcela objektivního zobrazujícího média, bývá 
tak stále vnímána, a to zejména v její vědecké 
poloze, jakou je i dokumentace architektury 
a památek. Výstava představuje dokumen-
tační fotografie ze 70. až 90. let 20. století ze 
sbírky Ústavu dějin umění AV ČR. 
en Although photography has long since lost 
the status of an entirely objective display 
medium, yet it is still perceived as such, es-
pecially in its scientific position, such as the 
documentation of architecture and monu-
ments. The exhibition presents documenta-
tion photographs from the 1970s to 1990s of 
the 20th century from the collection of the 
Institute of Art History, The Czech Academy 
of Sciences.
k / c Martin Pavlis
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

Jiří Mědílek / Evidence
18. 9. – 31. 10.
Černobílé panely. Každý je letmým vhledem 
do stavby, kde pracují neznámé stroje. Celá 
stavba není vidět – sem tam zahlédneme 
náznak nových písmen, vlád, map, práv, vír, 
životospráv. Výstava Jiřího Mědílka. Tady se 
staví. 
en Panels in black and white. Each one a gli-
mpse of a construction site where strange 
machines are moving about. The whole thing 
isn't visible – here and there we catch sight 
of new typefaces, governments, maps, laws, 
faiths and routines.

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

Kontakt. Mezinárodní sympozium 
keramiky Bechyně 1966−2018 / 
Contact. International Symposium 
of Ceramics Bechyně 1966−2018
17. 10. – 22. 11.
Výstava představuje díla autorů, kteří se zú-
častnili 28. Mezinárodního sympozia keramiky 
v Bechyni v kontextu prací, které vznikly mezi 
lety 1960 a 1980. Keramické objekty, stejně 
jako v minulosti, vznikaly v úzkém kontaktu 
s klíčovými tendencemi soudobého designu, 
architektury, a „volného“ umění. 
en The exhibition presents the work of artists 
who had participated in the 28th Interna-
tional Symposium of Ceramics in Bechyně 
within the context of work created from 
1960 to 1980. As in the past, these ceramic 
objects were created in close contact with 
key tendencies in contemporary design, 
architecture, and “free” art. 
k / c Veronika Rollová, Eva Pelechová

Benedikt Tolar
18. 9. – 15. 11.
Autor je známý objektový umělec a sochař, 
který se zabývá recyklací věcí běžné potřeby, 
jež pomocí kontextuální proměny přetváří ve 
výrazná redy-made umělecká díla. 
en The artist is a well-known object artist 
and sculptor whose work is concerned with 
the recyclation of objects of ordinary use 
turned into distinctive ready-made works of 
art through the aid of contextual transfor-
mation. 
k / c Jan Dotřel

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

Marek Nenutil – Openmindz360: 
A History of Violence
19. 9. – 24. 10.
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

Hynek Alt, Mark Dion, Klara Hobza, Margarita 
Maximova, Sharon Van Overmeiren, Jasmin 
Werner: Objekty zamilované do lidí / 
Objects in Love with Humans
31. 8. – 12. 10.
Výstava vzniká ve spolupráci s bruselskými 
galeriemi Waldburger Wouters a Damien and 
The Love Guru a je součástí přehlídky mezi-
národních galerií současného umění FOAF.
en The exhibition is a collaboration with 
Brussels-based galleries Waldburger Wouters 
and Damien and The Love Guru and is part 
of the international contemporary art gallery 
display FOAF. 
k / c Václav Janoščík

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

Juliana Höschlová: Mind is a negative bitch
30. 8.–29. 9.
Autorská karaoke každé úterý (mimo 17. 9.) od 
19:00 nebo osobním objednáním na tel. +420 
773 255 334 (kromě týdne 14.–21. 9.)
en Artist karaoke every Tuesday (except 17. 
9.) at 19:00 or private meetings on tel. +420 
773 255 334 (excluding the week of 14.–21. 9)
k / c Tereza Záchová
Oto Hudec
11. 10. – 1. 11.
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

Zbyněk Baladrán: The Beginning of 
Something Yet to be Determined
31. 8. – 2. 11.

Současný svět se jeví jako něco, co ještě 
funguje na reziduích organizované modernity 
minulého století. Zároveň se hluboce promě-
ňuje. Ohlašuje se a formuje nové uspořádání, 
ještě nepochopené a nepojmenované. 
Výstava je pokusem o reflexi takových změn. 
Umělecká díla jako nástroj pochopení a arti-
kulace životních pocitů. 
en The contemporary world, which seems to 
function on the residuals of organized mo-
dernity from the last century is at the same 
time profoundly changing. A little under-
stood and as yet unnamed order has been 
proclaimed and is forming. This exhibition 
attempts to reflect such changes using art 
as a tool for understanding and articulating 
life’s feelings.
Jaro Varga: We don’t know that we know
31. 8. – 4. 10. 2019 (projekt_room)

součást / a part of the: FOAF Praha program
V rámci prvního ročníku pražského edice 
festivalu Friend of a Friend (FOAF), uvádí 
hunt kastner ve spolupráci s bukurešťskou 
Ivan Gallery site specific projekt vytvořený 
slovenským umělcem Jaro Vargou (nar. 1982, 
Trebišov), jehož práce je založena na geopo-
litické topografii, psychogeografii paměti a na 
produkci a archivaci znalostí.
en hunt kastner has invited Ivan Gallery from 
Bucharest to co-host a site-specific project 
by the Slovakian artist Jaro Varga (b. 1982 
Trebišov), whose work is grounded in the 
field of geopolitical topography, the psycho-
geography of memory, and the production 
and archiving of knowledge. �

G       HMP
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ZVUKY KÓDY OBRAZY
Akustický experiment ve vizuálním umění
SOUNDS CODES IMAGES
Acoustic Experimentation in the Visual Arts
5. 6. – 13. 10. 2019

ghmp.cz

NA KONCI SVĚTA★
AT THE END OF THE 
WORLD★★★★★★
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This is a weird dream come true.

Tohle je fakt zvláštní splněnej sen.

Praha

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

nebo po telefonické domluvě
+420 730 576 699 
www.pramstudio.cz

Andrea Sobotková & Martin Chlanda:
Area looks smooth. I just picked out 
a distinguishable crater nearby and 
marked on it.
25. 9. – 15. 10.
Příliv a odliv dávných moří, zvedání, kra-
bacení a eroze. Z prvohorních usazenin se 
formuje vzácný sediment, nyní odtržený od 
Země, přenesený do souhvězdí sférických 
souřadnic v podobě prostorové instalace. 
en Tides of ancient seas, lifting, wrinkle and 
erosion. A rare sediment is formed from 
Paleozoic sediments, now separated from 
the Earth, transferred into the constella-
tion of spherical coordinates in the form of 
a spatial installation.
Hanna Råst
23. – 31. 10.
Výstava finské rezidenční umělkyně je 
kombinací morfovaných fotografií, které se 
netýkají žádného konkrétního okamžiku. 
Místo toho vytvářejí nové a vymyšlené ději-
ny. Propojují naše poznatky ze zakoušeného 
vidění, pozorování a vzpomínání. 
en The exhibition by Finnish artist in 
residence is a combination of morphed 
photographs, which do not refer to any 
specific moment. Instead, they form new 
and imagined histories. They bind together 
our notions of experiences of seeing, look-
ing and remembering.

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 odlišné 
postupy, které se vzájemně v prostoru Troj-
ského 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 for-
mátu 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

4+4 DNY V POHYBU 2019:
NIKDO NEMÁ NIC 
Desfourský palác, Na Florenci 21a (C4) 
ctyridny.cz

Nevšechno / Not Everything
4. 10. – 12. 10.
Výstava v rámci festivalu přináší do opuště-
ného domu přehlídku českých a slovenských 
umělců napříč generacemi i médii. Speciální 
výstavní projekty ze zahraničí (Kolumbie, 
Francie, Německo) zase mapují aktuální kli-
matickou změnu a nutnou potřebu reagovat 
a měnit postoje i způsoby chování. Celá 
řada uměleckých site specific performancí 
českých umělců oživí téma i samotný palác.
en As part of the festival, the exhibition 
brings a show of Czech and Slovak artists 
across generations and the media to an 

abandoned house. Special exhibition proj-
ects by artists from Colombia, France and 
Germany again map current climate changes 
and the urgent need to react and change 
attitudes and behaviors. A wide range of 
site-specific performances by Czech artists 
revive the topic and the palace itself.
k / c Milan Mikuláštík
Betlémská kulturní noc / Culture Night
10. 9.
Osmý ročník multižánrového festivalu na 
Betlémském náměstí a v jeho bezprostřed-
ním okolí (D3). Tři desítky akcí: koncerty, 
filmové projekce, vernisáže, komentované 
prohlídky, debaty, performance a divadelní 
vystoupení, charitativní prostřený stůl ad. 
Celé odpoledne až do půlnoci, tentokrát 
pod jednotným tématem Pravdy.
en The 8th annual multi-genre festival 
in Bethlehem Square and its immediate 
surroundings (D3). Three dozen events: con-
certs, film screenings, exhibitions, guided 
tours, debates, performances and theatrical 
performances, a charity set table, and more. 
Throughout the afternoon until midnight 
with a unified theme: Truth.
Detailní program / Detailed program:  
facebook.com/Betlemskakulturninoc

 FOTOGRAF FESTIVAL #9
Archeologie euforie: 1985–1995 / 
Archeology of Euphoria: 1985–1995
26. 9. – 14. 11.
Tématem devátého ročníku Fotograf Festiva-
lu je transformace společnosti z totalitního 
režimu do kapitalismu.
Ačkoliv současná střední Evropa nesporně 
prožívá nejvíce idylické období své novo-
dobé existence, rostoucí politické a sociální 
problémy posledních let, které často 
radikálně zpochybňují vývoj posledních 
tří dekád, nás stále silněji vracejí k otázce 
zakotvení a legitimity současné neoliberální 
společnosti. Nenápadnou, avšak podstatnou 

součástí dneška je i neustálý boj o obraz 
a logiku naší minulosti.

  – označení výstav, které jsou součástí 
festivalu v textové části ArtMap.

 – lokace participujících galerií v mapové 
části ArtMap.
Kompletní program doprovodných akcí: 
fotografestival.cz
en The theme of the next festival edition is 
the transformation of society from totalitar-
ian regime to capitalism.
Although the contemporary Central Europe 
is undoubtedly experiencing the most idyllic 
period of its modern existence, the growing 
political and social problems of recent years, 
which often radically question the evolution 
of the last three decades, are increas-
ingly returning us to the question of the 
anchoring and legitimacy of contemporary 
neoliberal society. An inconspicuous but 
essential part of today is a constant struggle 
for the image and logic of our past.

  – designation of exhibitions that 
are part of the festival in the text part of 
ArtMap.

 – location of participating galleries in 
ArtMap map section.
Complete program of accompanying events: 
fotografestival.cz
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Kateřina Konvalinová: Korektivní vztahy:  
Bad trip / Corrective Relations: Bad Trip
6. 9. – 13. 10.
Výstava je inspirována změněnými stavy 
vědomí, novodobou mystikou a fenoménem 
tzv. formující události, čímž se rozumí silný 
osobní prožitek, který zásadně proměňuje 
naši reflexi sebe sama i okolního světa. 
en The exhibition is inspired by the altered 
state of consciousness, new age mysticism 
and a phenomenon of the so-called norma-
tive event, meaning a strong personal expe-
rience that profoundly transforms the way 
we reflect upon the world and ourselves. 
k / c Alžběta Bačíková a Markéta Jonášová
Otevírací doba: pá–ne, 13–18h nebo po 
předchozí domluvě na: / Opening Hours:  
Fri-Sun, 13–18 or by prior arrangement at:  
mail.etcgalerie@gmail.com
Neklid obrazu III: Potřeba sdílení / 
Restless Image III: The Urge to Share
21. 10. – 17. 11., hlavní projekce 7. 11.
Projekt představí umělecká videa, jejichž 
autoři pracují s obsahem platforem pro sdí-
lení audiovizuálního materiálu. Prezentovaná 
videa reflektují vzorce chování uživatelů 
těchto platforem a tím i jejich společenský 
potenciál. Promítání doplní komentář kurá-
tora Tomáše Kajánka. 
en The project presents videos whose au-
thors work with footage found on platforms 
for sharing audiovisual content. The videos 
reflect the behavioral patterns displayed 
by users of these platforms, and thereby 
their social potential. The screening is ac-
companied with a talk by the curator Tomáš 
Kajánek. 
k / c Tomáš Kajánek
Otevírací doba: během večerní projekce 
nebo po předchozí domluvě na: / Opening 
Hours: during evening screenings or by prior 
arrangement at: 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
3. – 21. 9.
Kadlčákova tvorba se pohybuje v malbě 
a kresbě, avšak pracuje i s digitální grafikou, 
objektem, instalací a videem. Pojetí kresby 
je v jeho podání velmi široce objímající. 
Zajímá ho především reflexe současné 
společnosti a jejích symbolů, které užívá pro 
další řetězení asociací, a to ve světě umění.
en Kadlčák works in painting and drawing, 
but also with digital graphics, objects, 
installations and video. The concept of 
drawing in his work is very broadly embrac-
ing. He is interested primarily in reflections 
on contemporary society and its symbols 
that are used for other chains of association 
in the art world.
Jan Trejbal
24. 9. – 19. 10.
Tvorba výtvarníka, architekta a zakladatele 
projektu Neolokátor osciluje mezi umě-
leckým a přírodovědeckým pohledem na 
svět. Výstava představuje autorovy takzvané 
GPS skici, kdy každá odpovídá jinému účelu 
pořízení.
en The work of an artist, architect and 
founder of the Neolokátor project oscillates 
between artistic and scientific worldviews. 
The exhibition presents the artist's so-called 
GPS sketches, each corresponding to a dif-
ferent acquisition purpose.
Jana Kasalová
22. 10. – 16. 11.
Kasalová je představitelka střední generace 
výtvarníků, kteří ve své tvorbě intenzivně 
rozvíjejí médium kresby. V její tvorbě nalez-
neme zájem o čínskou a japonskou tušovou 
malbu a kaligrafii. V Altánu Klamovka se bude 
prezentovat svými novými kresbami.
en Kasalová is a representative of the middle 
generation of artists who intensively develop 
the medium of drawing in their work. In her 
work, we can find interest in Chinese and 
Japanese ink painting and calligraphy. Here 
she presents her new drawings.
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 vystavování umění je Fakultní nemoc-
nice jedno z nejzajímavějších veřejných 
prostranství, které Praha má. Jde vlastně 
o jakési město ve městě s vlastní infra-
strukturou, 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 ná-
ročným psychickým vypětím. Pro rok 2019 
jsme vybrali projekty Dušana Zahoranského, 
Roberta Bárty a Anny Hulačové. 
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

Jan Tichý, host Faheem Majeed:  
Modrá oranžerie / Blue Orangery
25. 7. – 29. 9. 
k / c Tereza Severová
Petra Leláková a Lorenzo Kamerlengo
15. 10. – 1. 12.
k / c Tereza Jindrová

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

Vladimíra Klumpar: Vibrace / Vibration
13. 9 - 8. 11.
Vladimíra Klumpar, jejíž skleněné tavené 
objekty často v jasných a dominantních 
barvách vyzařují chvění, neklid, vibrace 

odkazující na napětí ve vlastní zemi i člověku. 
Protože se sklem nezachází jako s běžným 
materiálem, ale jedinečným přírodním úka-
zem, patří Klumpar k nejvýraznějším tvůrcům 
své generace 
en Vladimíra Klumpar’s glass art works, often 
presented via striking, dominant colours, 
contain hidden energies suggestive of mo-
tion, possesing an internal vibration and 
restlessnes. Such powerful depiction of 
tension explains why Klumpar is one of the 
most dynamic contemporary glass artist her 
generation.

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
do / until 8. 9.
k / c Inês Geraldes Cardoso

GALERIE MEETFACTORY 
+ GALERIE KOSTKA

Michael Bielický a Kamila B. Richter,  
Ana Latini, Jakub Nepraš, Amelia Tan:  
Laterna magika: Paměť experimentu /  
The Memory of an Experiment
27. 9. – 10. 11.

Výstava se zaměřuje zejména na pokusnictví, 
které Laternu magiku, fenomén s mnoha 
fasetami a ambivalencemi, vždy tvořilo a tvo-
ří, na neustálý a neustávající experiment, 
ze kterého se rodí a který může paradoxně 
zapříčinit i její stagnaci. 
en The exhibition is focused on experimen-
tation which has always created and still cre-
ates Laterna Magika, a phenomenon of many 
facets and ambivalences, to the continuous 
and unceasing experiment out of which it is 
born; and which, paradoxically, can be the 
cause of its stagnation. 
k / c Lucie Česálková, Kateřina Svatoňová

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

Miroslav Hašek, Julie Hrnčířová, Radek 
Jandera, Moře Klidu, Jakub Korselt, Martin 
Krupa, Lucie Růžičková, Klára Kelovská, 
Klára Míčková, Alexandra Naušová, Simona 
Patelisová, Barbora Ondřichová, Gabriela 
Procházka, Anna Roubalová, Karolína 
Votýpková, Terezie Adamová, Marie 
Sheerbaumová, Gabriela Kronďáková, Petra 
Sklenářová, Barbora Šimková, Michaela 
Thelenová, Hana Vysloužilová:  
Labyrinth
13. 8. – 8. 10.
Projekt ateliéru Digitální média na FUD 
UJEP se zabývá pocitem nepředvídatelnos-
ti a vlivem vnějších okolností v prostředí 
neukotvených mezilidských vztahů a obecné 
ztráty paměti. 
en The exhibition of the Digital Media Studio 
at the Faculty of Art and Design (UJEP) 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
Sylvain Azam, Ana Braga, Fanny Chalot, 
Judith Espinas, Céline Notheux, Catherine 
Radosa, Clémént Roche, Giuliana Zefferi, 
Sophie Lamm, Yanick Langlois: Jedinečné 
vstupy IV / Extraordinary Entrances IV
15. 10. – 15. 12.
Projekt francouzského Atelieru W, který 
se rozhodl výstavu koncipovat za naprosté 
absence uměleckého ega jako jedno kolek-
tivní dílo. Celá výstava je výsledkem měsíční 
rezidence. 
en The project of French Atelier W, which 
decided to conceive the exhibition as one 
collective work in the total absence of artis-
tic ego. The whole exhibition is the result of 
a month-long residence. 
k / c Yannick Langlois, Catherine Radosa

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Jana Mercogliano: V jiném světě/  
In a Different World
16. 9. – 17. 10.
Prostor galerie bude vyplněn rozvětvenou 
strukturou, reprezentující network neuronů 
podobný skladbě lidského mozku. Návštěvník 
bude prostorem procházet a aktivovat neko-
nečné soustavy neurálních okruhů.
en Gallery space will be filled with 
a branched structure representing a network 
of neurons similar to that of the human 
brain. The visitor passing through space will 
activate endless systems of neuronal circuits.
k / c Tereza Špinková
David Bartoš: Obraz Rodiny /  
The Family Picture
22. 10. – 22. 11.
Videoinstalace 6 synchronních video-portré-
tů, znázorňující jednotlivé členy určité rodiny 
a doplněné o postupně putující audio popis 
vyobrazených z pohledů jejich známých 
a kolegů. 
en Video installation of 6 synchronous video-
portraits, depicting individual members of 
a certain family, supplemented by a progres-
sive audio description depicted from the 
views of their friends and colleagues. 
k / c Barbora Ciprova

PRAGOVKA GALLERY POP–UP
George Anghelescu, Stefan Ungureanu: 
Wonderlust / Showcase Bucharest
16. 9. – 17. 10.
Malířská výstava dvou umělců reprezentují-
cích současné rumunské umění. Showcase 
Bucharest – kurátorský talk a prezentace 
umělecké scény v Bukurešti. 
en Painting exhibition of two artists present-
ing Romanian contemporary art. Showcase 

ideologie. Tomáš Lahoda se ale nespokojí 
s povrchní kritikou konzumu. Autor nám 
odkrývá nekonečnou řadu ambivalencí, které 
jsou spojeny s relativně novým paradigma-
tem. Společně s velkým kritikem současné 
společnosti Gillem Lipovetskym odhaluje 
základní rysy „nového člověka“: hédonismus, 
individualismus a narcismus.
en Consumerism is our definition framework, 
it defines our world, the horizon of our 
sense. It delimits the boundaries of the 
world we know, sets a benchmark that was 
formerly a religion or political ideology. In 
a way, we are in a prison of conceivable 
schemes of access to reality. However, 
Tomáš Lahoda is not satisfied with a super-
ficial criticism of consumerism, the author 
reveals an endless series of ambivalences 
that are associated with relatively new 
paradigms. Together with the great critic of 
contemporary society, Gill Lipovetsky, he 
reveals the basic features of the "new man": 
hedonism, individualism and narcissism.
invited by Michal Novotný / selection of 
works by Lukáš Hofmann
E2

JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2) 
st–pá/Wed–Fri 14:00–18:00 
so/Sat 11:00–18:00 
jirisvestkagallery.com

Jårg Geismar, Jan Kotík, Kristina Fingerland: 
Follow me or don‘t
do / until 7. 9.
Sofie Švejdová, Andreas Schmitten
17. 9. – 9. 11.
Výstava představuje nové abstraktní 
obrazy Sofie Švejdové v dialogu s objekty 
německého umělce Andrease Schmittena. 
en Exhibition introduces new abstract 
paintings by Sofie Švejdová in dialogue with 
objects by German artist Andreas Schmitten.
E3

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

Nayra Sanz Fuentes, Pooja Gurung & 
Bibhusan Basnet, Nicolás Guillén Landrián, 
Osama Mohammed, Tulapop Saenjaroen, 
Wu Chi-Yu: Nomád vyráží do pouště / 
Nomad Sets Off Into the Desert
27. 6. – 30. 9.
Filmy na výstavě ukazují na jedné straně 
možnosti a touhy světa bipolárního, ještě 
ne globálního, v kterém se ještě naděje a 
lepší život a budoucnost dala věrohod-
ně artikulovat. Na druhé straně v odrazu 
partikulárních případových studií současné 
komodifikace krajiny a volného času. Vše je 
zarámováno vytříbenými filmovými obrazy, ve 
kterých svět již není alegorií, Dantovo peklo 
je žitou realitou. A obrazy opuštěnosti světa, 
který zmizel a lze ho zrekonstruovat jen jako 
loutkové představení. 
en The films in this exhibition reveal the pos-
sibilities and desires of the bipolar, though 
not yet global world, in which the hope for 
a better life and future could still be credibly 
articulated. On the other hand, they are case 
studies of specific examples of the com-
modification of the contemporary landscape 
and leisure. Everything is framed by refined 
film images in which the world is no longer 
an allegory, but rather a living Dante's hell, 
and the pictures of the deserted and disap-
peared world can only be reconstructed as 
a puppet show. 
k / c Zuzana Jakalová, Zbyněk Baladrán
Třídní boj / Class Struggle
15. 10. – 1. 12.
Před deseti lety prohlásil miliardář Waren 
Buffet v New York Times: “Tohle je třídní 
válka … a je to třída bohatých, moje třída, 
která ji vede a vítězí v ní”. S kým to tento mi-
liardář válčí? Samozřejmě se všemi ostatními, 
s námi. Projekt performativním způsobem 
problematizuje současné třídní vztahy. 
en "This is a class war ... and it's a class of 
the rich, my class that leads and wins it", the 
billionaire tycoon Warren Buffet stated for 
the New York Times ten years ago. But who 
is this billionaire fighting with? Of course with 
everyone else, with us. Through a series of 
peformance-lectures, the exhibition chal-
lenges our current class relationships. 
k / c Zuzana Jakalová, Zbyněk Baladrán

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

Studio GEOMETR: po-míjivé protnutí
13. 9. – 27. 10.
Linda Kaplanová and Klára Spišková, 
absolventky Ateliéru textilního designu na 
UMPRUM a zakladatelky studia Geometr 
představí v galerii site-specific projekt 
na pomezí velkoformátové malby a tkané 
instalace. 
en Linda Kaplanová and Klára Spišková, 
graduates of the Textile Design studio at 
Academy of Applied Arts, Architecture and 
design in Prague and founders of Geometr 
studio will present site-specific project 
between large-scale painting and textile 
installation.

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

Eliška Hanušová a Hana Sommerová: 
Kolčavice a Kolasice 
24. 8. – 14. 9.
Studentky Eliška Hanušová (UMPRUM) a Hana 
Sommerová (AVU) společně studovaly na 
střední škole v Heleníně a Vysočina se jim 
stala východiskem i pro výstavu v Galerii 
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 textile materials 
to create a reminiscence of the landscape in 
the busy vestibule space of the subway. 
k / c Kamila Huptychová
Výstava vznikla ve spolupráci s 8SMIČKA – 
zóna pro umění.

Matúš Buranovský: Regulované utrpení
19. 9. – 12. 10.
Instalace Matúše Buranovského, absolventa 
Ateliéru Grafického designu a nových 
médií, spočívá v symbolickém regulování 
toho nejdivočejšího z ulice – graffiti. Ve 
svém projektu pracuje s dvěma protipóly, 
které vidí v obecně přijímaném názoru na 
street art a ve svém vlastním pozitivním 
vztahu k němu. 
en The installation of Matúš Buranovský, 
a graduate of the Graphic Design and New 
Media Studio is based on the symbolic reg-
ulation of the wildest thing on the streets 
- graffiti. In his project he works with two 
counterparts, which he sees in a generally 
accepted view of street art and in his own 
positive attitude to it. 
k / c Alice Vítková
Minami Nishinaga: Krmítko
17. 10. – 16. 11.
Minami Nishinaga je zahraniční studentkou 
Ateliéru Sochařství na UMPRUM, která na-
lezla motivaci pro studium náročné češtiny 
ve sbírání mile znějících českých slov. Mezi 
svými přáteli sbírá různé zdrobněliny do 
ptačího krmítka, které nyní umisťuje i do 
Galerie NIKA. 
en Minami Nishinaga is a foreign student 
from the Sculpture Studio at the Academy 
of Arts, Architecture and Design in Prague, 
who found motivation for studying the 
demanding Czech language in collecting 
pleasantly-sounding Czech words. She 
collects various diminutives amongst her 
friends into a bird feeder, which she now 
places in the NIKA Gallery. 
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

David Postl
4. 10. – 8. 11.
vlajka / flag:
4. 10. – 13. 12. 
k / c Axel Koschier & Stefan Reiterer

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 (E3) 
po–čt, 13:00–18:00 
pá 13.00–17:00 
galerieviaart.com

Jakub Berdych: TЯUTH
24. 9. – 24. 10.
Kamenné objekty parafrázující možnosti 
významových přeměn slov v různých jazy-
kových proměnách.
en Stone objects paraphrase the possibili-
ties of semantic transformations of words 
in a different language transformations.
E4

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

Friend of a Friend
30. 8. – 1. 9. – 20.10.
LAMBDALAMBDALAMBDA
STEREO
XYZCOLLECTIVE
Dardan Zhegrova
E5

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

Karel Appel „Oh, schatzili!“
do / until  13. 9.

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

David Fesl, Sláva Sobotovičová: Soud, pád,  
pin a promiň / Court, Fall, Pin, and Sorry
15. 8. – 15. 10.
Fesl a Sobotovičová ve společných pracích 
skrze texty, instalace, řízené události a per-
formance tematizují společenské pozice 
umělecké komunity směrem dovnitř i ven. 
V nepravidelné řadě nad sebou ve svahu 
parku rozmístili konstrukce s bronzovými 
pamětními deskami, evokující k zastavením 
stejně jako kalvárie. Zajímá je vazba sochař-
ství na širší společenský kontext a kontrast 
proměnlivosti politických podmínek 
a snahy o zvěčnění poselství skrze trvanlivý 
materiál.
en Working together through texts, instal-
lations, guided events, and performances, 
Fesl and Sobotovičová thematize social 
rank in the artistic community both inwards 
and outwards.

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

Klára Zahrádková: Návody královny recepty 
kuna malá strana vítr jaro aroma kůň / 
Instructions Queens Marten Recipies Malá 
strana Wind Spring Aroma Horse
12. 9. – 9. 10.
Výstava autorských knih a ilustrací Kláry. 
en Exhibition of books and illustrations.
Ozvěny Tabooku / Echoes of Tabook
od / from 10. 10.
Každoroční přehlídka toho nejlepšího, co 
se objevilo na mezinárodním festivalu knih 
a ilustrace v Táboře. 
en Annualy selection from the international 
festival of books and illustrations in Tábor.
F3

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

Markéta Hlinovská: CO2
5. 9. – 20. 10.
k / c Petr Vaňous
F4

ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
etcgalerie.cz

  Roman A. Muselík
12. 10. – 16. 11. (projekt_room)

Roman A. Muselík, spoluzakladatel kultovní 
skupiny Bratrstvo, fotografuje již od 80. let. 
Jeho tíživé sociální portréty i vize vracející 
se k dědictví nejtužších časů komunistické 
totality předjímají následnou estetiku skupiny 
Bratrstvo.
en Roman A. Muselík, a co-founder of the 
cult Bratrstvo (Brotherhood) group, has 

worked with photography since 1980s. His 
gloomy social portraits and visions, returning 
to the legacy of the toughest times of com-
munist totalitarianism, anticipate the subse-
quent aesthetics of the Bratrstvo group. 
k / c Pavel Vančát

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 Multimedia installation of invisible prints, 
seeds, plants, nymphs, bees and more.

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

Momu & No Es: Who Does She Think She Is
31. 8. – 5. 10.
Momu & No Es reflektují osobní postavení ve 
světě, ve kterém hmotná realita splývá s digi-
tálním prostředím a dává jim stejnou váhu. 
en Momu & No Es explore living and engag-
ing in a world where tangible reality easily 
merges with a digital environment where all 
elements carry equal weight.
k / c Kiki Petratou, Joey Ramone
Jiří Franta & David Böhm: Předstíraný spánek 
/  
Pseudo-Sleep
19. 10. – 20. 12.

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

Small Talk
25. 9. – 27. 10.
Krátká společenská konverzace s přáteli 
nebo lidmi, se kterými sdílíme podobnou 
zálibu, nad vybranými kousky ze světa uži-
tého umění. Výstava se však nechce zarazit 
o mantinel rovných kšiltů čepic barbersho-
pových vousáčů. V krátkých rozhovorech 
naopak chceme navázat na hodnoty oprav-
dového designu a opřít se přitom o reálné 
práce mladých studentů. 
en A short social conversation with friends 
or people with whom we share a similar 
hobby for selected pieces from the world of 
applied arts. However, the exhibition does 
not want to stop by the barriers of straight 
peaks of barbershop bearded guy's hats. 
In short interviews we want to build on the 
values of true design and rely on the real 
work of young students.
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
do / until 15. 9.
Anna Solal: Salle de Bains
do / until 15. 9.
Markéta Magidová: Obloukem připažit 
s nekonečnem / Lower Your Hands in an 
Arc to the Infinite
25. 9. – 17. 11.
Ornamenty masy. Hromadné skladby na 
všesokolském sletu. Sedimentace vzorců 
chování. Markéta Magidová sleduje skupinové 
obrazce, jejich choreografii, vznik a význam 
ve společenské perspektivě genderových 
rolí. Pohyb ustává, zapuštěný v objektech, 
otištěný v historii a strukturovaný v dekoru.
en Ornamentalised mass. Group composi-
tions at Sokol mass gymnastics. Sedimen-
tation of behavioral patterns. Markéta 
Magidová observes patterns of human 
formations, their choreography, origin and 
importance in the social perspective of gen-
der roles. Movement ceases, embedded in 
objects, imprinted in history and structured 
within the decor.
k / c Caroline Krzyszton
Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė: 
Sunk into it, part of it / it would be like 
hearing the grass grow, and we should 
die of that roar which is the other side of 
silence
25. 9. – 17. 11.
Umělkyně vytvářejí spekulativní prostor 
prostřednictvím spolupráce a vyhledávání 
aberantních médií. Výstavní projekt spojuje 
řadu nových a existujících děl, odvoze-
ných z výzkumu Young Girl Reading Group 
a zahrnuje čichovou i textovou složku, sochu 
a video, které společně vypravují roztříš-
těný příběh, který lze chápat jako určitou 
předzvěst molekulárních extenzí a textových 
stop těla, prostřednictvím dat, která tělo 
generuje.
en Gawęda and Kulbokaitė explore artistic 
production through collaboration and 
search for aberrant media that lend them-
selves to creating speculative environments. 
The exhibition brings together an array of 
new and existing works, all derived from 
Young Girl Reading Group research. The 
presentation comprises of scent, sculpture, 
text and video contributing to a fragmented 
narrative to be navigated through - augura-
tion on the molecular extensions and textual 
traces of body, via the data it generates.
k / c Caroline Krzyszton
Tomáš Lahoda: Ad Paintings, Book Paintings, 
Genre Paintings, La Guardia
25. 9. – 17. 11.
Konzumentarismus je naším definičním 
rámcem, tvoří náš svět, horizont našeho 
smyslu. Vymezuje hranice světa, ve kterých 
se pohybujeme, klade měřítko, jehož zdro-
jem bylo dříve náboženství nebo politická 

Bucharest – curatorial talk and presentation 
of the art scene in Bucharest. 
k / c Dan Popescu
Marie Tomanová: Young American
22. 10. – 22. 11.
Výstava fotografií české fotografky žijící 
dlouhodobě v New Yorku. 
en An exhibition of photographs by a Czech 
photographer living long time in New York. 
k / c Tomas Beachdel

THE WHITE ROOM
Filip Černý: Whitemotiv
16. 9. – 17. 10.
Autor výstavy reaguje na předchozí vybílení 
již beztak bílého prostoru galerie The White 
Room, do níž umisťuje sérii obrazů, v nichž 
pokračuje v tematizaci zastavení času a pří-
běhu, ve kterém bílá dostává větší prostor. 
en The artist reacts to the previous whiten-
ing of the already intensively white space 
of the gallery, in which he places a series of 
paintings thematizing the stopping of time 
and story in which white gets more space. 
k / c Lucie Nováčková
Robert Palúch: Podprahové souvislosti / 
Subliminal Context
22. 10. – 22. 11.
V Palúchově tvorbě se mísí DIY postupy se 
sochařskou profesionalitou a vysokou úrovní 
zpracování. Hybridní povaha díla oscilujícího 
mezi objektem a figurací, specifický so-
chařský humor i řemeslná svrchovanost činí 
z Palúcha nezaměnitelného autora. 
en In Palúch's work, DIY practices, sculptural 
professionalism and a high level of process-
ing are intermingling. The hybrid nature of 
the work – with a specific sculptural humour 
as well as craft sovereignty - oscillates 
between object and figuration.

STUDIO PRÁM 
Čerpadlová 4b, Praha 9  
po a út / Mon and Tue 13:00–19:00 
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9. DEN ARCHITEKTURY

út 1. 10. —  
— po 7. 10. 2019

Svobodná architektura 
+ 100 let Bauhausu

Ve více než 90 českých  
a slovenských městech zdarma

denarchitektury.cz kruh.info

11.9—10.10 2019 
Výstava+debaty 
Literatura, hudba, film...
Lapidárium 
Betlémské kaple
program: zapravdu.cz
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VVho Does She  
Think She Is 
vernisáž 30.9.2019 od 18 hod  

k/c: Kiki Petratou, JOEY RAMONE (NL)

31.8.- -5.10.

Momu & No Es
N E V A N  C O N T E M P O

mistrovská díla  
gotiky, renesance  
a baroka

aUkce
 14. 9. 2019 17.00

www.arcimboldo.cz 
@galeriearcimboldo
 +420 222 700 955 
info@arcimboldo.cz
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