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newsletteru / For exhibition openings, 
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A1

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

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

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 at www.avu220.cz. 
k / c Boris Ondreička, Tomáš Vaněk
A4

HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA
Bubenská 14 (A4)
otevřeno jen v době pořádání akcí – 
sledujte facebook / open only during 
events – check FB
holesovickasachta.cz
STONE PROJECTS 
Šimáčkova 24 (A4) 
st / Wed 14:00–18:00 
nebo po domluvě / or by appointment 
stoneprojects.cz

Anna K.E.
6. 11. – 4. 12.
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 & Other Dreams
13. 9. – 20. 1.
Hlavní výstava podzimní sezony v Centru 
DOX představí tvorbu mezinárodně uzná-
vaného tvůrce, autora knih (nejen) pro děti, 
ilustrátora a grafika Petra Síse. Svět Petra 
Síse je světem fantazie, velkých putová-
ní 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 The main exhibition of the fall season at 
the DOX Centre will feature the work of Petr 
Sís, an internationally recognized illustra-
tor, graphic artist, and author of (not only) 
children's books. The world of Petr Sís is 
a world of fantasy, great voyages, and ad-
ventures, 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 occa-
sion of the 30 th anniversary of the Velvet 
Revolution, the exhibition focuses primarily 
on the principal aspects of Petr Sís's work, 
which is "inner" and "outer" freedom.
Russia. Timeless
3. 10. – 1. 12.
Russia. Timeless představuje výrazná umě-
lecká stanoviska ze současného Ruska. Vý-
stava vědomě nezdůrazňuje politická témata 
ani výrazivo uměleckého aktivismu, spíš jde 
o uměleckou reflexi dějinného a civilizač-
ního koloběhu, o nemožnost vymanit se ze 
zavedených modelů a vyjetých kolejí, ačkoli 
ukazují směrem, který neslibuje nic dobré-
ho. Přesto jednotlivá díla srší jedinečnou 
nápaditostí, vtipem, uměleckou pronikavostí 
a myšlenkovou odvahou, jichž je tolik zapo-
třebí jak v Rusku, tak i jinde. 
en The exhibition presents significant artis-
tic commentary from contemporary Russia. 
It intentionally does not emphasize political 
topics nor the expressive means of artistic 
activism, and is much more an artistic re-
flection on historical and civilizational cycles 
and on the impossibility of extricating one-
self 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 else-
where.
Veronika Psotková: Spolu
25. 10. – 20. 1.
Tvorba Veroniky Psotkové (*1981) je založena 
na principech realistického figurálního so-
chařství. Její sochy odkazují jak na klasickou, 
tak soudobou figurální tvorbu. V posledních 
letech se do popředí jejího zájmu dostaly 
především netradiční prostorové instalace 
stylizovaných drátěných figur a objektů. Vý-
stava Spolu, v níž autorka vědomě pracuje 
s konkrétní architekturou výstavního prosto-
ru Centra DOX, představuje díla vytvořená 
z rabicové sítě. 
en The work of Veronika Psotková is based 
on the principles of realistic figurative sculp-
ture. Her sculptures reference both classi-
cal and contemporary figurative artwork. In 
recent years she has been primarily focusing 
on unconventional spatial installations con-
taining wireframe figures and objects. In To-
gether, consciously working with the specific 
architecture of the DOX Centre’s exhibition 
space, Psotková is presenting artworks made 
of stucco netting.
B2

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

Lukáš Musil: Azajtókzáródnak
25. 9. – 24. 11.

ŠLITR ŠLITR ŠLITR
30. 11. – 15. 2.
Tři významná výročí, tři osobnosti a tři roky 
práce – 60 let od vzniku divadla Semafor, 
50 let od náhlé smrti Jiřího Šlitra a 95 let od 
jeho narození připomene Galerie Vila Pellé 
rozsáhlou výstavou jeho osobitého poetické-
ho výtvarného díla – od studií, kreseb z čas-
tých cest, přes karikaturní momentky, až po 
vtipné i živočišné erotické variace. 
en Three significant anniversaries. Three 
personalities and three years of work – 60 
years since the establishment of the theater 
Semaphore. 50 years after the sudden death 
of Jiří Šlitr and 95 years since his birth. The 
Villa Pellé Gallery commemorates with an ex-
tensive exhibition of his distinctive and po-
etic artwork , through studies, drawings from 
frequent trips, snapshot sketches to the ani-
maly erotic and funny catroon variations.
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

Kateřina Vincourová: V odraze minulosti 
doteky nevinnosti / Touches of Innocence in 
Reflections of the Past
14. 11. – 19. 12.
Kateřina Vincourová nikdy neměla daleko 
k ostrým, ač formálně poetickým kritickým 
komentářům vůči akutním otázkám konkrétní 
doby, jako vazba bývalého východu a západu, 
konzumní charakter současné společnosti, 
feminismus a další. Ve svém novém projektu 
ale ustupuje o několik kroků zpátky k zdánlivě 
všedním denním situacím a výjevům, jejichž 
potenciál ke kritickému tázání ale drží stej-
nou míru urgence.
en Kateřina Vincourová has never been far 
from sharp critical comments towards press-
ing issues of today, be it the relation be-
tween the former East and West, consumer-
ism, feminism, etc. Yet she always managed 
to stay on the formal side of things in quite 
poetic visual vocabulary. For her new project 
she decided to take a couple of steps back 
and focus on seemingly mundane quotidian 
situations and imagery. Though their poten-
tial to critical questioning keeps the same 
high level of urgency.
k / c Jen Kratochvil
B4

ARTWALL GALLERY 
opěrná zeď Letenských sadů / Letna Park 
retaining wall, 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
Petr Zewlakk Vrabec: Klima revoluce /
Climate Revolution
15. 11. – 13. 2.
Výstava známého českého aktivistického fo-
tografa se zaměřuje na paralely Listopadu 
1989 a současných nenásilných protestů kli-
matického hnutí. 
en Exhibition of well-known Czech activist 
photographer focuses on parallels between 
the November 1989 and current non-violent 
protests of climate movement. 
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

BERLINSKEJ MODEL 
Pplk. Sochora 9 (B4) 
berlinskejmodel.cz

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

GALERIE PETR NOVOTNÝ 
Heřmanova 35 (B4) 
út–pá / Thu–Fri 12:00–18:00, 
so po domluvě na tel. / Sat by 
appointment 
galeriepn.cz

Petr Bařinka: ZE/MNĚ/NE/ZE/MĚ
6. 11. – 21. 12.

INI PROJECT / PROSTOR 
Jeronýmova 88/9 (vchod z Husitské) (C5) 
pro otevírací dobu sledujte náš FB / 
check FB for opening hours 
iniproject.cz

Magdalénina prádelna / Magdalene Asylum 
(Laundry). Magdalena Kwiatkowska 
a klientky neziskové organizace Jako 
doma / Magdalena Kwiatkowska and clients 
of the Jako Doma (Like At Home) non-profit 
organization
listopad – prosinec / November – December
Magdalénina prádelna je pozůstatek snu 
o kolektivním bydlení. Vedena těmi, jejichž 
hlasy obvykle nejsou slyšet, vytváří sítě, kde 
se pracující a nepracující, s domovem nebo 
bez něj, můžou setkávat a komunikovat při 
čekání na vyprané prádlo. Magdalénina prá-
delna je událostí ne ve smyslu umělecké 
akce, ale spíš dobrodružství plného nepláno-
vaného dění, chování, nehod a zvědavosti. 
Je to hledání způsobu, jak využít nevyhnu-
telného chaosu bez zisku kontroly.
en The Magdalene Asylum is a remnant of 
the collective housing dream. Guided by 
those whose voices are not usually heard, 
they are creating a network where the 
working and non-working, with or without 
a home, can meet and interact while wait-
ing for their laundry. The Magdalene Asylum 
is not an artistic event per se, but rather an 
adventure of planned unplanned events, be-
havior, coincidences, and curiosities. It is the 
search for a way to take advantage of inevi-
table chaos without gaining control.

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

David Možný: Lowdown
10. 10. – 3. 11.
k / c Gabriela Kotiková

Techniky truchlení / Protokoly posvátna
Grieving Techniques / Protocols for Holiness
13. 11. – 8. 12.
Vystavující: studentky a studenti ateliéru in-
termediální tvorby II Dušana Zahoranského 
a Pavly Scerankové na AVU v Praze.
Každá sekulární společnost obsahuje vztah 
k posvátnu jako svůj zamlčený aspekt – algo-
ritmické kultury a digitální infrastruktury jsou 
pokračováním sakrálních rituálů jiným způso-
bem. Můžou být dnes tyto tendence obno-
veny za účelem kolektivní praxe, jež by nám 
umožnila truchlit nad pravdou klimatické kri-
ze, a jež by nám pomohla uchopit složitou 
dynamiku našich identit v planetární realitě? 
en Every secular society has its relationship 
to holiness as an unsaid aspect – algorithmic 
cultures and digital infrastructures represent 
the continuation of sacral rituals and ten-
dencies in another way. Can these tenden-
cies be renewed today for the purpose of 
collective practice, which would enable us 
to grieve over the truth of the climatic crisis, 
and which would help us grasp the compli-
cated dynamics of our identities in the plan-
etary reality? 
k / c Lukáš Likavčan
Svätopluk Mikyta
20. 12. – 12. 1.
k / c Gabriela Kotiková

GALERIE KURZOR
Sidsel Meineche Hansen: Live Life Well®

1. 11. – 8. 12. 2019
Výstava sestává ze CGI videí, dřevořezových 
tisků a soch vytvořených v posledních pěti 
letech, kdy Sidsel Meineche Hansen (DK) za-
měřovala svou pozornost na oblast průmyslu 
spojujícího virtuální a robotická těla s lidskou 
prací ve farmaceutickém, pornografickém 
a technologickém průmyslu. 
en The exhibition consists of CGI videos, 
woodcut prints and sculptures that span the 
last five years of Hansen's work focusing on 
the industrial complex that connects virtual 
and robotic bodies with human labour with-
in the pharmaceutical, pornography, and 
tech industries. 
k / c Edith Jeřábková
Lawrence Lek
20. 12. – 23. 2.
V rámci poslední výstavy kurátorky Edith Je-
řábkové v Galerii Kurzor se českému publiku 
představí umělec Lawrence Lek (UK). 
en Within her last exhibition in the Cursor 
Gallery, Edith Jeřábková will introduce artist 
Lawrence Lek (UK) to the Czech audience. 
k / c Edith Jeřábková

AUDITORIUM
Oskar Helcel a Martin Netočný: 
Domy kultury / Houses of Culture
do / until 10. 11.
Dlouhodobý projekt autorů Helcela a Netoč-
ného si klade za cíl ukotvit fenomén kultur-
ních domů jakožto vizuální sondu balancující 
na hraně edukativního a autorského přístu-
pu. Jádrem samotné výstavy je autorská 
fotografická dokumentace současného sta-
vu kulturních domů vybudovaných v letech 
1948–1989.
en A long-term project by Helcel and 
Netočný aims to anchor the phenomenon 
of “cultural halls” as a visual probe balancing 
on the edge of the educative and artistic ap-
proach. The exhibition is a series of photos 
documenting the current state of cultural 
halls built between 1948 and 1989. 
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

Alberto Giacometti
18. 7. – 1. 12.
Retrospektivní výstava vůbec poprvé v čes-
kém prostředí představí dílo jednoho z nej-
významnějších umělců 20. století, sochaře 
a malíře Alberta Giacomettiho (1901–1966). 
Jeho hlavním námětem byla lidská postava. 
Proslavily ho především existenciálně nalé-
havé protáhlé figury vznikající po druhé svě-
tové válce, neméně závažná jsou však i jeho 
díla z meziválečného období, kdy patřil k já-
dru pařížské avantgardy. 
en The retrospective presents 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 fig-
ure. 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 (*1926) ve Velké dvo-
raně Veletržního paláce v ucelené instalaci 
shrnuje tvorbu tohoto nejdůležitějšího čes-
kého umělce v oblasti propojení zvuku, obra-
zu a tělesného gesta. 
en Milan Grygar (b. 1926) discovered in 
acoustic drawing a link between the optical 
and the acoustic, making acoustic drawing 
part of intermedia art. He will present his 
major artworks in the author’s installation in 
the Large Hall of the Trade Fair Palace.
Josef Bolf: Tušení stínu / 
A Premonition of Shadow
20. 9. – 5. 1.
Základ výstavy Tušení stínu tvoří obrazy vy-
tvořené v období posledního roku. Tvoří 
společně kompaktní celek, a to jak svou for-
mou, tak svým obsahem. Jsou jakousi syn-
tézou řady motivů a témat, kterým se Josef 
Bolf věnoval již dříve a která nikdy zcela ne-
opustil. 
en The basis of the exhibition 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 Bolf has previ-
ously focused and never entirely left behind.
Introducing Sara Enrico: 
The Jumpsuit Theme
20. 9. – 5. 1.
Site-specifický kvazi-parazitní projekt v Pre-
zidentském salonku Národní galerie předsta-
vuje umělčin pokus vypořádat se s materi-
alitou prostoru mezi malbou a objektem ve 

stále šedivější zóně iluzorních objemů a všu-
dypřítomné plošnosti. 
en A site-specific and quasi-parasitic proj-
ect in the National Gallery's Presidential is 
the artist’s attempt to negotiate the spatial 
materiality between the painting and the ob-
ject, 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 
Image Departement. Výstava inscenuje zvu-
kové vibrace a percepční přeludy v post-
-cageovském 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 ex-
perience.
Jitka Hanzlová: Tišiny / Silences
15. 11. – 16. 2.
Česká umělkyně Jitka Hanzlová (nar. 1958) ve 
svých fotografických cyklech zkoumá indivi-
duálního člověka, jeho prostředí a krajinu, ve 
které žije. Většinou se při tom dotýká míst 
svého dětství, tématu, jež popisuje následu-
jícími slovy: „Cesta, po které jdu, je cestou 
zpět, cestou, ze které hledím do budouc-
nosti.“ 
en Czech artist Jitka Hanzlová (born in 1958) 
explores in her various series of photo-
graphs the individual, his surroundings, and 
the landscape in which she lives. In so do-
ing, she often approaches the sites of her 
childhood, an aspect that she describes in 
the following terms. “The path that I take is 
a path back to look into the future.”
1989
15. 11. – 16. 2.
Jak ve svých dílech zachytili čeští fotografo-
vé a umělci rok 1989? Výstava ve Veletržním 
paláci si klade za cíl připomenout třicáté vý-
ročí Sametové revoluce. Současně se chce 
s odstupem prozkoumat v lecčems přelomo-
vý rok 1989, který byl zlomový nejen pro čes-
kou společnost, ale také pro fotografii. 
en How did Czech photographers and artists 
capture the year 1989? This exhibition com-
memorates the 30th anniversary of the Vel-
vet 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.

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

Pakui Hardware: Thrivers
7. 11. – 11. 1.
B5

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

Zdeněk Trs: Popelavý svit / Earthshine
25. 10. – 24. 11.
Obrazy malíře Zdeňka Trse tentokrát sou-
středí svou pozornost na abstraktum všech 
abstrakt – kosmos. Opírá se přitom o přísnou 
geometrickou konstrukci, reprezentující zá-
kladní matematické a fyzikální poměry mezi 
jednotlivými entitami. 
en This set of Trs’s paintings focus their at-
tention on the ultimate abstract – the cos-
mos. They depend on a strict geometric 
structure representing basic mathematical 
and physical relationships between entities.
k / c Barbora Kundračíková
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

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. – 10. 11.
Výstava se zabývá konceptem angažovanosti 
skrze opětovné přijetí ikonických postav 
a tvoření osobní mytologie, například u os-
obností jako Sun Ra, Patrice Lumumba či An-
gela Davis, a kolektivními akcemi jako napří-
klad oživení ruské revoluční písně, populární 
legendy či analýza obrazů řízených politic-
kým režimem.
Projekt v rámci Fotograf Festivalu připravený 
Bubahof ve spolupráci s Fabienne Bideaud 
en The exhibition focuses on the concept 
of engagement through the resumption of 
iconic figures and the construction of per-
sonal 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 leg-
end; the analysis of images controlled by 
a political regime.
Project within Fotograf Festival by Bubahof 
feat. Fabienne Bideaud
Obrazy, které mohou klást odpor / 
Images Which May Resist
29. 11. – 20. 12.

Výstava představuje nová díla Lucie Rosen-
feldové, Matěje Pavlíka a Marie Lukáčové, 
jenž se pohybují mezi dokumentem, experi-
mentem a fikcí a ohledávají otázku informa-
tivnosti obrazu z umělecké perspektivy. 
en The exhibition presents the new works 
of Lucie Rosenfeldová, Matěj Pavlík and Ma-

rie Lukáčová, which oscillate between the 
spheres of documentary, experimentation 
and fiction, and ask about the information 
which an image might possess and of its re-
lation to artistic perspective.

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.
Hlavním tématem projektu Legenda in Me-
Moriam je studie zpracování kolektivního i in-
dividuálního traumatu pomocí umění. Výstava 
se zabývá historií, kulturními a osobními zku-
šenostmi dvou umělkyň: Belle Shafir (Izrael) 
a Cornelie Renz (Německo). Projekt zkoumá 
a přibližuje nejen základní prvky v práci se 
vzpomínkami a jejich zpracováním, ale i celý 
proces traumatu, reflexe a uzdravení. 
en The main theme of the Legenda in Me-
Moriam project is a study of the process-
ing of collective as well as individual traumas 
through art. The exhibition deals with the 
history and the cultural and personal expe-
riences of two female artists: Belle Shafir 
(Israel) and Cornelia Renz (Germany). The 
project explores and brings closer not only 
the fundamental elements of working with 
memories and dealing with them, but also 
the entire process of trauma, reflection and 
healing.

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 Sa-
mmlung Hoffmann ze Staatliche Kunstsa-
mmlungen Dresden s vybranými objekty 
současných českých umělkyň a umělců ze 
sbírek Národní galerie Praha a ze soukro-
mých sbírek. 
en The exhibition assembles a selection of 
works from the Schenkung Sammlung Hoff-
mann of the Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden and selected works of contempo-
rary Czech artists from the collections of 
the National Gallery Prague and private col-
lections.
C2

GALERIE ARCIMBOLDO 
Lázeňská 4 (C2) 
út–so / Tue-Sat 11:00–18:00 
zavřeno / closed 22. 12. – 6. 1. 
arcimboldo.cz

Jana Palečková a David Kolovratník: 
Past Lives 
do / until 16. 11.
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

Květa Pacovská: Run All the Way to 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.
Po retrospektivě konceptuální umělkyně 
Květy Pacovské v Městské knihovně obracíme 
tentokráte pozornost na téměř neznámou, 
o to však důležitější část její tvorby, ve které 
se v 60. a na počátku 70. let paralelně s pra-
cemi pro knihu věnovala volné grafice a ob-
jektům z papíru a kovu. Této oblasti nebyla 
doposud věnována náležitá pozornost, a pro 
příznivce jejího díla bude do značné míry 
překvapující. Přitom právě v této rané tvor-
bě jsou zformulována základní východiska, ze 
kterých celé mimořádné a mnohavrstevnaté 
dílo Květy Pacovské, zahrnující nejen autor-
ské knihy a ilustrace, ale také obrazy, sochař-
ské objekty a kresby, vychází. 
en During the 1960s and 70s, Květa Pacovská 
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 
formulated her basic starting points, which 
she subsequently developed in her extraor-
dinary 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
2. 10. – 17. 11.
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

Devětsil
11. 12. – 29. 3.
První a zároveň poslední výstava Umělecké-
ho svazu Devětsil se konala v Galerii hlavního 
města Prahy v roce 1986, tedy před více než 
30 lety. Připravovaná výstava nabídne širší 
spektrum tehdejších aktivit a soustředí se 
zejména na to, co bylo pro devětsilské pojetí 
tvorby zásadní: odklon od tradičního pojetí 
autonomního výtvarného díla, zdůrazněnou 
roli poezie, pokusy o intermediální tvorbu. 
Záměrem je nabídnout výstavu, jež by po-
etiku Devětsilu vizuálně představila: počítá 
se nejen s obrazy a kresbami, ale také s ar-
chitektonickými a scénografickými modely, 
filmovými projekcemi, zvukovými nahrávka-
mi, digitalizováním časopisů a fotografickými 
reprodukcemi. 
en The first and only exhibition of the 
Devětsil Art Association in Prague City Gal-
lery took place in 1986, more than 30 years 

ago. This exhibition focuses in particular on 
what was essential to Devětsil’s concept of 
art and its activities: a departure from the 
traditional concept of autonomous art, an 
attempt at intermedia productions, etc. The 
role of architecture, photography, film, the-
ater and entertainment will be emphasized. 
k / c Alena Pomajzlová

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

Bedřich Dlouhý: Moje gusto / What I Like
1. 11. – 6. 2.
Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (1932), 
spoluzakladatele legendární skupiny Šmidro-
vé (1957) představí poprvé v retrospektivně 
zaměřeném rozsahu umělcovo dílo od roku 
1956 do současnosti. Je koncipována tema-
ticky, a to se záměrem ukázat hloubku Dlou-
hého tvůrčí imaginace, originalitu jeho ne-
tradičních přístupů, metod a experimentací 
překračujících dobové pojetí obrazu. 
en The first retrospective exhibition of the 
work of the painter Bedřich Dlouhý (1932) 
from 1956 to the present day. It reveals the 
depth of Dlouhý’s creative imagination, the 
originality of his ideas and techniques, and it 
shows how his experimentation went beyond 
the contemporary concept of the medium 
of painting. 
k / c Mahulena Nešlehová

GALERIE NOD 
Dlouhá 33 (C3) 
Po–Pá / Mon–Fri 13:00–20:00 
So–Ne / Sat–Sun 16:00–20:00 
nod.roxy.cz

Sen o výstavě
Krištof Kintera, René Rohan, Tamara 
Moyzes, Zuzana Blochová & Institut 
úzkosti / Institute of Anxiety, Marek 
Meduna, András Cséfalvay, Jiří Ptáček, 
Matouš Lipus, Kača Olivová, Marie 
Štindlová, Tomáš Vaněk, Jana Kalinová, 
Matěj Smetana, Adéla Součková, Martin 
Zet, Milan Mikuláštík, Jiří Machalický, Petr 
Písařík, Pavel Kubesa & Tereza Anderlová
22. 10. – 24. 11. 2019
Organický freestyle výstavní projekt sdružuje 
všechny kurátory, kteří vedli směřování Gale-
rie NoD v průběhu dvaceti let její existence.
en The organic freestyle exhibition project 
connects all the curators who have been 
part of Galerie NoD's direction evolution 
during the past 20 years of its existence. 
k / c kolektiv autorů / artists' collective
Ester Geisler & Milan Mazúr: Reenactment
7. 12. 2019 – 10. 1. 2020
Autorský solo projekt umělecké dvojice Ester 
Geisler a letošního finalisty Ceny Oskára Če-
pana Milana Mazúra, který rozvíjí jejich dří-
vější spolupráci.
en The solo project of artistic duo Ester 
Geisler and Milan Mazúr (a finalist of this year 
Oskár Čepan Award), which continues their 
previous collaboration.

VIDEO NOD
Jozef Mrva ml.: World Turns On Its Hinge
22. 10. 2019 – 24. 1. 2020
Uvedení zbrusu nové site specific video in-
tervence v prostoru Video NoD, která vzni-
kala po dobu trvání měsíční Video NoD Re-
sidency. Video esej se zabývá proměnami 
vnímání prostoru v fenomenálních struktu-
rách pozdního kapitalismu jednadvacáté-
ho století.
en A presentation of a brand new site-spe-
cific video intervention in Video NoD, which 
was created during one-month Video NoD 
Residency. The video essay is built on re-
search observing the changes in our percep-
tion of space in phenomenal structures of 
late capitalism of the 21st century.
k / c Pavel Kubesa

GALERIE NOD: DLOUHÁ-RYBNÁ 
Křižovatka Rybná Dlouhá

Julius Reichel: Kůrovčí hnízdo / 
Requiem za strom (Epic Version)
22. 10. 2019 – 24. 1. 2020
V pořadí osmá intervence ve veřejném pro-
storu nad křižovatkou Rybná-Dlouhá. Rei-
chel tematizuje aktuální krizi "lesů" v místním 
i globálním kontextu. Instalace problemati-
zuje vztah metropolitní environmentální sle-
poty a katastrofické situace odehrávající se 
za hranicemi města ve stínu všudypřítomné 
postfaktické politické rétoriky.
en NoD's 8th intervention in public space, 
which dominates the space above the inter-
section of Dlouhá and Rybná streets. Reichel 
thematizes the current crisis of "forests" in 
both local and global contexts. His installa-
tion observes and emphasizes the relation-
ship between the metropolitan environmen-
tal blindness and the catastrophic situation 
happening beyond the borders of cities in 
the shadow of omnipresent post-truth po-
litical rhetorics.

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 tvor-
bou vůdčí osobnosti své generace, české-
ho umělce Daniela Pitína (*1977). Nejnověj-
ší práce doplňují filmy akcentující některé 
aspekty jeho malířské tvorby a zároveň tvoří 
průhled do Pitínových inspiračních zdrojů. 
Nejasná melancholie změti útržků teatrálních 
scén, filmových postupů vzbuzujících napětí, 
budování labyrintů kašírované reality para-
lelních světů, náznaků destruované, v pro-
storu ztracené architektury, podivně kona-
jících zaujatých postav v prázdnu trosek, to 
vše jsou témata, z nichž skládá svůj bohatý 
a znepokojivý obrazový svět. 

vení inspirované reálným prostředím byto-
vého domu je asociací na extatický nádech, 
který je vystřídán nekonečným výdechem 
po užití antidepresiv. Výsledky investigativy 
se ocitnou vyvěšeny před fórum návštěv-
níků v aseptickém prostoru mimo fóliovník. 
Kdesi, v dezintegrovaného centru tohoto 
fóliovníku poběží elegie na nespočet sou-
časných, korektních etnografii. Digitální ob-
raz bude souznít se svým plesnivým milieu, 
protože rozklad jako báze pro nové je jejich 
společným jmenovatelem.
en In a maze, an allusion to a permaculture 
spiral, the nooks of rampant fungal myce-
lia changes with zones of stuffy void. This 
rhythmic layering, inspired by real environ-
ment of apartment building is linked to an 
ecstatic inhale, which is replaced by end-
less exhalation after the use of antidepres-
sants. The results of the investigation will be 
posted in front of the visitors' forum in the 
aseptic space outside the foil-tree. Some-
where, in the disintegrated center of the 
foil-tree, elegies will run on on countless 
contemporary correct ethnographies. Digi-
tal image will resonate with its moldy milieu 
because decay as the basis for the new is 
their common denominator.
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.
Jan Lamr: Starling Murmuration
13. 11. – 9. 1.
Obrazy Jana Lamra abstrahují přírodu do 
výrazných grafických pláten. Autor předsta-
vuje novou sérii obrazů vytvořenou akry-
lovými fixy. Spontánně se nechá inspirovat 
hemžením ptáků, jehličím v lese nebo rozví-
řenou vodní hladinou.
en Jan Lamr's paintings convert nature into 
significant graphic canvases. Artist presents 
a new series of paintings created by acryl-
ic markers. He is spontaneously inspired 
by swarming of birds, pine needles in the 
woods or a churned-up water surface.
D2

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

Fortepan.hu
16. 10. – 24. 11.
Fortepan.hu je nezávislá iniciativa, tvořící 
unikátní archiv sídlící v Budapešti, který ob-
sahuje přes 100 000 fotografií nejen z Ma-
ďarska. Pro výstavu v Ateliéru Josefa Sudka 
kurátoři vytvoří koncentrovaný výběr z ob-
razové databáze soustředěný na druhou 
polovinu 80. let, kdy Maďarsko bylo tržními 
i politickými reformami vzorem pro zatuh-
lejší československý režim. 
en Fortepan.hu is an independent initiative, 
a unique archive based in Budapest housing 
over 100,000 photographs not only from 
Hungary. Curators selected images from 
the late 1980s, when Hungary was a model 
for market and political reforms for the 
bogged-down Czechoslovak 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

Mnohoznačnost struktur. Dynamika 
sil Okruh výtvarníků Musea Kampa 
pracujicí s konkretním uměním a jazykem 
geometrie / Ambiguity of Structures / 
Dynamics of Forces / Circle of Artists at 
Museum Kampa Working with Specific Art 
and the Language of Geometry
12. 10. – 2. 2.
Výstava cílí na neokonstruktivistické tenden-
ce a reduktivní snahy v tvorbě umělců, kteří 
náleží do okruhu Musea Kampa. Vybranými 
díly převážně z šedesátých a sedmdesátých 
let připomene autory, jejichž tvorbu muze-
um programově sleduje, mapuje expozice-
mi, odborně zpracovává či přímo vlastní ve 
svém sbírkovém fondu. 
en The exhibition focuses on neoconstruc-
tivist tendencies and reductive efforts in 
the work of artists belonging to the Museum 
Kampa circle. Selected works mostly from 
the 1960s and 70s will commemorate au-
thors whose work the museum monitors, 
maps, exhibits, professionally processes or 
directly owns in the collection.
Alena Šrámková: Architektura
26. 10. – leden 2020
Alena Šrámková patří k nejvýznamnějším 
osobnostem současné české architektury. 
Pro výstavu, jež připomíná její životní jubi-
leum, vybrala sedmnáct prací, které ve své 
tvorbě považuje za nejdůležitější. Stavby, 
projekty, soutěžní návrhy, studie představují 
ne přehledné a ucelené soubory plánů, ale 
především kresby, skici. 
en Alena Šrámková belongs to the most sig-
nificant personages of contemporary Czech 
architecture. For the exhibition which re-
minds us of her life jubilee, she selected 17 
artworks she deems vital in her produc-
tion. The constructions, projects, contest 
proposals and studies are represented not 
by clearly arranged and comprehensive col-
lections of plans but mainly sketches and 
drawings.
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

Václav Zykmund: Fotografie, kresby, 
koláže / Photographs, drawings, collages
do 7. 11.
Výstava věnována 105. výročí narození foto-
grafa, malíře, teoretika, výtvarného kritika 
a pedagoga, zakladatele surrealistické Sku-
piny Ra. (malý sál galerie) 
en Exhibition dedicated to the 105th anni-
versary of the birth of the photographer, 
painter, theorist, art critic and teacher, 
founder of the surrealistic group Ra. 
k / c Suzanne Pastor, Nadia Rovderová, t

Svatá Anežko, všichni svatí, orodujte za 
nás! / St Agnes, All Saints, Pray for Us!
12. 11. – 31. 1.
Skupinová tématická výstava věnována 30. 
výročí vysvěcení Anežky České. Skrze výtvar-
ná díla několik desítek autorů výstava komen-
tuje vývoj aktuální zdejší duchovní, politické 
a společenské atmosféry. 
en Group exhibition focusing on the 30th 
anniversary of the canonisation of St. Agnes 
of Bohemia. Through the artworks of several 
dozen artists, the exhibition comments on 
the current development of the local reli-
gious, political and social atmosphere. 
k / c Nadia Rovderová

FOTOGRAF GALLERY  
Jungmannova 7, Praha 1 (D3) 
út–čt / Tue–Thu 13:00–19:00, 
pá / Fri 13:00–18:00 so / Sat 11:00–18:00 
fotografgallery.cz

Jan Kubíček: Akce
15. 11. – 14. 12.
Fotogramy známého malíře Jana Kubíčka 
(1927–2013) z poloviny 80. let završují auto-
rův mnohaletý zájem o fotografii. Dostává 
na v nich k pomezí fotografie a akce a sys-
tematicky v nich zkoumá možnosti rozkladů 
a transformací základních geometrických 
prvků. Nečekaně však sáhne i po přírodním 
předobrazu, které primárně racionální stra-
tegie obohatí o lyrický rozměr. Spolu s výsta-
vou ve Fotograf Gallery probíhá představuje 
pražská Galerie Pecka Kubíčkovu další foto-
grafickou tvorbu z 60.–80. let.

Polina Davydenko: Offline
15. 11. – 14. 12.
Ústředním aktérem dokumentárního soubo-
ru Offline mladé české fotografky s ukrajin-
skými kořeny Poliny Davydenko (1995) je její 
vlastní bratr: mladý chlapec prožívající chvíle 
nudy a vnitřní prázdnoty, odpojený od zdro-
jů všeho potěšení a neschopný zapojit se do 
okolního světa. Tragikomičnost některých vý-
jevů nebrání vnímat celý soubor jako citlivý 
portrét mladého člověka.
Stephanie Kiwitt: Máj/My
20. 12. 2019 – 1. 2. 2020
Obchodní dům My na Národní ulici v Praze, 
v jehož názvu se počítá jak se čtením vý-
znamem českého „my“ a anglického „moje“, 
tak i s ozvěnou původního názvu Máj, se 
pro německou fotografku Stephanie Kiwitt 
(1972) stal symbolem postupné transformace 
města a života jeho obyvatel. Zaznamenává-
ním všedních výjevů identifikuje dnešní Pra-
hu jako místo, kde westernizace nedokázala 
překrýt vrstvy předchozích dějinných epoch.

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

Tomáš Pospěch: Češství / Czechness
24. 10. – 24. 11.
Dlouhodobý zájem Tomáše Pospěcha o za-
chycení efemérní podstaty českého sebe-
určení vyeskaloval v obsáhlý fotografický 
projekt s názvem Češství. Tomáš postupně 
upouštěl od signifikantních řízků, knedlíků 
a státních symbolů, aby se ponořil hlouběji 
do tajů české sebeidentifikace. 
en Tomáš Pospěch‘s long-term inter-
est in capturing the ephemeral essence of 
Czech self-determination has escalated 
into a comprehensive photographic proj-
ect. Tomáš has gradually stopped using the 
obvious signs such as schnitzels, dumplings 
and state symbols in order to dive deeper 
into the subtle secrets of Czech self-iden-
tification.
Lukáš Tofan: Sila / Silos
29. 11. – 31. 12.
Monumentální struktury obilných sil jsou vi-
zuální dominantou řady českých měst a ves-
nic. Tofan ve svém fotografickém souboru 
zachycuje i jejich bezprostřední okolí a spe-
cifickým způsobem vytváří znepokojující po-
cit bizarní nepatřičnosti. 
en The monumental structures of the grain 
silos are visual dominants of many Czech 
towns and villages. In his photographic se-
ries, Tofan also captures their immediate 
surroundings and in a specific way creates 
a disturbing feeling of bizarre inappropri-
ateness.

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

Pavel Příkaský: Performers
5. 11. – 5. 12.

Nový projekt malířského experimentátora 
střední generace. 
en New project of painting experimenter of 
middle generation. 
k / c Radek Wohlmuth.
Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia, 
Petr Vlček, Jan Hísek, Jan Vičar, Alena 
Foustková, Jakub Špaňhel, Roman Franta, 
Kateřina Šedá, Markéta Hlinovská, Kateřina 
Novotná & Klára Stodolová
10. 12. – 19. 12. otevřeno po telefonické 
domluvě / pen by telephone appointment

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

Navzdory / Defiance
8. 10. – 31. 12.
Výstava prezentující českou architektu-
ru v rozmezí let 1969 až 2019 a její aktéry 
vymezující se totalitě duchovní i komerč-
ní. Pohled na dějiny 50 let české architek-
tury z hlediska morální konzistence tvůrců; 
svoboda architektonické tvorby, obrana ve-
řejného prostoru, neoficiální struktury a vý-
jimečné počiny (výstavy, workshopy, happe-
ningy apod.). Kromě představení osobností 
a událostí bude kladen důraz i na dobo-
vou situaci, souvislosti historické, politické 

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 dis-
turbing world of images. The exhibition in-
cludes a cross-section of his paintings with 
an emphasis on newer works, as well as sev-
eral films that accentuate some aspects of 
his painting style and, at the same time, re-
veal 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

Směsi / Mixtures
11. 10. – 9. 11.
Výstava Směsi prezentuje výsledky výtvarné 
části dizertačního projektu absolventky Ate-
liéru skla UMPRUM Vendulky Prchalové, za-
měřeného na technologickou inovaci mate-
riálů a postupů výroby forem pro skleněnou 
tavenou plastiku. Budou zde prezentovány 
skleněné tavené plastiky využívající příbuzný 
vizuální jazyk, založený na jejich provázanosti 
s prací ve 3D programech. 
en Vendulka Prchalová's exhibition Mix-
tures presents the results from the fine art 
part of her dissertation project for the UM-
PRUM Glass studio. The project focuses on 
the technological innovation of materials 
and processes for mold production towards 
casting glass sculptures. Presented will be 
kiln formed glass sculptures using a related 
visual language, based on their interconnec-
tion with work in 3D programs.
Kdo, když ne kdy / Who, If Not When
15. 11. – 14. 12.
Výstavní projekt přibližuje průběh student-
ských stávek na vysokých uměleckých ško-
lách v listopadu a prosinci 1989. Zaměřuje 
se na dění zejména na UMPRUM a FAMU. Vý-
stava ve zpětném pohledu zhodnocuje podíl 
studentů na produkci a distribuci informací 
v nepřehledné situaci. Vystavené dokumen-
ty textové, obrazové a audiovizuální povahy 
i několik dobových uměleckých děl poslouží 
jako kulisy pro doprovodný program. 
en The exhibition project illustrates the 
course of student strikes at art colleges in 
November and December 1989. It focuses 
mainly on the happenings around UMPRUM 
and FAMU. In retrospect, the exhibition eval-
uates the students' sharing, producing and 
distributing information in a confusing situ-
ation. The exhibited documents are textual, 
visual and audiovisual in nature and possibly 
also some contemporary works of art will 
serve as a backdrop for the accompanying 
program.
UMPRUMSHOP
19. 12. – 22. 12.
Tradiční předvánoční prodejní výstava pro-
duktů studentů a absolventů UMPRUM. 
en Traditional pre-Christmas exhibition sale 
of products from UMPRUM students and 
graduates. 
k / c Michal Vaníček

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE 
17. listopadu (C3) 
út / Tue 10:00–20:00, st–ne / 
Wed–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 poukazuje 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 chronological, po-
litical, and media perspective, from the be-
ginning of “perestroika” to the establishment 
of a new “democratic” political and media 
environment. 
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

J/P/K Jasanský Polák Karny
17. 9. – 12. 1.
Základním výrazovým prostředkem Lukáše 
Jasanského a Martina Poláka jsou fotogra-
fické cykly, v nichž je využíváno opakování, 
sériovost či element archivu. Tyto charakte-
ristické rysy lze vztáhnout i k novému sou-
boru fotografií, který bude pod názvem Ja-
sanský / Polák / Karny veřejnosti představen 
poprvé na výstavě v Domě fotografie v GHMP. 
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 fe-
noménů a reliktů postsocialistických zemí, 
ale v obecnější rovině historie a plynutí času 
vůbec. Cyklus je „opředen“ zjemňujícím nos-
talgickým závojem, nicméně zároveň lze cítit 
nekompromisní ironickou distanci autorů. 
en The basic means of expression of Lukáš 
Jasanský and Martin Polák are extensive 
photographic series, employing repetition, 
seriality or archive elements. All these char-
acteristic features can also be applied to 
their new series J/P/K Jasanský Polák Karny 
to be presented for the first time ever in 
Prague City Gallery’s House of Photography. 
The photographs were taken in Poland, the 
country “near and far” to the Czech Repub-
lic, while the impulse for this series came 
from the regional genius loci. Thematically, 
the series touches on various phenomena 
and relics of post-socialist countries, but 
it predominantly deals with history and the 
passing of time in general. The series is “en-
shrouded” in a soft veil of nostalgia, but at 
the same time one can feel the photogra-
phers’ uncompromising ironic distance. 
k / c Olga Malá

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

Priestory kolektivity. Kladenie otázok 
o kolektíve / Spaces of collectivity. 
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 ko-
lektívneho fungovania. Prizmou sa stáva 
práca Spolky v inscenovanom momente ko-
lektívnej práce. 
en What role does space play in the work of 
a collective? The role of space dissolves into 
language and network, utopian and tor-
turous forms of collective operations. The 
prism becomes the work of the Association 
in a staged moment of collective work. 
k / c kolektív Spolka
Kader Attia
4. 12. – 25. 1.
Výstava Kadera Attii v galerii VI PER je jeho 
první prezentací v ČR. Představí Attiovy 
práce ve formátu videa a koláží, v kterých 
využívá téma architektury ve vztahu k po-
litickým a společenským souvislostem. Ka-
der Attia je výtvarný umělec, žije v Berlíně 
a v Paříži.
en Kader Attia is a French artist living in 
Berlin and Paris. This is his first show in the 
Czech Republic. It presents his videos and 
collages, which use the theme of archi-
tecture in relation to political and social 
context.

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

Daria Melnikova: Palette
13. 11. – 1. 12.
Palette se odehrává v rámci cyklu perfor-
mativních výstav. Projekt proměňuje galerij-
ní prostor v migrující platformu, mající funk-
ce a vlastnosti baru, kde se nabízí tématické 
drinky, vycházející z kolaborativních kon-
cepcí jednotlivých událostí. Název výstavy 
odkazuje jak k vizuální podobě samotného 
baru, tak přímo k aktu míchání, kdy v sobě 
(ne)obvyklá setkávání nad koktejly mísí růz-
né odstíny uměleckých projevů s nepřed-
vídatelnými výsledky. Eklektické dílo v sobě 
nese odkazy k různým obdobím v dějinách 
umění, ale i k osobním zdrojům inspirace – 
jak duševním, tak fyzickým.
en Palette takes part in the cycle of perfor-
mative exhibitions. For Melnikova’s project, 
the gallery space is changed into a migrat-
ing platform with bar functions providing 
thematic drinks, matching with collabora-
tive events’ concepts. The title Palette 
refers both to the physical aspect of the 
bar’s counter but also to the act of mixing, 
as the (un)usual gathering around drinks 
mixes various shades of artistic expressions 
with unpredictable outcome. An eclectic 
piece with references from various eras 
within art history and personal sources of 
inspiration, both mental and physical.
k / c Caroline Krzyszton

Andrej Škufca: Black Market: zero hedge
13. 11. – 1. 12. 2019
“Vizualita je v tomto případě zástupným 
symbolem pro zatím nedefinované a zesí-
lené pole činnosti, která se objeví na místě 
umění. Umění již nyní neinterpretuje čin-
nosti toho největšího významu - připojuje 
se k nim. Průzkum vesmíru. Plánování vojen-
ských invazí. Mutace neuronových spoje-
ní. Skryté nadnárodní operace. Korporát-
ní struktura a poradenství při nepřátelském 
převzetí. Zajišťovací fondy. Výzkum na kvan-
tových počítačích. Procesy samoučící se 
umělé inteligence. Mezery mezi slovy.” (A. 
Škufca)
en “Here, the visual is a placeholder for the 
not-yet-defined intensified field of activity 
that will emerge in art’s place. Now art no 
longer merely interprets the operations of 
greatest importance – it joins them. Space 
exploration. The planning of military inva-
sions. The mutation of neuron connections. 
Transnational covert operations. Corporate 
structure and hostile takeover consulting. 
Hedge funds. Research on quantum com-
puters. Processes of self-learning AI. Spac-
es between words.” (A. Škufca)
Sári Ember: samostatná výstava / 
solo show
13. 12. – 19. 1. 2020
V rámci své samostatné výstavy prezen-
tuje Sári Ember instalaci, tvořenou sérií 
prací v mramoru. Vedena svým zájmem 
o žánr klasického portrétu, redukuje ve tva-
rech objektů obličejové rysy až na samot-
nou hranici možného rozpoznání. Při práci 
s materiály se silnou symbolickou hodnotou 
a citováním ze široké škály odkazů, využí-
vá narativní kapacitu uspořádání jednotli-
vých objektů. Instalace nabízí interpretace 
paralelních příběhů ze vzpomínek, tradic 
a rituálů. Díla Sári Ember vycházejí z osob-
ních a kolektivních příběhů a jejich cílem je 
vznést otázky po naší závislosti na rolích, 
idolech a objektech spojených s minulostí.
en Marble works. In the shape of the ob-
jects Sári Ember reduces the shapes of the 
face to its limits of recognition, led by her 
interest in the classical genre of portrai-
ture. Working with materials with a strong 
symbolic value, and quoting forms from 
a big variety of references, she uses the 
narrative capacity of constellations of ob-
jects. The installation offers interpretations 
of parallel stories of memories, traditions, 
and rituals. Starting from personal and col-
lective stories, the works aim to raise ques-
tions on our dependence on roles, idols 
and objects of the past.
Martina Růžičková a Kristína Jamrichová: 
Mycelium Unbound Storytelling
13. 12. – 19. 1. 2020
V bludišti, aluzi na permakulturní spirálu, se 
střídají zákoutí bujících mycelií plísní se zó-
nami dusného prázdna. Toto rytmické vrst-

a umělecké a vývoj událostí či jednotlivých 
institucí a organizací a uskupení. 
en Czech architecture between the years 
1969-2019 and its protagonists who were 
spiritually and commercially limited under 
totalitarianism. A look at Czech architec-
ture in terms of the moral consistency of 
its creators; freedom of architectural de-
sign, defense of public space, unofficial 
structures, and outstanding achievements 
(exhibitions, workshops, happenings, etc.). 
In addition to personalities and events, an 
emphasis will be placed on the contem-
porary situation in the context of histori-
cal, political and artistic developments and 
events as well as various institutions and 
organizations and associations.

GALERIE PŠTROSSOVA 23 
Pštrossova 23 (D3) 
út–čt / Tue–Thu 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, kdy se v prostorách klubu potkávaly 
hudební i politické osobnosti a kdy hrani-
ce undergroundu a oficiality byly stále ještě 
prostupné. 
en A unique collection of photographs, doc-
uments and artworks from the archives of 
the founder of the legendary Bunkr music 
club, Richard Nemčok, captures the cul-
tural forment of the early 1990s when mu-
sic and political celebrities used to meet in 
the premises and when the boundaries of 
underground and formalities were still per-
meable. 
k / c Pavel Vančát & Radek Diestler

Kamil Lhoták: Kresba a ilustrace
29. 11. 2019 – 9. 1. 2020

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE 
Betlémské náměstí 8 (D3) 
po–ne / Mon–Sun 10:00–18:00 
galerieubetlemskekaple.cz

Bakule Malá, Hošek, Immrová, Lipavský, 
Přáda: Střed v pohybu / The Center in 
Motion
10. 10. – 17. 11.
Výstava pěti sochařů, žáků Jindřicha Zeit-
hammela zviditelňuje tvůrčí principy, jež pri-
márně nevycházejí z momentální společen-
ské aktuálnosti konkrétních vnějších témat, 
ale sledují podnětnost prostoru obecnějšího 
charakteru. 
en Five students of Zeithammer envision 
creative principles that are not based pri-
marily on current social topicality of specific 
external issues, but instead follow the nature 
of space of a more general nature.
Ondřej Basjuk
5. 12. – 19. 1.

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

Stefan Milkov: Neklidné časy / Troubled 
Times
25. 10. – 8. 12.

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

Vladimir Kysela: Píseň pro rytíře Aklina /  
Song for the Knight Aklin
21. 11. – 15. 12.
Po dvouleté odmlce zakončuje autor svou 
čtyřletou fotografickou práci na literárním 
triptychu Mácha-Andersen-Exupéry. Začalo 
to Máchovskými kontemlacemi v roce 2016 
a po poetice Andersena v roce 2017 přichá-
zí na řadu Exupéry, se již jako předešlé dva 
projekty pyšní mezinárodním oceněním. Ob-
razové příspěvky se týkají příběhů knih Země 
lidí, Malý princ a Noční let, zároveň jdou po 
stopách života a letecké profese jejich slav-
ného tvůrce. 
en After two-years, the author finishes his 
four-year photographic work on the literary 
triptych Mácha-Andersen-Exupéry. It began 
with Mácha's contemplation in 2016 and af-
ter Andersen´s poetics in 2017, the Exupéry 
series, which, like the previous two projects, 
has already received international awards. 
The pictorial contributions cover the sto-
ries of the books Earth of the People, Little 
Prince and Night Flight, while following the 
footsteps of the life and aviation profession 
of their famous writer. 
k / c Vlasta Čiháková Noshiro
Vojtěch Kovařík – výstava laureáta 12. Ceny 
kritiky za mladou malbu 2019 /
Exhibition by the Winner of the Art Critique 
Prize for Young Painting 2019
17. 12. – 12. 1.

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.

TAPETA 
(ARTMAP + AGOSTO FOUNDATION) 
Vojtěšská 196/18 (D3)

Václav Kopecký: film1_palmy_07zaves
31. 10. – 5. 12.

Markéta Kinterová
prosinec – únor / December – February

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

Krzysztof Miller: Objektiv revoluce / 
Breakthrough and Conflicts
8. 11. – 5. 1.
Průřezová výstava nejlepších snímků polské-
ho dokumentaristy Krzystofa Millera připo-
mene ikonické okamžiky roku 1989 ve vřavě 
měnící se střední Evropy. Druhá část je za-
měřena na místa, kde revoluce nebo konflik-
ty probíhaly i v následujících dekádách a Kr-
zysztof Miller je neúnavně dokumentoval. 
en A selection of the best photographs of 
Polish documentary photographer Krzystof 
Miller recollects the iconic moments of 1989 
amid the turmoil of transformation in Cen-
tral Europe. The second part showcases 
the locations where revolutions or conflicts 
went on in the coming decades with Krzysz-
tof Miller continuing his untiring efforts to 
capture these events.

LEICA GALLERY CAFÉ
Michel Arthur Martin: Touha po samotě / 
Yearning for Solitude
5. 11. – 6. 1.

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

Vladimír Kopecký: Barvu užírám, 
hltám / I Nibble, I Devour Colors
25. 10. – 29. 11.
Mistr sklář se představí svižnými i detail-
ně promyšlenými malbami z poslední letní 
sezóny. 
en Master glassblower and his brisk and 
thoughtful paintings from last summer 
season. 
k / c Anna Kučerová
Jiří Mědílek
13. 12. – 31. 1.
Práce posledních let.
en Recent works 
k / c Petr Vaňous

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
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 kerami-
ky v Bechyni v kontextu prací, které vznikly 
mezi lety 60. až 80. Stejně jako v minulosti, 
keramické objekty, vznikaly v úzkém kontaktu 
s klíčovými tendencemi soudobého designu, 
architektury, a „volného“ umění. 
en The exhibition presents the work of au-
thors who had participated in the 28th 
International Symposium of Ceramics in 
Bechyně within the context of work created 
from 1960 to 1980. As in the past, these ce-
ramic objects were created in close contact 
with key tendencies in contemporary design, 
architecture, and “free” art. 
k / c Veronika Rollová, Eva Pelechová
Benedikt Tolar: Simulakrum
18. 9. – 15. 11.
Podzimní sezónu roku 2019 v galerii Kvalitář 
otevře sólová výstava Benedikta Tolara. Autor 
je známý objektový umělec a sochař, který 
se zabývá recyklací věcí běžné potřeby, jež 
pomocí kontextuální proměny přetváří ve vý-
razná redy-made umělecká díla. 
en The 2019 autumn season at the Kvalitář 
Gallery will open with Benedikt Tolar’s solo 
exhibition. The artist is a well-known ob-
ject artist and sculptor whose work is con-
cerned with the recyclation of objects of 
ordinary use turned into distinctive ready-
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ART+ANTIQUES  
měsíčník o umění, architektuře,  
designu a starožitnostech.
www.artcasopis.cz

made works of art through the aid of con-
textual transformation. 
k / c Jan Dotřel
Jakub Berdych Karpelis, Jan Dotřel, 
Skupina Duna (Lenka Balounová, Ladislav 
Kyllar, František Svatoš), Herrmann & 
Coufal, Jan Kaplický & Future Systems, 
Inka Karčáková, Jiří Matějů, Jozef Mrva ml., 
Muonionalusta, Jakub Petr, Serban Savu, 
Štěpánka Sigmundová: Space art, design, 
architecture and science
6. 12. – 31. 1.
Výstavní projekt Space se zaměřuje na pre-
zentaci autorů, kteří se věnují tématu ves-
míru. Bude obsahovat jak umělce z oblasti 
výtvarného umění, designéry, kteří vytvoří 
díla přímo pro výstavu, nebo unikátní ves-
mírnou architekturu. Kurátorský záměr 
výstavy je vzájemně syntetizovat umění 
a vědu, coby dva vzájemně se podporující 
kulturní pilíře. 
en The Space exhibition project focuses on 
the presentation of authors dealing with the �
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Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries
01/11 – 31/12 2019

i specifickým sochařský humorem.
en In Palúch's work, DIY practices, sculp-
tural professionalism and a high level of ex-
ecution interminge. His installation – with 
a specific sculptural humour – oscillates 
between object and figuration.
Anežka Hošková
2. 12. – 15. 1.
Tvorba A. Hoškové rezonuje se současným 
proudem mystické malby a post-interne-
tové estetiky. V posledních několika le-
tech využívala řadu odlišných médií; běžně 
pracuje například také s velkoformátový-
mi malbami na stěnách galerie, instalací ale 
i performance. 
en Hošková's work resonates with the cur-
rent stream of mystical painting and post-
Internet aesthetics. She has been working 
with media overlays in the past few years; 
she commonly works also with large-format 
paintings on gallery walls or installation and 
performance

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

František Novák: Člověk na papíře / 
Man on Paper
6. 11. – 26. 11.
František Novák kreslí bezdomovce a platí 
jim jako modelům. Výstava je vizuálním vý-
stupem jeho dlouholetého skromného ak-
tivismu a současně nesentimentálním zkou-
máním kvality života, který se smrskne na 
papírovou existenci. 
en František Novák draws homeless people 
and pays them for sitting as models for 
him. The exhibition is a visual output of his 
long-lasting modest activism and at the 
same time an unsentimental exploration 
of the quality of life that shrinks to paper 

existence.
Studio PRÁM
4. 12. – 17. 12.
Výroční výstava umělecké skupiny Studio 
PRÁM coby malá oslava jejich společné-
ho bytí nesmí chybět ani letos. Přijďte se 
podívat, na jejich nejnovější práce z uply-
nulého roku. 
en The annual exhibition of the art group 
Studio PRÁM as a little celebration of their 
common being must not be missed this 
year. Come and see their latest work form 
the past year.

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

AKCE / EVENTS
AGOSTO FOUNDATION

El Mar La Mar, USA, 2017, 95 min.
Joshua Bonnetty & J. P. Sniadecki
18. 11. 20:30, Kino Ponrepo
El Mar La Mar splétá dohromady znepoko-
jivé příběhy s ručně zpracovanými 16mm 
záběry flóry a fauny americko-mexické 
hranice. Kamera neuhne ani před předmě-
ty, které za sebou zanechali ti, jež těmito 
pustinami kdysi cestovali. Lidé sdílejí in-
tenzivní, až mýtické zážitky v poušti: muž 
se rozhovoří o patnáctistopém monstru, 
které těmito končinami bloudí, zatímco po-
hraniční strážce vzpomíná na bizarní střet 
člověka a šelmy. Zvukově bohaté plochy 
spoluutváří přízračnou atmosféru, v níž se 
volání ptáků mísí s nočním šelestem, jež ve 
své neviditelnosti zabydluje prostou poušt-
ní krajinu. Sniadeckého pozorný dokumen-
tární přístup, který čerpá z étosu Harvard 
Sensory Ethnography Lab, se dokonale pojí 
s Bonnetovými meditacemi o filmové ma-

térii. Autoři společně vytvořili “hraniční” 
zážitek, který se nepodobá ničemu, co jste 
doposud viděli, slyšeli nebo cítili.
en An immersive journey through the So-
noran Desert on the U.S.-Mexico border.
NA VÝLETĚ / AN EXCURSION

HRANIČÁŘ
Ustí na Labem 
hranicar-usti.cz

Stáří: o vztahu dvou generací / 
Age: On the Relationship Between 
Two Generations
16. 10. 2019 – 9. 2. 2020
Umělci / Artists: Kristýna Fingerlandová, 
Barbora Dayef, Jana Švecová a Lucie 
Králíková, Filip Krampla, Barbora 
Kropáčková, Ondřej Vicena, Sláva 
Sobotovičová & Anna Štefanovičová
Jak podpořit mezigenerační sdílení a pře-
dávání zkušeností, nalézt společný dialog 
a zvolit strategii kulturní instituce, která 
přispívá k boji za plnohodnotné stárnu-
tí? Galerii Hraničář vytvořila mezigenerační 
platformu pro sdílení znalostí a dovedností. 
Snaží se v rámci mezioborového doprovod-
ného programu propojit ty, kteří chtějí své 
zkušenosti předávat nebo získávat nové.
en How to promote intergenerational 
sharing and transfer of experiences, find 
a common dialogue, choose a strategy for 
cultural institutions that contributes to the 
fight for full-aging? Galerie Hraničář has 
created an intergenerational platform to 
share knowledge and skills. Within an inter-
disciplinary supporting program it attempts 
to connect those who want to share their 
experience or acquire new ones.
FIK
www.fikfestival.cz
15. 11. – 17. 11.
Hosté / Guests: Paul Waak, Tina Kaden, 
Jindřich Janíček, Jakub Plachý, Martin 
Raudenský, David Černý, Barbora Müllerová, 

Trystero, Paseka, TakeTakeTake, Xaoxax, 
Nikola Logosová, Televize Estráda, 
a další / and more.
Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu sou-
časné ilustrace a komiksu tentokrát s téma-
tem Fitness.
en The topic of the 4th FIK international 
festival of contemporary illustration and 
comics is Fitness.

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ 
moravska-galerie.cz

Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 / 
Jindřich Chalupecký Award 2019 
+ Tai Shani
27. 9. 2019 – 19. 1. 2020
Výstava finalistů 30. ročníku nejprestižněj-
šího ocenění pro vizuální umělce do 35 let: 
Comunite Fresca, Andreas Gajdošík, Baptiste 
Charneux, Marie Lukáčová a Pavla Malinová . 
Alma Lily Rayner je kvůli zdravotním důvodům 
zařazena mezi finalisty do dalšího ročníku.
+ Intervence do stálé expozice v Pražákově 
paláci od britské konceptuální umělkyně Tai 
Shani, performerky, fotografky a videoartist-
ky, která napříč žánry vytváří snové a fanta-
zijní instalace, videa a obrazy založené na ex-
perimentálních textech.
en 30th edition of the most prestigious 
award for visual artists up to 35 years of age.
k / c Karina Kottová, Barbora Ciprová
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ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
etcgalerie.cz

Neklid obrazu III: Potřeba sdílení / 
Restless Image III: The Urge to Share
26. 11. 2019 – 26. 1. 2020, hlavní projekce 
7. 11.
Projekt představí umělecká videa, jejichž 
autoři pracují s obsahem platforem pro 
sdílení audiovizuálního materiálu. Pre-
zentovaná videa reflektují vzorce chová-
ní uživatelů těchto platforem a tím i jejich 
společenský potenciál. Promítání doplní 
komentář kurátora Tomáše Kajánka. 
en The project presents videos whose 
authors work with footage found on plat-
forms for sharing audiovisual content. The 
videos reflect the behavioral patterns dis-
played by users of these platforms, and 
thereby their social potential. The screen-
ing is accompanied with a talk by the cura-
tor Tomáš Kajánek. 
k / c Tomáš Kajánek
Otevírací doba: během večerní projekce, 
nebo po předchozí domluvě / Open dur-
ing evening screenings or by appointment 
(email: etcgalerie@gmail.com)
Neklid obrazu IV: Feminismus a současné 
umělecké video / Restless Image IV: 
Feminism and Contemporary Video Art
26. 11. – 31. 12.
Poslední kapitola dlouhodobého projek-
tu Neklid obrazu se soustředí na to, jak se 
feministické myšlení propisuje do práce 
umělkyň a umělců pracujících s pohyblivým 
obrazem. V rámci projektu se uskuteční 
přednáška britské teoretičky Mariy Wal-
sh, seminář pro místní umělce a umělkyně 
a projekci videí v prostoru etc. galerie. 
en The last chapter of the long-term proj-
ect Restless Image focuses on the ways 
feminist thought has impacted the works 
of selected moving image artists. As a part 
of the project, the British researcher Ma-
ria Walsh will give a lecture on the subject 
and host a workshop for local artists, and 
an evening screening will be held at the 
etc. gallery. 
k / c Alžběta Bačíková & Markéta Jonášová
MIMO MAPU / OFF THE MAP

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

Jana Kasalová: Fluidum
23. 10. – 16. 11.
Jana Kasalová je představitelkou střed-
ní generace výtvarníků, kteří se intenziv-
ně zajímají o médium kresby. Zkoumá její 
možnostmi pomocí různých experimentů 
formou lité tuše či přesahy do prostoru za-
pojením tělesného gesta. Současně kresbu 
chápe v rovině technického záznamového 
média, což se u autorky projevuje v odka-
zech na kartografii. Právě mapa, jako pro-
středek uchopení a zjednodušení reality, se 
stala součástí instalace na výstavě v Altánu 
Klamovka.
en Kasalová is a representative of the mid-
dle generation of artists. She takes intense 
interest in the medium of drawing in her 
work, exploring its possibilities using vari-
ous experiments with poured ink or explo-
rations into space involving bodily gestures. 
She also considers drawing to be a techni-
cal recording medium, which she express-
es using references to cartography. The 
map as a means of grasping a simplification 
of reality is part of the installation.
National Identity – čínský studentský 
plakát v návaznosti na mezinárodní projekt 
Virtuální bienále Praha / 
The Chinese Student Poster
19. 11. – 14. 12.
Výsledky workshopu vedeného na třech 
čínských akademiích výtvarného umění 
(Shandong university v Jinanu, Hebei Aca-
demy of Fine Arts a Shanxi univerzitě), kte-
rý se uskutečníl na podzim roku 2018 pod 
vedením Lenka Sýkorové, Terezy Novákové 
a Viktora Čecha. Workshop byl uskutečněn 
v rámci mezinárodní spolupráce v návaz-
nosti na projekt Virtuální bienále Praha.
en The results of a workshop conducted at 
three Chinese art academies held in the 
autumn of 2018 under the leadership of 
Lenka Sýkorová, Tereza Nováková, and Vik-
tor Čech. The workshop was conducted as 
part of an international cooperation within 
the Virtual Biennale Prague project.
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.
Sochařské projekty pro veřejný prostor Fa-
kultní nemocnice Motol v Praze.
Pro vystavování umění je nemocnice jedno 
z nejzajímavějších veřejných prostranství, 
které Praha má. Jde vlastně o jakési měs-
to ve městě s vlastní infrastrukturou, každý 
den zde projde přibližně 10 000 návštěv-
níků. Jedná se o různorodé cílové skupiny, 
které však spojuje poměrně traumatický 
zážitek – důvod jejich návštěvy se pojí s ně-
jakou starostí, obavou či náročným psy-
chickým vypětím. 
do 15. 12. Robert Barta 
od 18. 12. Jan Haubelt
en Sculptural projects for public space at 
Prague’s Motol Hospital. For 2019 we chose 
projects by Dušan Zahoranský, Robert Bar-
ta, and Jan Haubelt.

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

Richard Nikl a Marta Riniker-Radich
11. 12. – 5. 1.
k / c Tereza Jindrová

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

Milan Krajíček: Fluidum
15. 11. – 15. 1.
Milan Krajíček s každým dílem zachází dál 
a dál v hledání možností taveného skla a své 
imaginace. Sklo je v jeho pojetí fluidum, 
alchymistická esence, z níž vytváří díla na 
pomezí pevného a tekutého stavu. Nebojí 
se dekonstrukce tvaru, hry s hmotou a je-
jím okolím, prolínání vnitřního a vnějšího 
prostoru. 
en With each work, Milan Krajíček explores 
the possibilities of cast glass and expands 
the horizons of his own imagination. In 
his conception, glass is a fluidum, an al-
chemistic substance, from which works 
both in a liquid and solid state can be cre-
ated. Krajíček is unafraid of deconstruct-
ing shapes, or of playing with material con-
cepts and their surroundings, or of merging 
internal and external spaces.

MEETFACTORY GALLERY  
Ke Sklárně 15  
po–ne / Mon–Sun 13:00–20:00 
+ dle programu / + according 
to the evening programme 
meetfactory.cz
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 pokusnic-
tví, které Laternu magiku, fenomén s mno-
ha fasetami a ambivalencemi, vždy tvořilo 
a tvoří, na neustálý a neustávající experi-
ment, ze kterého se rodí a který může pa-
radoxně zapříčinit i její stagnaci. 
en The exhibition is focused on experimen-
tation which has always created and still 
creates Laterna Magika, a phenomenon of 
many facets and ambivalences, to the con-
tinuous 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

GALERIE MEETFACTORY
Manifesto of an Interpretative Class
27. 11. – 26. 1.

Výstava je kolektivním dílem Class of In-
terpretation a pokouší se otevřít problém 
interpretace nejen na teoretické úrovni, 
ale také v nutné souvislosti s politikou a ži-
votem. 
en The exhibition is collective work of the 
Class of Interpretation and opens the topic 
of interpretation not just on theoretical 
plane but also as embeded in political or 
social status and our lives. 
k / c Václav Jánoščík, Boris Ondreička

GALERIE KOSTKA
Ondřej Vicena: Inwald
27. 11. – 26. 1.
Předtím než začneme prozkoumávat kom-
plikovanou historii budovy MeetFactory, 
představujeme vám našeho milovaného 
protagonistu Ondřeje. Jeho zájem o dávné 
časy slávy továrny na sklo Inwald není vyme-
zen uměleckým výzkumem, ale má co do 
činění s jinou Ondřejovou aktivitou – výro-
bou brýlí. 
en Before we go to investigate the com-
plicated history of MeetFactory building, 
meet our adorable protagonist Ondřej. His 
interest in the bygone times of the Inwald 
glass industry isn't solely determined by ar-
tistic research but also has to do with one 
of Ondřej's other activities – eyewear pro-
duction. 
k / c Piotr Sikora

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

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 ab-
sence uměleckého ega jako jedno kolektiv-
ní 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 ar-
tistic ego. The whole exhibition is the result 
of a monthly residence. 
k / c Yannick Langlois, Catherine Radosa

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
David Bartoš: Obraz Rodiny / 
The Family Picture
22. 10. – 22. 11.
Instalace šesti synchronních video-portré-
tů, znázorňující jednotlivé členy určité ro-
diny a doplněné o postupně putující audio 
popis vyobrazených z pohledů jejich zná-
mých a kolegů. 
en Installation of 6 synchronous video-
portraits, depicting individual members of 
a certain family, supplemented by a pro-
gressive audio description depicted from 
the views of their friends and colleagues. 
k / c Barbora Ciprová
Marie Tomanová: Young American
22. 10. – 22. 11.
Výstava fotografií české fotografky žijící 
dlouhodobě v New Yorku, ukazující nonkon-
formní mladou americkou generaci. 
en An exhibition of photographs by a Czech 
photographer living long time in New York, 
showing nonconforming young Americans. 
k / c Tomas Beachdel
Matěj Frank, Jasmin Schaitl: Entering 
Continuities
2. 12. – 15. 1.

a point of departure the mindset of adoles-
cence - the dark twists of teenager’s mind, 
triggered by hormonal change, the project 
seeks for a space of alternate states of ex-
pression, resistance and even healing, chal-
lenging some of the frontiers of visual lan-
guage per se.
k / c Maija Rudovska
Mark Ther: Ospalek / Augenfett
3. 12. – 16. 2. 2020
"Výzdoba byla obvykle reprezentativní 
a luxusní, nábytek většinou z tmavého dře-
va, s velkými, pohodlnými křesly a malými 
stoly. Často se vyskytovaly také memora-
bilie hostitele, jako jsou lovecké trofeje. 
Nabídka občerstvení byla vždy vzadu za 
tabákem a alkoholem. Herrenzimmer byly 
barevně laděny do temných tónů tak, že 
jiné tóny barev zde nebyly vidět." Mark 
Ther pokračuje v dramatizované archeolo-
gii sudetoněmecké oblasti. Typicky nostal-
gická, způsobná, žánrová hra nijak neubírá 
síle apelu na vypořádání se s hluboko po-
tlačenou historií.
en "Interiors were usually decorated in rep-
resentative and luxurious ways, furniture 
in dark wood tones, with large comfort-
able arm chairs and small tables. Walls of-
ten covered with host's memorabilia such 
as hunting trophies. Snacks always placed 
behind tobacco and alcohol selection. Her-
renzimmes were matched in only dark col-
ors, so one couldn't see other tones here." 
Mark Ther continues his work on dramatic 
archeology of "Sudetenland". Typically 
nostalgic, mannered genre play howev-
er doesn't detract the appeal to come to 
terms with country's deeply suppressed 
history.
k / c Michal Novotný
Irina Lotarevich: Galvanic Couple
3. 12. – 16. 2. 2020
Výstava pokračuje v rozvoji autorřina zá-
jmu o výrazné osobnosti regionu, a zároveň 
o ženskou pozici v sochařství. Lotarevicho-
vá často pracuje s architekturou z pohledi 
sémiotiky.
en Irina Lotarevich exhibition continues to 
develop her interest in the prominent per-
sonalities of the region, as well as the fe-
male position in the field of sculpture. Lo-
tarevich often works with architecture from 
the perspective of semiotics.
k / c Christina Gigliotti
E2

JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2) 
st–pá/Wed–Fri 14:00–18:00 
so/Sat 11:00–18:00 
jirisvestkagallery.com
Sofie Švejdová & Andreas Schmitten
do / until 9. 11.
E3

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

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 tří-
da, která ji vede a vítězí v ní”. S kým to vál-
čí tento miliardář? Samozřejmě se všemi 
ostatními, s námi. Projekt Třídní boj perfor-
mativním způsobem problematizuje součas-
né 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 stat-
ed 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 ex-
hibition challenges our current class rela-
tionships. 
k / c Zuzana Jakalová, Zbyněk Baladrán

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

Pavel Matoušek, Light Years
15. 11. – 31. 3.
Prostřednictvím cyklu fotografií Pavla Ma-
touška vstupuje prostředí abstrahované 
přírody a světla do člověkem komplexně 
promyšleného a kontrolovaného prosto-
ru metra. 
en Through series of photographs by Pavel 
Matoušek an environment of abstract na-
ture and light comes to a Subway space, 
which is monitored and planned thoroughly 
by a man.

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

Minami Nishinaga: Krmítko
17. 10. – 16. 11.
Minami Nishinaga je zahraniční student-
kou Ateliéru Sochařství na UMPRUM, která 
nalezla motivaci pro studium náročné češ-
tiny 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 
at the Sculpture Studio at UMPRUM, who 
found motivation for studying the demand-
ing Czech language in collecting pleasantly 
sounding Czech words. She collects vari-
ous diminutives amongst her friends into 
a bird feeder, which she now places in the 
NIKA Gallery. 
k / c Kamila Huptychová
Dante Daniel Hartl: Kosti prej pěkně hořej
21. 11. – 15. 12.
Výstava studenta Ateliéru malby na praž-
ské UMPRUM, pojednává o křehkosti lidské 
fyzické schránky. Instalace, skrze svou zá-
měrnou vratkost a nestabilitu evokující brz-
kou zkázu, reprezentuje lidskou pomíjivost 
a stává se jakýmsi memento mori. 
en The exhibition of a student of the Paint-
ing Studio at UMPRUM, discusses the fragil-
ity of the human physical receptacle. The 
installation, through its deliberate insecurity 
and instability, evoking early destruction, 
represents human transience and becomes 
a type of memento mori. 
k / c Alice Vítková

Very Mysterious Mystery
19. 12. – 19. 1.
Závěrečná výstava v roce 2019 bude zaha-
lena tajemstvím, jelikož vystavující umě-
lec bude představen až během samotné 
vernisáže. Prozradit však můžeme, že se 
bude jednat o umělce spojeného s naší 
alma mater. 
en The final exhibition in 2019 will be 
shrouded in mystery, as the showcasing 
artist will be introduced during the open-
ing of the exhibition itself. We may reveal, 
however, that it will be an artist associ-
ated with our alma mater. 
k / c Kamila Huptychová & Alice Vítková

GALERIE SPZ 
Pštrossova 8 (E3) 
so / Sat 14:00-18:00 (další dny je 
výstava ke zhlédnutí přes výlohu / 
other days nonstop through peephole) 
galeriespz.com

David Postl: Neither / Nor
4. 10. – 8. 11.
vlajka / flag
New Jörg
4. 10. – 13. 12.
Lukáš Jasanský, Martin Polák: Fotografie 
z listopadu 1989 / Photographs from 
November 1989
14. 11. – 13. 12.
Jonas Nobel
19. 12. – 31. 1.
vlajka, kurátorský výběr / flag: curatorial 
selection: Andreas Perkmann Berger, 
Rainer Stadlbauer (Kunstraum SUPER)
19. 12. – 27. 3.

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 (E3) 
út–čt / Tue–Thu, 14:00–18:00, 
pá / Fri 14.00–17:00 
galerieviaart.com

Tomáš Honz: Noc a den / Night and Day
1. část / Part 1 – Noc / Night – 5. 11. – 6. 12.
2. část / Part 2 – Den / Day – 17. 12. – 31. 1.
zavřeno 23. 12. – 1. 1.
Malířský projekt mapující českou krajinu. 
en Painting project mapping the Czech 
countryside.
E4

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

Habima Fuchs: The Great Ocean 
Continuously Creating
13. 11. – 11. 1.
E5

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

Hannah Brown: Krajinou mou 
proměnnou / Never the Same View
do 29. 11.
Nádherné výjevy z polabské krajiny, stále 
stejné, ale pokaždé jiné, proměnné jako 
roční i denní doba. 
en Beautiful scenes of the Elbe landscape, 
always the same, but always changing with 
the seasons and the time of day.
Václav Bláha: Horko / Heat
12. 12. – 17. 1.
Kromě nejnovějších maleb a kreseb s let-
ními náměty uvidí návštěvníci i „site spe-
cific“ dílo, které autor vymaluje přímo na 
zdi galerie a bude tedy k vidění pouze po 
dobu konání výstavy. Na vernisáži výstavy 
bude slavnostně pokřtěna monografie to-
hoto autora.
en In addition to the latest paintings and 
drawings with summer themes, visitors 
will see "site specific" work by the artist, 
painted directly on the gallery walls, on 
view only during the show. At the exhibi-
tion opening, the artist’s monograph will 
be officially launched.

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

Jiří Příhoda: 81m² = 81.000,– tun CO²
23. 10. – 15. 12.
Dagmar Šubrtová: 
Rekultivace / Recultivation
19. 12. – 29. 2.

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

Stanislav Setinský: To je Jeruzalém / 
This is Jerusalem
14. 11. – 15. 1.
Výstava originálů ilustrací z knihy To je Je-
ruzalém (Baobab, 2019). 
en Exhibition of original illustrations from 
the book This is Jerusalem (Baobab, 
2019).
F3

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

Tomáš Absolon: Dunaj
25. 10. – 1. 12.
Markéta Bábková
6. 12. – 22. 12.

theme of the universe. Exhibition will include 
fine artists and designers who create works 
directly for the exhibition, or unique space 
architecture. The curatorial selection of the 
exhibition aims to synthesize art and science 
as two mutually supportive cultural pillars. 
k / c Jan Dotřel

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

Jiří Černický, Markéta Jáchimová, Lucie 
Mičíková, Petr Písařík, Kryštof Strejc, 
Jakub Tomáš: Jiná malba / Different 
Painting
31. 10. – 5. 12.
k / c Barbora Ropková
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

Barbora Kleinhamplová
15. 11. 2019. – 11. 1 .2020

Česká konceptuální a multimediální uměl-
kyně Barbora Kleinhamplová ve svém díle 
pracuje s performativním rozměrem, jehož 
prostřednictvím zkoumá aspekty lidské exi-
stence v kontextu současných politicko-
-ekonomických struktur.
en Czech conceptual and multimedia art-
ist Barbora Kleinhamplova employs a per-
formative dimension in her work, which is 
closely related to aspects of human exis-
tence in the context of current political-
economical structures.

GALERIE 35M2  
Víta Nejedlého 23 (D5) 
po–ne / Mon–Sun 10:00–19:00, 
35m2.cz
GALERIE LÍTOST
Vlkova 821/23 (D5)
st–ne/ Tue–Sat 13:00–18:00
web: litost.gallery
HUNT KASTNER 
Bořivojova 85 (D5) 
út–pá / Tue–Fri 13:00–18:00, 
so / Sat 14:00–18:00 
huntkastner.com

Roman A. Muselík
12. 10. – 16. 11. (projekt_room)
Roman A. Muselík, spoluzakladatel kultovní 
skupiny Bratrstvo, se fotografií zabýval již 
před založením skupiny. Jeho tíživé sociální 
portréty i vize vracející se k dědictví nej-
tužších časů komunistické totality předjí-
mají následnou estetiku skupiny Bratrstvo, 
která se stala ikonickým příkladem české 
postmoderní fotografie. Výstava bude do-
plněna archivními materiály z dějin skupiny 
Bratrstvo.
en Muselík, co-founder of the cult Bratrst-
vo (Brotherhood) group, worked with pho-
tography prior to the group's foundation. 
His gloomy social portraits and visions, re-
turning to the legacy of the toughest times 
of communist totalitarianism, anticipate the 
subsequent aesthetics of Bratrstvo, which 
has become an iconic example of Czech 
postmodern photography. The exhibition 
will include archival materials from the his-
tory of Bratrstvo. 
k / c Pavel Vančát
Kvodlibet / Quodlibet: Zbyněk Baladrán, 
Klára Hosnedlová, Anna Hulačová, Dalibor 
Chatrný, Viktor Kopasz, Eva Koťátková, 
Alena Kotzmannová, Dominik Lang, 
Basim Magdy, Jaromír Novotný, Daniel 
Pitín, Zorka Ságlová, Jiří Skála, Michaela 
Thelenová, Jiří Thýn, Tomáš Vaněk
15. 11 . – 11. 1.

Po vzoru kvodlibetu, tedy scholastického 
sledu otázek a odpovědí či spojení nesou-
visejících melodií zpívaných zároveň, se na 
výstavě poprvé společně představí všichni 
umělci zastupovaní Galerií hunt kastner. 
en As in a quodlibet (a scholastic sequence 
of questions and answers, or a combination 
of several different melodies sung together 
at the same time) this curated group exhi-
bition will debut the full roster of the gal-
lery’s artists presented together.
k / c Karel Císař

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

Matěj Lipavský: Rodina mi říká krotitelka 
tygrů / The Family Calls Me a Tiger Tamer
15. 11. – 31. 12.

Linoryty ke knize Věra Jirousová tweety 
1956-1963. 
en Linocuts for the book Věra Jirousová 
tweets 1956-1963

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

Jiří Franta & David Böhm: Předstíraný 
spánek / Pseudo-sleep
2. 11. – 21. 12.
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

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

Markéta Magidová: Obloukem připažit 
s nekonečnem
25. 9. – 17. 11. 2019
k / c Caroline Krzyszton
Ornamenty masy. Hromadné skladby na 
všesokolském sletu. Sedimentace vzorců 
chování. Markéta Magidová sleduje sku-
pinové obrazce, jejich choreografii, vznik 
a význam ve společenské perspektivě gen-
derových rolí. Pohyb ustává, zapuštěný 
v objektech, otištěný v historii a strukturo-
vaný v dekoru.
en Ornamentalised mass. Group composi-
tions at Sokol mass gymnastics. Sedimen-
tation of behavioral patterns. Markéta 
Magidová observes patterns of human for-
mations, their choreography, origin and im-
portance in the social perspective of gen-
der roles. Movement ceases, embedded in 
objects, imprinted in history and structured 
within the decor.
Dorota Gawęda and 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 pro-
střednictvím spolupráce a vyhledáváním 
aberantních médií. Výstavní projekt spoju-
je řadu nových a existujících děl odvoze-
ných z výzkumu Young Girl Reading Group 
a zahrnuje vonnou i textovou složku, sochu 
a video, které společně vypravují roztříště-
ný příběh, jež lze chápat jako určitou před-
zvěst molekulárních extenzí a textových 
stop těla, prostřednictvím dat, která tělo 
generuje.
en The artists explore artistic production 
through collaboration and search for aber-
rant media that lend themselves 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 com-
prises of scent, sculpture, text and video 
contributing to a fragmented narrative to 
be navigated through - auguration 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 
ideologie. Lahoda se ale nespokojí s po-
vrchní kritikou konzumu. Autor nám tak od-
krývá nekonečnou řadu ambivalencí, které 
jsou spojeny s relativně novým paradigma-
tem. Společně s velkým kritikem současné 
společnosti, kterým je Gill Lipovetsky, odha-
luje základní rysy „nového člověka“.
en Consumerism is our definition frame-
work, 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, La-
hoda is not satisfied with a superficial criti-
cism of consumerism, the author reveals 
an endless series of ambivalences that are 
associated with relatively new paradigms. 
Together with the great critic of contempo-
rary society, Gill Lipovetsky, he reveals the 
basic features of the "new man".
Invited by Michal Novotný / selection of 
works by Lukáš Hofmann.
When the time swirls, when it turns into 
a black hole / Když čas víří a stává se 
černou dírou
O.B.De Alessi, Michael Salerno, Thomas 
Moore, Dennis Cooper, Laura Gozlan, 
Radek Brousil, Darja Bajagić, Fernanda 
Chieco
3. 12. – 16. 2. 2020
Výstava si klade za cíl prozkoumat témata 
strachu a hrůzy, kterou prožíváme během 
stavů přechodu a změny. Zkoumá trans-
formační sílu temnoty, přitažlivost kterou 
vyvolává a způsob, jakým v nás rezonuje 
prostřednictvím jazyka reálného (fyzického) 
a symbolického (psychologického a imagi-
nárního) těla. Výchozím bodem projektu je 
myšlení adolescenta - temné zvraty dospí-
vající mysli, spuštěné hormonální změnou. 
Snaží se nalézt prostor pro alternativní stavy 
projevu, odporu či dokonce uzdravení, při-
čemž sám o sobě podněcuje k přehodno-
cení některých hranic vizuálního jazyka.
en The exhibition aims to explore the sub-
ject of fear and horror during the states of 
transition and change, the transformative 
power of darkness, the appeal it evokes and 
the way it resonates to us through the lan-
guage of real (physical) and symbolic (psy-
chological and imagined) body. Taking as 

Jasmina Schaitl a Matěj Frank ve společném 
projektu spojují a rozvíjejí svůj podobný, 
avšak zároveň individuální přístup ke kres-
bě, performanci a instalaci. 
en In the joint exhibition project of Jasmin 
Schaitl and Matěj Frank the artists connect 
and develop their similar, yet individual ap-
proach to drawing, performance and in-
stallation. 
k / c Matěj Frank

PRAGOVKA GALLERY POP–UP
David Bartoš: Obraz Rodiny / 
The Family Picture
22. 10. – 22. 11.
Videoinstalace 6 synchronních video-por-
trétů znázorňujících jednotlivé členy určité 
rodiny a doplněných o postupně putující 
audio popis vyobrazených z pohledů jejich 
známých a kolegů. 
en Video installation of 6 synchronous vid-
eo-portraits, depicting individual members 
of a certain family, supplemented by a pro-
gressive audio description depicted from 
the views of their friends and colleagues. 
k / c Barbora Ciprová
Vladimíra Kotra: Chiméra
2. 12. – 15. 1.
Projekt odkrývá složité psychické rozpolo-
žení intersexuála procházejícího proměnou 
z muže na ženu. 
en Chimera unveils the complicated psy-
chological condition of an intersexual, un-
dergoing a man-to-woman transformation. 
k / c Natálie Drtinová

THE WHITE ROOM
Róbert Palúch: Přechodné zázemí/ 
In a Temporary Background
22. 10. – 22. 11.
V Palúchově tvorbě se mísí DIY postupy se 
sochařskou profesionalitou a vysokou úrov-
ní zpracování. Jeho instalace osciluje mezi 
objektem a figurací, přičemž promlouvá 
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8. 11. 2019
Rafani
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Jana 
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Kowolowski
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