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A1

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

Arata Isozaki: Skici a kresby. Zrození 
Mangghy a Pritzkerova cena za 
architekturu 2019 / Sketches and 
Drawings. The Birth of the Manggha and 
The Pritzker Architecture Prize 2019
12. 1. – 2. 2.
Výstava významného japonského archi-
tekta, představitele hnutí metabolismu 
a loňského držitele prestižní Pritzkerovy 
ceny za architekturu. 
en Exhibition of renowned Japanese ar-
chitect, member of the Metabolist move-
ment and last year's Pritzker Prize for Ar-
chitecture laureate. 
k / c Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
Mladá Boleslav – město elektromobility / 
City of electromobility
7. 2. – 21. 2.
Práce studentů ateliéru Petra Hájka Fa-
kulty architektury ČVUT v Praze. 
en Works of students of studio of Petr 
Hájek, Faculty of Architecture, Czech 
Technical University in Prague. 
k / c Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
A3

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

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

Jiří Kovanda, Robin Seidl, Ivana Zochová: 
Kámen, nůžky, papír / Rock, Paper, 
Scissors
6. 2. – 11. 3.
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
13. 9. – 10. 2.
Rozsáhlá výstava v Centru DOX předsta-
vuje tvorbu mezinárodně uznávaného 
tvůrce, autora knih (nejen) pro děti, ilu-
strátora a grafika Petra Síse. Svět Petra 
Síse je světem fantazie, velkých putování 
a dobrodružných cest, vzpomínek i snů. 
Hrdinové jeho knih jsou dobrodruzi, sníl-
ci, vzduchoplavci, mořeplavci, cesto-
vatelé – ti, kteří měli odvahu svobodně 
se rozhodovat, tvořit a především snít. 
U příležitosti 30. výročí sametové revolu-
ce se výstava zaměřuje především na zá-
sadní aspekt tvorby Petra Síse, kterým je 
„vnitřní“ a „vnější“ svoboda. 
en The world of Petr Sís, internationally 
recognized illustrator, graphic artist, and 
author, is a world of fantasy, great voyag-
es, and adventures, reminiscences, and 
dreams. The protagonists of his books 
are adventurers, dreamers, aeronauts, 
sailors, and travellers – those who had 
the courage to freely decide, create, and 
above all, dream. On the occasion of the 
30th anniversary of the Velvet Revolu-
tion, the exhibition focuses primarily on 
the principal aspects of Petr Sís’s work, 
which is “inner” and “outer” freedom.
Veronika Psotková: Spolu
25. 10. – 20. 1.
Tvorba Veroniky Psotkové je založena na 
principech realistického figurálního so-
chařství. Její sochy odkazují jak na kla-
sickou, tak soudobou figurální tvorbu. 
V posledních letech se do popředí jejího 
zájmu dostaly především netradiční pro-
storové instalace stylizovaných drátě-
ných figur a objektů. Výstava Spolu, v níž 
autorka vědomě pracuje s konkrétní ar-
chitekturou výstavního prostoru Centra 
DOX, představuje díla vytvořená z rabi-
cové sítě. 
en The work of Veronika Psotková is 
based on the principles of realistic figu-
rative sculpture referencing both classi-
cal and contemporary figurative artwork. 
In Together she is consciously working 
with the specific architecture of the DOX 
Centre’s exhibition space presenting art-
works made of stucco netting.
Nespoutané prostory
do 20. 1.
Výstava Nespoutané prostory představuje 
autory z Ateliéru radostné tvorby v Pra-
ze (A.R.T.) společně s tvůrci reprezento-
vanými galerií TAK z polské Poznaně. Díla 
tvůrců s „psychickou nemocí“ již před 
sto lety posloužila jako jeden z hlavních 
zdrojů inspirace moderního umění a do-
dnes překvapují svou autenticitou, speci-
fickou perspektivou, originální barevností 
i kompozicí – svojí nespoutaností. 
en The Unfettered Spaces exhibition will 
present artists from the Ateliér radost-
né tvorby [Studio of Joyous Creation] 
in Prague (A.R.T.) together with artists 
represented by TAK Gallery in Poznań, 
Poland. A century earlier, work by art-
ists with “mental illness” already served 
as one of the main sources of inspiration 
for modern art, and to this day surprises 
us with its authenticity, specific perspec-
tive, original colour schemes and compo-
sitions – with its unfettered nature.

Art 19
do 3. 2.
Přední světoví umělci Gerhard Richter, Yoko 
Ono, William Kentridge, Ilja a Emilija Kabako-
vovi, Čiharu Šiota, Šilpa Gupta, Kiki Smitho-
vá, Širin Nešatová, Ayşe Erkmenová a Rose-
marie Trockelová reagovali na výzvu iniciativy 
Art 19 a vytvořili unikátní díla na podporu 
ochrany lidských práv ve světě a činnosti or-
ganizace Amnesty International. 
en Eleven world-renowned artists – Ayşe 
Erkmen, Shilpa Gupta, Ilya and Emilia Kaba-
kov, William Kentridge, Shirin Neshat, Yoko 
Ono, Gerhard Richter, Chiharu Shiota, Kiki 
Smith and Rosemarie Trockel – have cre-
ated new artworks in support of Amnesty 
International.
Jiří David: Jsem tady
17. 1. – 30. 3.
Jiří David se proslavil svými uměleckými, 
často až provokativními experimenty, tento-
krát se ale vrací k médiu malby. S typickým 
temperamentem a emocionálním nasaze-
ním, obohacený zkušenostmi z konceptu-
ální tvorby, otevírá pro sebe Jiří David starý 
a současně nový svět malířské poezie a po-
etické malby. Výstava představuje nejnovější 
umělcova díla.
en Jiří David is famous for his artistic, often 
provocative, experiments, but here he re-
turns to painting. With his typical tempera-
ment and emotional commitment, enriched 
by his experiences with conceptual art, Da-
vid opens up a old and simultaneously new 
world of painterly poetry and poetic paint-
ing. The exhibition presents the artist's lat-
est works.
A6

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

Jüri Arrak, Nadia Barkate, Vytenis 
Burokas a Beth Collar: O mořské příšeře 
a o medvědovi
25. 1. – 7. 3.
Propojením řetězce mýticko-poetických 
výjevů, jejichž konstrukce používá příběh 
a obraz vytváří nová vyprávění. Malby, kres-
by a sochy zde fungují jako soubor vizuálních 
podnětů, které odhalují a naznačují řetězec 
vyvíjejících se příběhů, které se vždy vracejí 
k základním lidským tématům. 
en The Sea Monster, The Bear is a string of 
visual mythopoetic that use narrative and 
image to construct new narrations. Painting, 
drawing, and sculpture act as a set of visual 
cues that reveal and imply, a palimpsest of 
evolving stories that always loop back to ba-
sic themes of humanity. 
k / c Àngels Miralda
B2

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

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 poetic-
kého 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 the-
ater Semaphore. 50 years after the sud-
den death of Jiří Šlitr and 95 years since his 
birth. The Villa Pellé Gallery commemorates 
with an extensive exhibition of his distinctive 
and poetic artwork , through studies, draw-
ings from frequent trips, snapshot sketches 
to the animaly erotic and funny catroon 
variations.
Ladislav Sitenský: Sexy Sixties
5. 12. – 12. 1.
Výstava představuje část tvorby nezaměni-
telného fotografa světového formátu Ladi-
slava Sitenského (1919–2009). Vystaveny jsou 
divadelní a hudební snímky z období 60. let, 
z doby lehkého uvolnění poměrů v tehdej-
ším Československu, doplněné o vybrané 
abstrakce, které k Sitenského tvorbě bez-
podmínečně patří.
en The exhibition presents work by world-
class photographer Ladislav Sitenský (1919-
2009). On display are theatrical and musical 
photos from the 1960s, from the light liber-
alization in Czechoslovakia, supplemented 
by selected abstractions that uncondition-
ally belong with Sitenský’s work.
Eva Chmelová
15. 1. – 29. 1.
B3

ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) (B3)
út – čt / Tue – Thu 15:00 – 19:00
nebo po dohodě / or by appointment
www.zahoriangallery.com

Jiří David
24. 1. – 27. 2.
k / c Viktor Pivovarov
B4

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

Petr Zewlakk Vrabec: Klima revoluce / 
Climate Revolution
15. 11. - 13. 2.
Výstava známého českého aktivistického fo-
tografa se zaměřuje na paralely Listopadu 89 
a současných nenásilných protestů klimatic-
kého hnutí. 
en Exhibition of well-know Czech activist 
photographer focuses on parallels between 
the November 89 and current non-violent 
protests of climate movement. 
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
Jaap Scheeren: Katastrofa / Catastrophe
3. 2. – 15. 4.
Rozzlobená zvířata na fotografiích nizozem-
ského umělce nám dávají svými gesty na-
jevo, co si myslí o lidském vlivu na životní 
prostředí. 

en Angry animals in the photographs of the 
Dutch artist use gestures to communicate 
with us about damage of the environment. 
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

Antonín Střížek
5. 2. – 14. 3.

INI PROJECT / PROSTOR 
Jeronýmova 88/9 (vchod z Husitské) (C5) 
otevřeno nonstop / open nonostop 
iniproject.cz

Mia Jadrná
leden – únor
Módní návrhářka Mia Jadrná společně 
s Lenkou Vackovou v tomto roce otevřely 
obchod s názvem Textile Mountain na praž-
ské Letné. Jedná se o první ekologickou 
galanterii v Česku, která je unikátem i za 
hranicemi. Během jejich dvouměsíční rezi-
dence se prostor INI Projectu promění v la-
boratoř, kde obě módní návrhářky budou 
zkoumat ekologické aspekty módy a reno-
vovat klasické textilní postupy používané 
v Československu v 50.-60. letech.
en Fashion designer Mia Jadrná together 
with Lenka Vacková opened the first eco-
logical haberdashery in the Czech Repub-
lic, called Textile Mountain, at Prague's Let-
na. During their two-month residency, they 
will transform the INI Project space into 
a laboratory where both will examine en-
vironmental aspects of fashion and reno-
vate traditional textile techniques used in 
Czechoslovakia in the 1950s and 60s.

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

Svätopluk Mikyta: Fragmenty 
fragmentů / Fragments of fragments
20. 12. – 12. 1.
Prostřednictvím svých děl vytváří Mikyta 
vážný i ironický komentář k našim limitům 
v poznání a interpretaci podstaty součas-
ného světa, vznikající nutně vždy na základě 
fragmentů z fragmentů a neúplných infor-
mací, neustále se měnících v čase. 
en In his exhibition Mikyta uses his artwork 
to create serious, as well as ironic com-
mentary to our limits in knowledge and in-
terpretation of the essence of the current 
world, originating always on the basis of 
fragments of fragments and incomplete in-
formation, constantly changing in time. 
k / c Gabriela Kotiková
Martina Kyrych a Šimon Sýkora: 
Logika nevolnosti
24. 1. – 16. 2.
Výstava nedávných absolventů pražské AVU 
mapuje specifické ohnisko zájmu obou au-
torů, nacházejících se dlouhodobě na po-
mezí malířského hédonismu, životní skepse 
starců a společenského aktivismu či jeho 
víceméně uvěřitelných simulací. 
en The exhibition of two recent gradu-
ates of the Academy of Fine Arts in Prague, 
maps a specific focal point of interest of 
both artists which has been on the bor-
derline of painter’s hedonism, life scepti-
cism of the elderly and social activism or its 
more or less believable simulations. 
k / c Jan Šerých
Artur Margot
28. 2. – 22. 3.
k / c Nina Moravcová

GALERIE KURZOR
Lawrence Lek: Ghostwriter
20. 12. – 23. 2.
Poslední výstava kurátorovaná Edith Jeřáb-
kovou v Galerii Kurzor uvádí AIDOL, nový 
dlouhometrážní počítačově generovaný film 
anglického umělce Leka. 
en The last show curated by Edith 
Jeřábková in the Kursor Gallery fea-
tures AIDOL, a new feature-length comput-
er-generated film by English artist Lek. 
k / c Edith Jeřábková

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA – 
VELETRŽNÍ PALÁC / TRADE FAIR PALACE 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00 
st / Wed 10:00–20:00 
ngprague.cz

Jitka Hanzlová: Tišiny / Silences
15. 11. – 16. 2.
Česká umělkyně Jitka Hanzlová (* 1958) ve 
svých fotografických cyklech zkoumá indi-
viduálního člověka, jeho prostředí a krajinu, 
ve které žije. Většinou se při tom dotýká 
míst svého dětství, tématu, jež popisuje 
následujícími slovy: „Cesta, po které jdu, 
je cestou zpět, cestou, ze které hledím do 
budoucnosti.“ 
en Czech artist Jitka Hanzlová (*1958) ex-
plores in her various series of photographs 
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 fotogra-
fové a umělci rok 1989? Výstava ve Veletrž-
ním paláci si klade za cíl připomenout tři-
cáté výročí Sametové revoluce. Současně 
chce s odstupem prozkoumat v lecčems 
přelomový rok 1989, který byl zlomový ne-
jen pro českou společnost, ale také pro 
fotografii. 
en How did Czech photographers and art-
ists capture the year 1989? The exhibition 
in the Trade Fair Palace seeks to commem-
orate the 30th anniversary of the Velvet 
Revolution. It also seeks, in hindsight, to 
examine the year 1989, which was a turning 

point in many respects; not only for Czech 
society, but also for photography.
B5

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

Ira Svobodová: Paravan
3. 12. – 10. 1.
Alžběta Jungrová: Exit
24. 1. – 1. 3.
Výstava sedmi fotografických cyklů, jejichž 
jednotícím prvkem je vždy ženské téma. Od 
burlesky přes koláže až po ženskou věznici.
en Seven series of photographs whose uni-
fying element is the theme of women, from 
burlesque to collage to women's prisons. 
k / c Alena Bartková
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

Ezra Šimek, Veronika Čechmánková, 
Alžběta Čermáková, Hanna Samoson, 
Karin Petrič, Polina Davydenko, Světlana 
Malinová: Another Try For Explanation 
(but not today)
17. 1. – 26. 1.
Výstava představuje výběr nejzajímavějších 
klauzurních prací studentů Katedry foto-
grafie FAMU. Kompilace studentských pro-
jektů je průsečíkem několika témat, které 
daleko víc hledají otázky než odpovědi na 
konkrétní problémy. V instalaci se nejčastě-
ji skloňují aktuální společenská témata jako 
práce, peníze, technologie, individualita 
nebo emoce.
en The exhibition presents a selection of 
the most interesting final works by stu-
dents of the Department of Photography at 
FAMU. The compilation of student projects 
is an intersection of several topics that 
search much more for questions than an-
swers for specific problems. The installation 
most often reflects current social topics 
such as work, money, technology, individu-
ality or emotions.
k / c Inka Karčáková, Richard Janeček
Horizont událostí II. / Event Horizon II
6. 2. – 16. 2.

Skupinová výstava představuje výběr aktu-
álních prací studentů Centra audiovizuál-
ních studií FAMU na pomezí performance, 
filmu a nových médií. Výstava volně navazu-
je na Horizont událostí I. v Galerii Fotograf.
en Seven series of photographs whose uni-
fying element is the theme of women, from 
burlesque to collage to women's prisons.
k / c Marie Lukáčová, David Kořínek

GALERIE JOSEFA SUDKA
(byt Josefa Sudka z let 1959–1976 / 
Josef Sudek‘s flat in 1959–1976)
Úvoz 24 (C1)
út–ne / Tue–Sun 11:00–17:00 
www.upm.cz/galerie-josefa-sudka

Šimon Caban & Co.: Fotografické 
hry / Photographic Games
do / until 9. 2. 2020
Všestranně nadaný Šimon Caban, který se 
proslavil hlavně jako scénograf, choreo-
graf a divadelní i filmový režisér, vystavuje 
své postmoderní domalovávané fotogra-
fie z 80. let.
en The widely talented Šimon Caban, who 
earned recognition mainly as a stage set 
designer, choreographer, and theatre and 
film director exhibits his Postmodernism 
photos from the 1980s.

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.
Výstava se zabývá historií, kulturními 
a osobními zkušenostmi dvou umělkyň: 
Belle Shafir (Izrael) a Cornelie Renz (Ně-
mecko). Jejich obrazy a objekty zkouma-
jí a přibližují nejen základní prvky v práci se 
vzpomínkami, sny a nevyžitými emocemi, 
ale i psychologii každého z nás. Výchovné 
praktiky hrají v životě jedince zásadní roli, 
tak jako genetické založení. Vzepřeme se 
vzorcům naučeným od našich rodičů a vy-
chovatelů, těm, které nás trápí, nebo se 
přizpůsobíme rutině života a autoritám? 
en The exhibition is concerned with his-
tory and the cultural and personal experi-
ences of the two artists: Belle Shafir (Israel) 
and Cornelia Renz (Germany). Their paint-
ings and objects not only explore and draw 
closer to the basic elements involved in 
working with memories, dreams and dor-
mant emotions, but also to the psychology 
of each one of us. Educational practices 
play an essential role in the life of the indi-
vidual, as does genetic foundation. Will we 
rebel against the patterns learnt from our 
parents and educators, those that torment 
us, or will we adjust to the routine of life 
and the authorities?
C2

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

Jakub Španhěl: Pět světel nad vodou / 
Five Lights Above the Water
17. 1. – 22. 2
k / c Radek Wohlmuth

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

Aliona Solomadina: Lehkost / Lightness
1. 1. – 31. 3.
Kunsthalle Praha představuje v rámci své-
ho programu před otevřením nový Facade 
Project. Velkoformátová světelná instalace 
na fasádě budovy bývalé Zengerovy trafo-
stanice je dílem ukrajinské grafické desig-
nérky Aliony Solomadiny, která nedávno 
absolvovala měsíční rezidenci v Praze. So-
lomadina pracuje s typografií inspirovanou 
ikonickou pražskou architekturou. Pro více 
informací o doprovodnému programu k dílu 
Lehkost sledujte náš web. 
en As a part of its pre-opening program, 
Kunsthalle Praha presents a new work from 
the Facade Project series. The big-scale 
light installation on the facade of the for-
mer Zenger Electrical Substation was cre-
ated by the Ukrainian graphic designer 
Aliona Solomadina during her recent art-
ist residency in Prague. Her artwork titled 
Lightness is based on typography inspired 
by Prague’s iconic architecture. For more 
information about the accompanying 
events please visit our website. 
k / c Christelle Havranek, Kristýna Kottová
C3

Galerie 207 
Náměstí Jana Palacha 80 (C3) 
Hlavní budova UMPRUM, č. dveří 207 
umprum.cz/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 obra-
címe tentokráte pozornost na téměř ne-
známou, o to však důležitější část její tvor-
by, ve které se v 60. a na počátku 70. let 
paralelně s pracemi pro knihu věnovala 
volné grafice a objektům z papíru a kovu. 
Této oblasti nebyla doposud věnována ná-
ležitá pozornost a pro příznivce jejího díla 
bude do značné míry překvapující. Přitom 
právě v této rané tvorbě jsou zformulo-
vána základní východiska, ze kterých celé 
mimořádné a mnohavrstevnaté dílo Květy 
Pacovské, zahrnující nejen autorské knihy 
a ilustrace, ale také obrazy, sochařské ob-
jekty a kresby, vychází. 
en After the retrospective of the concep-
tual artist Květa Pacovská in the Municipal 
Library, this time we will focus on the al-
most unknown, but even more important 
part of her art, in which in the 1960s and 
early 1970s she devoted herself to free-
form 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 sub-
sequently developed in her extraordinary 
and multi-layered oeuvre, consisting of not 
only artist’s books and illustrations, but also 
paintings, sculptures and drawings. 
k / c Hana Larvová

START UP
Richard Janeček: I Think in an Ideal World, 
It Would Have Ended Very Differently
19. 12. – 2. 2.
Richard Janeček se ve svém projektu obra-
cí k umělé inteligenci, která různými forma-
mi začíná srůstat s naším životem a začíná 
utvářet náš náhled na svět. Tuto umělou 
formu myšlení však autor nazírá humani-
sticky a naopak skrze objekty podrobené 
fotogrammetrickému rozkladu v nejširším 
rámci demonstruje naše vlastní statistické 
nahlížení světa kolem nás. 
en Richard Janeček’s project looks at the 
question of artificial intelligence (AI), which 
in various forms has started to become an 
integral part of our lives and is shaping our 
view of the world. Janeček takes a human-
istic look at this artificial form of thinking 
and, by subjecting various objects to pho-
togrammetric analysis, broadly demon-
strates our own statistical way of seeing the 
world around us. 
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 hlavní-
ho 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, zdů-
razněnou roli poezie, pokusy o intermedi-
ální tvorbu. Záměrem je nabídnout výstavu, 
jež by poetiku Devětsilu vizuálně představi-
la: počítá se nejen s obrazy a kresbami, ale 
také s architektonickými a scénografickými 
modely, filmovými projekcemi, zvukovými 
nahrávkami, digitalizováním časopisů a fo-
tografickými 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. The upcoming exhibition wants to of-
fer another point of view on this work. It 
focuses in particular on what was essential 
to Devětsil’s concept of art and its activi-
ties: a departure from the traditional con-
cept of autonomous art, an attempt at 
intermedia productions, etc. The role of 
architecture, photography, film, theater 
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 a spoluzakladatele legen-
dární skupiny Šmidrové představí poprvé 
v retrospektivně zaměřeném rozsahu uměl-
covo dílo od roku 1956 do současnosti. Je 
koncipována tematicky, a to se záměrem 
ukázat hloubku Dlouhého tvůrčí imaginace, 
originalitu jeho netradičních přístupů, me-
tod 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.

GALERIE NOD 
Dlouhá 33 (C3) 
po–pá / Mon–Fri 13:00–20:00 
so–ne / Sat–Sun 16:00–20:00 
nod.roxy.cz

Ester Geisler & Milan Mazúr: Reenactment
do / until 17. 1.
Autorský solo projekt umělecké dvojice Es-
ter Geisler a Milana Mazúra.
en A solo show by the artistic duo Esther 
Geisler and Milan Mazur. 
k / c Pavel Kubesa
Tereza Štětinová & Karolína Rossi
Maska
5. 2. – 28. 2.
Autorský solo projekt sochařky Terezy Ště-
tinové a malířky Karolíny Rossi zkoumá fe-
nomén masky z hlubinně psychologické 
perspektivy. 
en The solo project by Tereza Štětinová and 
Karolína Rossi investigates from a depth 
psychology point of view the phenomenon 
of a mask. 
k / c Pavel Kubesa

VIDEO NOD
Jozef Mrva ml. / World Turns On Its Hinge
do / until 24. 1. 
Site specific video intervence v prostoru 
Video NoD, která vznikala po dobu trvání 
měsíční Video NoD Residency. Video esej 
se zabývá proměnami vnímání prostoru 
v fenomenálních strukturách pozdního 
kapitalismu jednadvacátého století. 
en A presentation of a brand new site-
specific video intervention in Video NoD, 
which was created during one-month 
Video NoD Residency. The video essay is 
built on research observing the changes 
in our perception of space in phenomenal 
structures of late capitalism of the 21st 
century.

GALERIE NOD: DLOUHÁ-RYBNÁ 
Křižovatka Rybná Dlouhá

Julius Reichel / Kůrovčí hnízdo: Requiem 
za strom (Epic Version)
22. 10. 2019 – 17. 10. 2020
V pořadí osmá intervence ve veřejném 
prostoru nad křižovatkou Rybná-Dlou-
há. Reichel tematizuje aktuální krizi "lesů" 
v místním i globálním kontextu. Instalace 
problematizuje vztah metropolitní envi-
ronmentální slepoty a katastrofické situa-
ce 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 in-
tersection of Dlouhá and Rybná streets. 
Reichel thematizes the current crisis of 
"forests" in both local and global contexts. 
His installation observes and emphasizes 
the relationship between the metropoli-
tan environmental blindness and the cata-
strophic situation happening beyond the 
borders of cities in the shadow of omni-
present post-truth political rhetorics. 
k / c Pavel Kubesa

GALERIE RUDOLFINUM 
Alšovo nábřeží 12 (C3) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun 
10:00–18:00, čt / Thu 10:00–20:00 
galerierudolfinum.cz

Michaël Borremans: The Duck
22. 1. – 12. 4.
Dílo belgického malíře Michaëla Borreman-
se (*1963) je charakteristické svým znepo-
kojivě silným psychologickým momentem. 
Jeho obrazy představují statické scény, 
které jsou ve skutečnosti klamnou reflexí 
autorovy fantazie. Způsob uchopení reality 
má mnohé společné s obrazovým světem 
holandské malby 17. a 18. století. Přestože 
se jeho obrazové náměty často pojí s la-
tentně přítomným násilím, vynikají neoby-
čejnou krásou svého provedení. 
en The work of Belgian painter Michaël 
Borremans (*1963) is characterized by 
a worryingly strong psychological moment. 
His paintings represent static scenes, 
which are in fact a deceptive reflection of 
the artist's imagination. The way of grasp-
ing reality has much in common with the 
visual world of Dutch painting school of 
the 17th and 18th centuries. Although his 
pictorial themes are often associated with 
latent violence, they excel in their extraor-
dinary beauty. 
k / c Petr Nedoma

insolence, she seeks the slightest flashes 
of uniqueness in the streets of Prague. 
Her work alone raises the question of the 
ethics of recording groups that are at times 
marginalized. The project will therefore 
analyze where the border between irony 
and post-irony, admiration and mockery is.
k / c Lukáš Hofmann
E2

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

David Shrigley: Fond Memories  
of Giant Bug
5. 2. – 28. 3.
Britský umělec, který ve svých kresbách 
pracuje s břitkými komentáři, karikaturami 
i úzkostnými memy představuje výběr prací 
volně ovlivněný kresbami Franze Kafky. 
en Britain-based artist who works with 
sharp cartoon comments or anxiety-filled 
memes presents a selection of works freely 
influenced by Franz Kafka's drawings.
C6

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

Michael Rowland: Infinity in Bits
15. 1. – 27. 2.
Autor uvádí svoji nejnovější tvorbu – reflexi 
světa tarotu v obrazech, slovech a případně 
odpovědi na problémy života. V průběhu 
výstavy bude možné se s autorem nad vý-
kladem karet osobně setkat. 
en Artist ´s recent obsession with the world 
of Tarot has resulted in the creation of 
playful den packed with images, words and 
perhaps all the answers to life ´s problems. 
Free Tarot readings by the artist himself on 
request during the exhibition times.
D2

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

Antonín Jirát: Three Hemispheres
do / until 10. 1. 
k / c Alexois Papazacharias
Darija Jelinčić: Escapes
24. 1. – 8. 3.
Všichni v každodenním životě toužíme po 
chvílích klidu. Darija Jelinčić se svému pro-
jektu Escapes začala věnovat právě během 
takového hledání v roce 2011. Escapes je 
hledáním našich kořenů, našeho spojení 
s přírodou a s druhými. Escapes jsou para-
doxně hledáním cesty zpět domů.
en In our everyday lives we all long for mo-
ments of quiet. Jelincic began working on 
her project precisely during such a search 
in 2011. Escapes is a search for our roots, 
our connection with nature, and with one 
another. It is, paradoxically, a search for 
a way back home.

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
Ambiguity of Structures / Dynamics of 
Forces
Eduard Antal, Juraj Bartusz, Štefan 
Belohradský, Jiří Bielecki, Pavol Binder, 
Jindřich Boška, Miloš Cvach, Jarmila 
Čihánková, Hugo Demartini, Milan Dobeš, 
František Dörfl, Petr Dub, Milan Grygar, 
Vladana Hajnová, Josef Hampl, Jiří Hilmar, 
Dalibor Chatrný, Ivan Chatrný, Alojz Klimo, 
Stanislav Kolíbal, Vladimír Kopecký, Jan 
Kotík, Radek Kratina, Václav Krůček, 
Jan Kubíček, Zdeněk Kučera, Jaroslava 
Kurandová, František Kyncl, Kamil Linhart, 
Karel Malich, Břetislav Malý, Pavel Maňka, 
Anastázia Miertušová, Vladislav Mirvald, 
Miloslav Moucha, Karel Novosad, Eduard 
Ovčáček, Lubomír Přibyl, Tomáš Rajlich, 
Pavel Rudolf, Zdeněk Rybka, Jiří Staněk, 
Zdeněk Sýkora, Vladimír Škoda, Karel 
Trinkewitz, Miloš Urbásek, Rudolf Valenta, 
Miroslav Vystrčil, Jan Wojnar, Stanislav 
Zippe
10. 12. – 23. 2.
Výstava představuje okruh výtvarníků ze 
sbírky Musea Kampa pracující s konkrétním 
uměním a jazykem geometrie. Na výstavě 
jsou autoři zastoupeni vybranými díly pře-
vážně z 60. a 70. Let. 
en The exhibition focuses on neoconstruc-
tivist tendencies and reductive efforts in 
the work of artists belonging to the Mu-
seum Kampa circle. Selected works mostly 
from the sixties and seventies. 
k / c Ilona Víchová
Alena Šrámková: 
Architektura / Architecture 
19. 10. – 12. 1.
Alena Šrámková patří k nejvýznamnějším 
osobnostem současné české architektury. 
Pro výstavu, jež připomíná její životní jubi-
leum, vybrala 17 prací, které ve své tvorbě 
považuje za nejdůležitější. Připraveno ve 
spolupráci s Ehl-Koumar architekti (dříve 
Šrámková architekti) a Sbírkou architektury 
Národní galerie v Praze. 
en Alena Šrámková is one of the most sig-
nificant figures 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 exhibits come from the property 
of the EHL & KOUMAR ARCHITEKTI studio 
(formerly Šrámková architekti) and from the 
collection of the National Gallery in Prague. 
k / c Radomíra Sedláková
Ben Willikens: Prostory 
modernismu / Spaces of Modernity
9. 11. – 8. 2.
Výstava velkoformátových obrazů jednoho 
z nejzajímavějších německých malířů sou-
časnosti. 
en An exhibition featuring large-format 
paintings of one of the most significant 
German contemporary artists. 
k / c Helena Musilová

Lubomír Přibyl
18. 1. – 22. 3.
Lubomír Přibyl (1937) se od 60. let profiluje 
v okruhu nové citlivosti a umění geomet-
rie s konceptuálními přesahy. Výstava se 
zaměří převážně na toto klíčové období. 
en Since the 1960’s Lubomir Přibyl (1937) 
has been presented within the sphere of 
a new sensitivity and geometrical art with 
conceptual overlapping. The exhibition will 
focus mainly on this key period. 
k / c Ilona Víchová
D3

ARTINBOX 
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D3) 
út–čt / Tue – Thu 16:00–18:00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

Kateřina Adamová, Alena Anderlová, 
Barbora Bálková, Sylvie Choisnel, Helena 
Čubová, Zdirad J. K. Čech, Renata 
Drábková, Veronika Drahotová, Kurt 
Gebauer, Patrik Hábl, Petr Hampl, Jolana 
Havelková, Eva Heyd, Jan Hísek, Veronika 
Holcová, Kryštof Hošek, Martina Chloupa, 
Jana Kroftová – Bačová, Milan Kunc, Dana 
Kyndrová, Helena Lukas, Jiří Macht, Josef 
Moucha, Nikola Nováková, Suzanne Pastor, 
Daniel Pešta, Luboš Plný, Phila Primus, 
Patrik Proško, George Radojčič, Nikola 
Semotánová, Paulina Skavova, Jan Stoss, 
Jiří Surůvka, František Sysel, Jan Šibík, 
Ivana Štenclová, Richard Wiesner, Jan 
Vlček, Peter Župník:
Svatá Anežko, všichni svatí, orodujte za 
nás! / St Agnes, All Saints, Pray for Us!
12. 11. – 14. 2. - velký a spodní sál galerie
Skupinová tématická výstava věnována 
30. výročí vysvěcení Anežky České. Skrze 
výtvarná díla několik desítek autorů výstava 
komentuje vývoj aktuální zdejší duchovní, 
politické a společenské atmosféry.
en A group thematic exhibition dedicated 
to the 30th anniversary of the canonisa-
tion of St. Agnes of Bohemia. Through the 
artworks of several dozen artists, the exhi-
bition comments on the current develop-
ment of the local religious, political and so-
cial atmosphere. 
k / c Nadia Rovderová
Zdenko Feyfar: Praha minulého 
století / Prague of the Last Century
20. 12. – 23. 1. – malý sál galerie
Zdenko Feyfar (1913–2001) je výraznou 
osobností české fotografie. Ačkoliv se již za 
svého života zařadil mezi legendy české fo-
tografie, v posledních letech se na něj po-
zapomnělo. Výstava v galerii Artinbox chce 
připomenout dílo a význam tohoto autora. 
Poslední výstava letošního roku předsta-
ví unikátní magické snímky Prahy minulého 
století a portréty pár pražských osobnos-
tí té doby. 
en Zdenko Feyfar (1913–2001) is a promi-
nent figure in Czech photography. Although 
he was one of the legends of Czech pho-
tography during his lifetime, he has been 
forgotten in recent years. The exhibition in 
the Artinbox Gallery aims to recall the work 
and importance of this author. The last 
exhibition of this year will present unique 
magical images of last century Prague and 
a few Prague personalities of that time. 
k / c Nadia Rovderová

MALÝ SÁL
Helena Lukas: Missing in action
31. 1. – 5. 3.
Výstava představí jeden z posledních foto-
grafických cyklů Heleny Lukas, v němž s hu-
morem reflektuje pohled na sebe samu. 
Výstava ke kulatému výročí narození kme-
nové autorky galerie, dcery slavného foto-
grafa Jana Lukase.
en The exhibition presents Lukas’ most 
recent photographic series, which hu-
morously reflects her view of herself. The 
exhibition marks the birthday of the gal-
lery’s core artist, daughter of the famous 
photographer Jan Lukas. 
k / c Nadia Rovderová

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

Stephanie Kiwitt: Máj/My
20. 12. – 1. 2.
Soubor Máj/My německé fotografky Ste-
phanie Kiwitt vznikal v letech 2015-2018 
v Praze. Jeho pomyslným epicentrem je 
obchodní dům, jehož dva prozatímní ná-
zvy, původní Máj a následný My (vyslovovaný 
jako anglické „mé, moje“) odkazují ke dvě-
ma epochám: k epoše pracující třídy, jejíž 
oslavě byl měsíc květen zasvěcen v sociali-
stickém Československu a času individuali-
zovaných konzumentů a vlastníků, které si 
hýčká korporátní kapitalismus.
en The group Máj/My originated in the 
years 2015-2018 in Prague. Its imaginary 
epicenter is the department store, whose 
two provisional names, the original Máj 
and consequently My (pronounced like the 
English "my, mine") refers to two epochs: 
the epoch of the working class, whose cel-
ebration of the month of May was part 
of socialist Czechoslovakia, and the time 
of individualized consumers and owners, 
pampered by corporate capitalism.
Horizont událostí I. / Event Horizon I.
7. 2. – 21. 2.
Skupinová výstava Horizont událostí před-
stavuje výběr aktuálních prací studentů 
Centra audiovizuálních studií FAMU na po-
mezí performance, filmu a nových médií. 
Na výstavu volně navazuje Horizont událostí 
II. v Galerii AMU.
en Group exhibition presenting current 
works by students of the Center for Au-
diovisual Studies at FAMU. The exhibition 
is loosely linked to Event Horizon II at the 
AMU Gallery. 
k / c Martin Blažíček

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

Denisa Dimitrovová, Alžběta Kočvarová, 
Pavel Matoušek: V Zahradě / In the Garden
26. 2. – 5. 4.

David Claerbout Olympia
29. 1. – 12. 4.
Belgický umělec David Claerbout (* 1969) 
zkoumá vliv plynutí času formou videa a di-
gitální fotografie. Olympia (The Real-Ti-
me Disintegration into Ruins of the Ber-
lin Olympic Stadium over the Course of 
a Thousand Years), videoprojekce v reál-
ném čase z roku 2016, by měla ukázat po-
stupný a neúprosný rozpad nacistického 
stadionu v Berlíně, který byl v roce 1936 
postaven pro letní olympijské hry. Pomocí 
technologie videoher a digitální reprodukce 
architektury stadionu umělec vytvořil virtu-
ální svět zbavený všech forem života. Roz-
pad budovy je ovlivňován pouze přírodou. 
en Belgian artist David Claerbout (*1969) 
investigates the impact of the passage of 
time through his use of video and digital 
photography. Olympia (The Real-Time Dis-
integration into Ruins of the Berlin Olym-
pic Stadium over the Course of a Thousand 
Years), 2016, the real-time video projec-
tion is meant to show the progressive and 
inexorable deterioration of Berlin Nazi 
Olympiastadion—constructed for the 1936 
Summer Olympics. Using the digital re-
production of the architecture and video 
game technology, the artist has created 
a virtual world emptied of all life forms. The 
decay of the building is only influenced by 
nature. 
k / c Petr Nedoma

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

Mise – vize – revize
17. 1. – 29. 2.
Konceptuální instalace Mise – vize – re-
vize, představuje spolupráci Ateliéru tex-
tilní tvorby UMPRUM s českým výrobcem 
Preciosa. Jedná se o výzkum a prohloube-
ní dostupných poznatků o řemeslné výro-
bě zpracování perliček v kontextu s textilní 
tvorbou.
en The conceptual installation Mission - Vi-
sion - revisions is a cooperation between 
the Studio of Textile Design at UMPRUM 
and Czech manufacturer Preciosa. It’s both 
research and a deepening of the available 
knowledge about the craft of working with 
beads in the context of textile production. 
k / c Jitka Škopová
ARTSEMESTR zima/winter 2020
30. 1. – 3. 2.
Tradiční přehlídka klauzurních a semestrál-
ních prací studentů UMPRUM, během níž 
se ze všech ateliérů školy stanou výstavní 
prostory.
en The traditional show of graduation and 
semestral works of UMPRUM students, dur-
ing which all the school’s studios become 
exhibition spaces.

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

Obrazy konců dějin / Česká vizuální  
kultura 1985-1995 // Images of the Ends of 
History / Czech Visual Culture 1985-1995
17. 10. – 23. 3.
Výstava Obrazy konců dějin volně pouka-
zuje k 30. výročí zlomového podzimu 1989, 
ale nahlíží jej v širším časovém, politickém 
i mediálním rozpětí, od počátku „pere-
strojky“ až po pevné ustanovení nového, 
„demokratického“ politického a mediální-
ho prostředí. 
en The exhibition Images of the Ends of 
History freely refers to the 30th anniversary 
of the crucial autumn of 1989, presenting it 
in a broader time, political, and media per-
spective, from the beginning of “perestroi-
ka” to the establishment of a new “demo-
cratic” 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

400 ASA: Prostě dokument / Simply 
Documentary Photography
4. 2. – 3. 5.
Výstava reprezentuje programovou tvorbu 
dokumentárních fotografů Karla Cudlína, 
Jana Dobrovského, Alžběty Jungrové, An-
tonína Kratochvíla, Jana Mihalička a Mar-
tina Wágnera. Průsečíkem zájmů tvůrců 
dvou generací je rozmanitost lidských 
společenství a různorodost jim vlastních 
prostředí. 
en The exhibition features programmat-
ic works by documentary photographers 
Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Alžběta Jun-
grová, Antonín Kratochvíl, Jan Mihalička 
and Martin Wágner. These photographers 
of two generations share an interest in the 
diversity of human communities and the 
various habitats in which these commu-
nities live. 
k / c Josef Moucha
C5

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

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, using the theme of architecture in 
relation to political and social context.
Pro/měna Karlína
25. 2. – 11. 4.
Výstava se zabývá stavem této bývalé 
průmyslové čtvrti před a po ničivých po-

vodních v roce 2002. Výzkum se zaměřuje 
na otázku, do jaké míry a v jakém rozsahu 
záplavy umožnily razantní budovatelskou 
a demografickou změnu v Karlíně. Cílem 
projektu je poukázat na asymetrii moci 
v post-socialistickém městě a vytvořit pod-
klad pro širší diskuzi. 
en The exhibition will be comparing the for-
mer industrial neighbourhood before and 
after the destructive floods of 2002. The 
research aims in answering the question, 
to what extent and scale the floods have 
enabled a sharp building and demographic 
shift in Karlín. The aim of the project is to 
demonstrate the asymmetry power in the 
post-socialist city and thus create the basis 
for a wider discussion. 
k / c Lynda Zein, Eliška Málková

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

Sári Ember: samostatná výstava / 
solo show
do / until 9. 2.
V rámci samostatné výstavy prezentuje 
Sári Ember instalaci, tvořenou sérií prací 
v mramoru. Vedena svým zájmem o žánr 
klasického portrétu redukuje ve tvarech 
objektů obličejové rysy až na samotnou 
hranici možného rozpoznání. Při práci 
s materiály se silnou symbolickou hodnotou 
a citováním ze široké škály odkazů využívá 
narativní kapacitu uspořádání jednotlivých 
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 
objects Sári Ember reduces the shapes 
of the face to its limits of recognition, led 
by her interest in the classical genre of 
portraiture. 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 
objects. The installation offers interpreta-
tions of parallel stories of memories, tradi-
tions, and rituals. Starting from personal 
and collective stories, the works aim to 
raise questions on our dependence on 
roles, idols and objects of the past.
Martina Růžičková a Kristína Jamrichová: 
Mycelium Unbound Storytelling
do / until 9. 2.
V bludišti, aluzi na permakulturní spirálu, 
se střídají zákoutí bujících mycelií plísní se 
zónami dusného prázdna. Toto rytmické 
vrstvení inspirované reálným prostředím 
bytového domu je asociací na extatický 
nádech, který je vystřídán nekonečným 
výdechem po užití antidepresiv. Výsledky 
investigativy se ocitnou vyvěšeny před 
fórum návštěvníků v aseptickém prostoru 
mimo fóliovník. Kdesi v dezintegrovaného 
centru tohoto fóliovníku poběží elegie 
na nespočet současných, korektních 
etnografii. Digitální obraz bude souznít se 
svým plesnivým milieu, protože rozklad 
jako báze pro nové je jejich společným 
jmenovatelem.
en In a maze, an allusion to a permacul-
ture spiral, the nooks of rampant fungal 
mycelia changes with zones of stuffy void. 
This rhythmic layering, inspired by real 
environment of apartment building is linked 
to an ecstatic inhale, which is replaced by 
endless exhalation after the use of antide-
pressants. The results of the investigation 
will be posted in front of the visitors' forum 
in the aseptic space outside the foil-tree. 
Somewhere, in the disintegrated center of 
the foil-tree, elegies will run on on count-
less contemporary correct ethnographies. 
Digital image will resonate with its moldy 
milieu because decay as the basis for the 
new is their common denominator.
Barbora Zentková & Julia Gryboś
21. 2. – 5. 4.
Únava je subjektivní pocit. Je to signál, 
který organizmus vysílá, aby varoval před 
totálním vyčerpáním energetických zásob 
těla, jak fyzických, tak psychických, nebo 
dokonce obou současně. Únava ale může 
signalizovat víc než jen vyčerpanost 
organizmu. Přemírou činností i přemírou 
možností, v loudavých taktech, o sympto-
mu současnosti.
en Fatigue is a subjective feeling. A signal 
that the organism sends to warn against 
the total depletion of the body's energy 
reserves, as physical or psychological, or 
even both at the same time. But it can also 
be a warning of a bigger danger than just 
the exhaustion of the organism. Excessive 
activity and overabundance of possibilities, 
in stray strokes, are the symptom of the 
present.
Irina Drahun: I stalk youu
21. 2. – 5. 4.
Většinu výstupů běloruské fotografky 
Iryny Drahun (India Ray) postřehneme 
v manickém sledu stories na Instagramu. 
V takovém virtuálním prostředí, s mobilem 
v ruce, pracuje Irina nejvíce intuitivně. 
V rámci svých snah nazývaných #istalk-
youu dokumentuje lidské bytosti, jejichž 
gesta a chování vyšinují z všudypřítomné 
post-totalitní normativity. S ohromným 
množstvím voyeurského zájmu o nenápad-
né reflexy a automatické rituály a s notnou 
dávkou drzosti hledá sebemenší záblesky 
výjimečnosti v pražských ulicích.
Její práce samotná nastoluje otázku etiky 
zaznamenávání těchto někdy marginalizo-
vaných skupin. Projekt tedy bude i analyzo-
vat, kde je hranice mezi ironií a postironií, 
obdivem a výsměchem.
en We can mostly observe the output of 
Belarusian photographer Iryna Drahun 
(India Ray) in a manic sequence of stories 
on Instagram. In such a virtual environ-
ment, with her cell phone in hand, Irina 
works most intuitively. In her efforts called 
#istalkyouu, she documents human beings 
whose gestures and behavior derail from 
the ubiquitous post-totalitarian normativi-
ty. With an enormous amount of voyeuristic 
interest in inconspicuous reflexes and 
automatic rituals, and with a great deal of 

Fotografický cyklus V Zahradě není doku-
mentem, jak ho známe, je bez ambicí za-
chytit pompéznost a nesnaží se ani o rarit-
ní záběry. Ba naopak se jim trochu vyhýbá 
a předkládá zvláštní směs absurdity, bez-
cílnosti, humoru a existenciality. Námětem 
se autorům stávají bezvýznamné situace 
z cyklicky obhospodořovávaných zahrad. 
Banální fotografie mužů v zahradách po-
souvají hranice dokumentu směrem ke hře 
samotnou vizualitou a nadsazenému zamy-
šlení se nad existencí a tokem života. 
en The photographic series In the Garden 
captures men in vague situations constant-
ly cultivating their gardens. It is not a docu-
mentary as we know it, it has no ambition 
to capture pomposity or uniqueness. On 
the contrary, it avoids them a bit and cap-
tures rather strange mixture of absurdity, 
aimlessness, humor and existentiality. Ba-
nal photographs of men in gardens push 
the boundaries of documentary towards 
a game with visuality and exaggerated re-
flection on existence and the flow of life.

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

Leden – galerie otevřena po telefonické 
domluvě. / January – gallery open only by 
telephone appointment.
Markéta Vohradská
25. 2. – 26. 3.

Lineární geometrické kompozice na po-
mezí intuice a konstrukce. Prostorové pře-
mýšlení v kresbě. Lyrická abstrakce smě-
řující k rovnováze. Výběr olejů a prací na 
papíře z posledních let. 
en A selection of oil paintings and works 
on paper from the past few years charac-
terized by linear geometric compositions 
that border between the structural and 
the intuiitive. Spatial cogitation captured 
in drawings. Lyrical abstration aiming for 
balance. 
k / c Radek Wohlmuth.

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

Navzdory
5. 12. – 26. 1.
Výstava se ohlíží za českou architekturou 
v průběhu půl století – od roku 1969 (začá-
tek normalizace) až po současnost. Před-
stavuje její aktéry vymezující se totalitě 
duchovní i komerční, hlavními tématy jsou 
svoboda architektonické tvorby, obrana 
veřejného prostoru, neoficiální struktury 
a výjimečné počiny (výstavy, happeningy, 
záchrana staveb i veřejného prostoru, ob-
nova výjimečných budov apod.). 
en The exhibition will present Czech ar-
chitecture between 1969 and 2019 and its 
representatives defining spiritual and com-
mercial totalitarianism. That means a view 
of the history of fifty years of Czech archi-
tecture in terms of the moral consisten-
cy of the creators. The main themes are 
architectural freedom, defense of public 
space, unofficial structures and exception-
al achievements (exhibitions, workshops, 
happenings, etc.).

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

Kamil Lhoták: Kresba a ilustrace
do / until 23. 1.

Výstava vybraných knižních ilustrací a kre-
seb oceňovaného českého malíře, doplně-
ná o další autorova díla. 
en An exhibition of selected book illustra-
tions and drawings by the award-winning 
Czech painter, completed by other works 
of the author.
Obrazárna
3. 2. – 28. 2.

Výstava vybraných českých autorů 
20. století

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

Ondřej Basjuk: MementoMe
12. 12. – 19. 1.
„Od teď napořád, pokud se budete chtít 
se mnou setkat, stačí, když pohlédnete na 
tuto sochu a bude to stejné, jako kdyby-
chom byli spolu.“ Öndör Gegeen Zanaba-
zar (1635–1723).
en “From now on, forever, if you want to 
meet me, all you have to do is look at this 
statue and it will be as if we were togeth-
er.” Öndör Gegeen Zanabazar (1635–1723).

Miloslav Chlupáč
23. 1. – 6. 3.
V Chlupáčových sochách sledujeme na-
pětí mezi podílem smyslových a rozumo-
vých složek při procesu vzniku sochy. Autor 
často udržuje diváka v dojmu, jako by se na 
podobě plastiky rozhodujícím způsobem 
zúčastnila sama příroda a její živly. Výstava 
je oslavou sta let od narození autora.
en In Chlupáč’s sculptures, we can observe 
the tension between the ratio of sensory 
and mental components during the process 
of creating the work. The artist often gives 
the viewer the impression that nature and 
its elements have played a crucial role in 
the work’s appearance. The exhibition cel-
ebrates the centenary of the artist’s birth.

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

Šimon Brejcha: Zahradničení
13. 12. – 26. 1. 
k / c Eva Bendová
David Moješčík
31. 1. – 15. 3.

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

Ecce Super Homo: Vojtěch Kovařík
(laureátské dílo / the laureate´s work) 
+ Vojtěch Horálek a Mirek Zahálka 
(v rámci 12. Ceny kritiky za mladou malbu 
2019 / within the 12th Prize of Art Critique 
for Young Painting 2019)
17. 12. – 19. 1.
Velkoformátové obrazy tří umělců mají spo-
lečného jmenovatele, vyjádřeného názvem 
výstavy. Ejhle super člověk ve specifickém 
obrazovém vyjádření vybízí k úvaze o mýtiza-
ci člověčenství napříč dějinami, od dob an-
tické tradice symbolizované ideálem mužné 
síly a narcisistní krásy. U dnešních umělců jde 
spíše o karikaturní podobu této kulturistické 
manýry, ovšem i o tvarově estetickou kon-
stantu „nadčlověka“ v citaci dějin umění.
en The large-format paintings of the 
three artists have a common denomina-
tor expressed in the title of the exhibition. 
Ecce Super Homo, in a specific pictorial 
expression, encourages reflection of the 
mythization of mankind throughout history, 
since the ancient tradition symbolized by the 
ideal of manly power and narcissistic beauty. 
Today's artists are more concerned with the 
caricature of this bodybuilding mannerism, 
but also with the shape-aesthetic constant of 
"superman" in the quotation of art history.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro
Benefiční akce Galerie kritiků / Benefit 
event of Galerie kritiků – „Sousedský 
blešák aneb Artbazar s workshopem“ 
(tvorba výtvarné koláže) / „Neighbor 
Flea Market or Artbazar with workshop“ 
(creation of art collage)
22. 1. – 26. 1.
Tvůrčí a vzdělávací akce pro sousedskou 
komunitu Prahy 1, s důrazem na účast škol 
a studentů, s volným vstupem, na závěr 
s benefiční aukcí dne 25. 1. pro zvané hosty 
ve prospěch neziskové činnosti pořadatelů.
en A creative and educational event for 
the neighboring community of Prague 1, 
with an emphasis on the participation of 
schools and students with free admission, 
at the end with a benefit auction on 25. 1. 
for invited guests in favor of the non-profit 
activities of the organizers.
13. Cena kritiky za mladou malbu 2020. 
Expandovaná malba. Výstava finalistů / 
The 13th Prize of Art Critique for Young 
Painting 2020. Expanded Painting. 
Exhibition of Finalists
30. 1. – 1. 3.

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 pořá-
dá 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
do / until 10. 2.
Markéta Kinterová
od / from 14. 2.

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

Milota Havránková: Pohled z okna / 
A View from the Window
17. 1. – 15. 3.
Milota Havránková (*1945) je výjimečná slo-
venská fotografka a experimentátorka. Její 
výstava v Leica Gallery Prague se zaměřu-
je na krystalizační období 60. – 70. let mi-
nulého století, kdy se v její tvorbě objevují 
téměř všechny klíčové strategie i symboly 
pozdějšího hybridního tvarosloví její tvorby. 
en Milota Havránková (1945) is an exception-
al Slovak photographer and an experimenter. 
Her exhibition in Leica Gallery Prague focuses 
on the crystallising period of the 1960s and 
1970s when almost all the key features and 
symbols of her later hybrid artwork appeared.

LEICA GALLERY CAFÉ
Leona Telínová: Malý les / 
The Little Forrest
12. 1. – 16. 3.

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

Jiří Mědílek
13. 12. – 31. 1.
Práce z posledních let. 
en Works of recent years. 
k / c Petr Vaňous

RAKETA, časopis pro děti!

ART+ANTIQUES  
měsíčník o umění, architektuře,  
designu a starožitnostech.
www.artcasopis.cz
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Partner galerie / Gallery partner: Nadační fond Avast / Avast Foundation Mediální partneři / Media partners: RESPEKT, Forbes, Radio 1

The Duck
Michaël Borremans

Galerie Rudolfinum 
22. 1. – 12. 4. 2020

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Matěj Frank, Jasmin Schaitl: Entering 
Continuities
2. 12. – 15. 1.
Ve společném projektu Jasmina Schaitl 
a Matěj Frank spojují a rozvíjejí svůj podob-
ný, avšak zároveň individuální přístup ke 
kresbě, 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
Matěj Kos, Katarína Hudačinová, Filip 
Kopecký: What is Ours?
27. 1. – 24. 2.
Projekt se zaměřuje na skryté a rozostřené 
formy vlastnictví a klade si za cíl relativizo-
vat jejich obecně platná vnímání. 
en The project focuses its attention on hid-
den and blurry forms of property and aims 
to relativize their generally valid perceptions. 
k / c Michal Jalůvka

PRAGOVKA GALLERY POP–UP
Vladimíra Kotra: Chiméra
2. 12. – 15. 1.
Projekt Chiméra odkrývá složité psychic-
ké rozpoložení intersexuála procházejícího 
proměnou z muže na ženu. 
en The project Chimera unveils the com-
plicated psychological condition of an in-
tersexual, passing through a man-to-wom-
an transformation. 
k / c Natálie Drtinová
Šimon Sýkora: Eyes closed, fingers down
27. 1. – 24. 2.
Výběr nejnovější tvorby Šimona Sýkory 
volně navazuje na jeho diplomovou práci 
z roku 2019. Výstavu tvoří malby odrážející 
vlivy různých prostředí, jako je např. 
umělcův pobyt na Taiwanu. 

en The latest selection of Simon Sýko-
ra's work loosely follows his diploma thesis 
from 2019; paintings reflect influences of 
different environments – such as the art-
ist's stay in Taiwan. 
k / c Petra Widžová

THE WHITE ROOM
Anežka Hošková: Lucifer's The Light Of 
The World IV
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 Work of A. Hošková resonates with the 
current 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 installa-
tion and performance
Pavel Šimíček: Achtung!
27. 1. – 24. 2.
Instalaci sochaře Pavla Šimíčka tvoří objek-
ty, jenž svými lomenými křivkami a “reliéfy” 
volně rezonují například i s odkazem ab-
straktní malby. 
en The installation of sculptor Pavel 
Šimíček consists of formally precise ob-
jects, that by their broken curves and “re-
liefs” freely resonates – beside other - with 
the heritage of abstract painting. 
k / c Petr Vaňous

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

Nela Britaňáková: Re-Enter The Plant
12. 2. – 3. 3.
V 70. letech Marcel Vogel prováděl po-
kusy, jimiž dokázal, že člověk a rostli-
na spolu vzájemně interagují. Dosažením 
absolutního uvolnění lze navázat kontakt 
s rostlinou, kdy proces vzájemné senziti-
vizace může trvat několik minut. 
en In the 1970s, Marcel Vogel made ex-
periments to prove that man and plant 
interact with each other. By achiev-
ing absolute release is possible to make 
contact with a plant, where the process 
of mutual sensitization can take several 
minutes.
AKCE / EVENTS

AGOSTO FOUNDATION 
www.agosto-foundation.org

Esence Mizejícího / Essence 
Of Disappearing // Ohrožená 
místa / Endangered Places
Tři filmové pocty mizejícím místům: litev-
skému pralesu, Aralskému moři, a staro-
věkému městečku Hasankeyf v údolí řeky 
Tigris. 
en Three film homages to the disappering 
places: the old growth forest of Lithu-
ania, Aral Sea, and the ancient city of the 
Hassankeyf in the Tiger's river valley.
Moře zítra / Sea Tomorrow
27. 1. 20:30 
režie / director: Katerina Suvorova 
2016, 88 min
Prales (Sengirė) / The Ancient Woods
24. 2. 20:30 
režie / direction: Mindaugas Survila 
2017, 85 min
Aether
30. 3. 20:30 
režie / concept and director: Rûken Tekeş 
2019, 81 min

NA VÝLETĚ / AN EXCURSION
GALERIE KLADENSKÉHO ZÁMKU
Zádušní 1, Kladno
mestokladno.cz/galerie-kladenskeho-
zamku

Jitka a Květa Válovy: Z kladenských 
zápisníků / Jitka and Kveta Valova:  
From Kladno Notebooks.  
Hosté / Guests: Jiří Petrbok,  
Klára Spišková, Miloš Vojtěchovský,  
Josef Žáček
13. 12. – 16. 2.
k / c Dagmar Šubrtová

DŮM VÁLOVEK
Bendlova 6, Kladno
přístupné po domluvě / open by 
appointment: dumvalovek@email.cz 
www.agosto-foundation.org/cs/
project/dum-valovek

Dům a ateliér Jitky a Květy Válových, kde 
umělkyně vytvořily převážnou část svého 
rozsáhlého díla, je dodnes zachován v té-
měř původním stavu a udržuje si svoji pů-
vodní atmosféru. Projekt jeho zpřístupně-
ní je iniciovaný Dagmar Šubrtovou a Marií 
Vydrovou a je podpořen grantem Nadace 
Agosto Foundation.
en The house and studio of legendary 
Kladno painters – Válová sisters.

ArtMap se těší finanční podpoře:

mapa © Map Design, www.mapdesign.eu

Vydává Artmap, z.s., Vojtěšská 196/18, 
Praha 1, artmap.cz, knihkupectvi.artmap.cz 
Grafické řešení: Petr Hrůza

Jonas Nobel: Embodied radiance/ 
radiant bodies
do / until 31. 1.

VLAJKA
Maaijke Middelbeek: Skin Map
do / until 31. 3.
k / c Andreas Perkmann Berger & 
Rainer Stadlbauer
Eliška Konečná
12. 2. – 20. 3.

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

Tomáš Honz: Noc a Den / Night and Day
do / until 31. 1.
2. část Den. 
Malířský projekt mapující českou krajinu.
en Painting project mapping the Czech 
countryside.
Linda Wrong, Julius Reichel 
a Adam Tureček: Antikontext
18. 2. – 20. 3.
Absorbující unspecific instalace spojující 
tři naprosto rozdílné autory.
en Absorbing unspecific installation that 
brings together three completely differ-
ent artists.
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. – 18. 1.
Martin Lukáč × Marek Meduna 
feat. Grottup & Roel Van der Linden
Galactic Love
od / from 1. 2.

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

Václav Bláha: Horko / Heat
do / until 17. 1.
Kromě nejnovějších maleb a kreseb s let-
ními náměty je vystaveno i „site speci-
fic“ dílo, které autor vytvořil přímo na zdi 
galerie.
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.

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

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

Palo Čejka: Krásne veci
16.1. – 16. 3.
Tajomná výstava sa bude konať paralelne 
v Prahe, Nitre, Košiciach a Bratislave. 
en Mysterious exhibition will take place in 
Prague, Nitra, Košice and Bratislava.
Hana Puchová: Sonina síla /  
Sonia’s Power
od / from 18. 2.
Výstava ručně kolorovaných linorytů 
z nové knihy nakladatelství Xao. Grafický 
příběh o superhrdince Soně, která bojuje 
s démony. Civilní a magický zároveň. 
en Exhibition of hand-colored linocuts 
from the new book published by Xao. 
Graphic novel about women superhero 
Sonia, who fights against demons, is both 
informal and magical.
F3

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

Vize Vyšehradu / Vision for Vyšehrad
24. 1. – 2. 2.
Výstava představí pětici návrhů "Kon-
cepční studie parků NKP Vyšehrad", které 
prezentují různé přístupy k rozvoji celé-
ho území.
en The exhibition presents five proposals 
presenting different approaches to the 
development of the Vyšehrad National 
Cultural Monument.
F4

ETC. GALERIE 
Sarajevská 16 (F4) 
etcgalerie.cz

Neklid obrazu IV: Feminismus 
a současné umělecké video (projekce) / 
Restless Image IV: Feminism and 
Contemporary Video Art (screening)
Otevírací doba: během projekce 30. 1. 
nebo po předchozí domluvě na 
mail.etcgalerie@gmail.com
Poslední kapitola projektu Neklid obra-
zu se soustředí na to, jak se feministické 
myšlení propisuje do práce umělkyň pra-

cujících s pohyblivým obrazem. Projekce 
představí filmy, jejichž námětem je utvá-
ření vztahů mezi ženami skrze audiovi-
zuální díla. V rámci akce proběhne křest 
doprovodné brožury. 
en The last chapter of the project Rest-
less Image focuses on how feminism has 
impacted the works of moving image art-
ists. The screening will present movies 
that capture the ways relations among 
women are formed in moving image. As 
a part of the event, a themed publication 
will be launched. 
k / c Hana Janečková, 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
CAPACITAS – STATUA POLICLINICA 
Fakultní nemocnice v Motole / 
University Hospital Motol, V Úvalu 84 
  
(naproti vstupu do metra / 
in opposite the metro entrance) 
ctyridny.cz

Richard Wiesner: Osmadvacet / 
Twenty-Eight
leden – březen

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

Marta Riniker-Radich a Richard Nikl: 
Auf Augenhöhe
12. 12. – 9. 2.
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 flui-
dum, alchymistická esence, z níž vytváří 
díla na pomezí pevného a tekutého stavu. 
Nebojí se dekonstrukce tvaru, hry s hmo-
tou a jejím okolím, prolínání vnitřního 
a vnějšího prostoru. 
en With each work, Milan Krajíček ex-
plores the possibilities of cast glass and 
expands the horizons of his own imagina-
tion. In his conception, glass is a fluidum, 
an alchemistic substance, from which 
works both in a liquid and solid state can 
be created. Krajíček is unafraid of decon-
structing shapes, or of playing with mate-
rial concepts and their surroundings, or 
of merging internal and external spaces.
Vladimír Klein: Hladiny Kontrastu
20. 1. – 6. 3.
Pomocí vidiového sekáčku štípané objek-
ty z optického skla výtvarníka Vladimíra 
Kleina představí novou tvorbu jedno-
ho z nejviditelnějších českých sklářských 
výtvarníků. V aktuální umělecké kolekci 
Klein poprvé k tvarování svých děl ve vět-
ší míře využil lehání skla. 
en Vladimír Klein in his exhibition for Gal-
erie Kuzebauch introduces his new col-
lection made from primarily cut flat glass, 
a technique he used mostly for the first 
time. With the help of a vidiem cutter, 
Klein and his optical glass objects consist 
some of the most interesting objects in 
Czech glass art.

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

Manifest interpretativní třídy / 
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 úrov-
ni, ale také v nutné souvislosti s politikou 
a životem. 
en The exhibition is collective work of 
the Class of Interpretation and opens 
the problem 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 
komplikovanou historii budovy MeetFac-
tory, představujeme vám našeho milova-
ného protagonistu Ondřeje. Jeho zájem 
o dávné časy slávy továrny na sklo Inwald 
není vymezen uměleckým výzkumem, ale 
má co do činění s jinou Ondřejovou akti-
vitou – výrobou 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 deter-
mined by artistic research but also has to 
do with another field of Ondřej activities 
- eyewear production. 
k / c Piotr Sikora

en The exhibition aims to explore the 
subject of fear and horror during the states 
of transition and change, the transforma-
tive power of darkness, the appeal it evokes 
and the way it resonates to us through the 
language of real (physical) and symbolic 
(psychological and imagined) body. Taking as 
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 
expression, resistance and even healing, 
challenging some of the frontiers of visual 
language per se.
k / c Maija Rudovska
Mark Ther: Ospalek / Augenfett
do / until 9. 2.
„Výzdoba byla obvykle reprezentativní 
a luxusní, nábytek většinou z tmavého 
dřeva, s velkými pohodlnými křesly a malými 
stoly. Často se vyskytovaly také memorabilie 
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 pokraču-
je v dramatizované archeologii sudetoně-
mecké oblasti. Typicky nostalgická, způsob-
ná, žánrová hra nijak neubírá síle apelu na 
vypořádání se s hluboko potlačenou historií.
en "Interiors were usually decorated in 
representative and luxurious ways, furniture 
in dark wood tones, with large comfortable 
arm chairs and small tables. Walls often 
covered with host's memorabilia such as 
hunting trophies. Snacks always placed 
behind tobacco and alcohol selection. 
Herrenzimmes were matched in only dark 
colors, so one couldn't see other tones 
here." Mark Ther continues his work on 
dramatic archeology of "Sudetenland". 
Typically nostalgic, mannered genre play 
however doesn't detract the appeal to 
come to terms with country's deeply sup-
pressed history.
k / c Michal Novotný
Irina Lotarevich: Galvanic Couple
do / until 9.2.
Výstava pokračuje v rozvoji autorčina zájmu 
o výrazné osobnosti regionu, a zároveň 
o ženskou pozici v sochařství. Lotarevicho-
vá často pracuje s architekturou z pohledu 
sémiotiky.
en The exhibition continues to develop art-
ist's interest in the prominent personalities 
of the region, as well as the female position 
in the field of sculpture. Lotarevich often 
works with architecture from the perspec-
tive of semiotics.
k / c Christina Gigliotti
Ashley Holmes: A Free Moment
25. 2. – 19. 4.
Britský umělec Ashley Holmes představí 
nová díla pramenící z jeho současných 
spoluprací a hovorů o experimentálních 
přístupech k produkci zvuku a obrazu 
s umělcem Josephem Bondem. Instalace 
zkoumá abstrahované formy a nová zvuková 
pole, která vycházejí ze spojení hudby 
a archivního materiálu.
en UK-based artist Ashley Holmes presents 
new works from recent collaborations 
and conversations with artist Joseph 
Bond around experimental approaches to 
sound production and image making. The 
installation explores abstracted forms and 
new sonic territories that come out of the 
conjunction of music and archival material.
k / c Christina Gigliotti
Dor Guez: samostatná výstava / 
solo exhibition
25. 2. – 19. 4. 2020
Jeruzalémský umělec Dor Guez pochá-
zí z rodiny Palestinců a tuniských Židů 
a v rámci svého uměleckého výzkumu se 
od roku 2006 zabývá archivními materiály 
ze Středního východu. Výstava Dor Gueze 
v galerii Futura na základě jeho dlouhodo-
bého zkoumání fotografických alb z archivu 
Americké kolonie v Jeruzalémě ohledává 
souvislosti mezi přírodou a kulturou, původ-
ním a odvozeným. Řeší způsoby, kterými je 
krajina - explicitně i implicitně - podrobena 
orientalistickým předpokladům a uzpůso-
bována tak, aby vyhovovala západnímu oku, 
stylu a vkusu.
en Jerusalem-born artist Dor Guez was 
born into a family of Palestinian and Jewish 
Tunisian lineage. Since 2006, Guez’s ongo-
ing research focuses on archival materials 
of the Middle East. Based on an extended 
research of albums in the archive of 
the American Colony in Jerusalem, Dor 
Guez’s show at Futura Gallery examines the 
link between nature and culture, copy and 
origin. The show tackles the ways in which 
a landscape, explicitly or implicitly, is subju-
gated to Orientalist precepts and made to 
conform to a Western eye, style and taste.
k / c Jaro Varga
Daniela Baráčková & Tereza Severová: 
Jen další místo / Just Another Place
25. 2 - 19. 4.
k / c Jen Kratochvil
E2

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA 
Štefánikova 68/12 (E2) 
út–ne / Tue-Sun, 10:00-18:00 
museumportheimka.cz

Tání hrany / Melting Edge
19. 11. – 23. 2.
Výstava je poctou trojici významných 
umělkyň – Elišce Rožátové (* 1940), Daně 
Vachtové (* 1937) a Jiřině Žertové (* 1932), 
které svou tvorbou zásadně přispěly do 
vývoje českého ateliérového sklářství druhé 
poloviny 20. století. 
en The exhibition is a tribute to 
three outstanding artists – Eliška 
Rožátová (*1940), Dana Vach-
tová (*1937), and Jiřina Žertová (*1932), who 
contributed significantly to the develop-
ment of Czech studio glassmaking in the 
second half of the 20th century. 
k / c Ján Gajdušek, Tereza Havlovicová
E3

CAMP / CENTRUM ARCHITEKTURY 
A MĚSTSKÉHO PLÁNOVÁNÍ
Vyšehradská 51 (E3)
út–ne / Tue–Sun 9.00–21:00 
www.praha.camp

Rohanský ostrov: nový Karlín? / 
Rohan Island: A New Karlín?
do / until 16. 2.
Výstava ukazuje proměnu bývalého vltav-
ského ostrova v Karlíně na novou pražskou 
čtvrť. Vstup je pro všechny návštěvníky 
zdarma.
en The exhibition shows the transforma-
tion of a former Vltava island in Karlin into 
a new Prague district. Entry is free for all 
visitors.

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

Chen Szu-Han, Luchezar Boyadjiev, 
Phương Linh Nguyen, UuDam Tran 
Nguyen, Syu Jia-Jhen, Kosta Tonev, 
Morgan Wong, Wu Chi-Yu: So Far So Right
Studie reforem a přechodů hranic
A Study of Reforms and Transitions Across 
Borders
2. 4. – 9. 6.
Projekt So Far, So Right je založen na spe-
kulativním pojetí deformace a na tom, jak 
se promítá do daného rámce globální-
ho spravování statků. Projekt se odvíjí od 
zkoumání a vymezení dvou postkomunis-
tických narativů a jejich metamorfóz, pro-
línajících se vztahů a vzájemných napětí, 
odehrávajících se na pozadí zašlé politic-
ké geografie dvou bývalých socialistických 
bloků. 
en Project So Far, So Right is based on 
the speculative concept of deforming and 
how it osmoses into the given framework 
of global governance. The project unfolds 
from the investigation and delineation of 
two post-communist narratives as well as 
their metamorphoses, interweaving rela-
tions, and tensions, set against the back-
drop of two former socialist blocs and their 
political geography. 
k / c Fang Yen Hsiang
Ve spolupráci s: Display – sdružení pro výz-
kum a kolektivní praxi / In collaboration 
with: Display - Association for Research 
and Collective Practice and Taipei Contem-
porary Art Center.
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

DUNA: Adaptus: POS
20. 12. – 19. 1.
Objev systému CRISPR-Cas9 znamenal prů-
lom v genetickém inženýrství a přinesl nové 
možnosti změn v DNA živých organismů, 
lidského nevyjímaje. DUNA group navazuje 
na tento objev a představuje společenskou 
hru budoucnosti umožňující svým uživate-
lům nejrůznější tělesné mutace – ADAPTUS. 
en The discovery of the CRISPR-Cas9 sys-
tem marked a breakthrough in genetic 
engineering and brought new possibilities 
for changes in the DNA of living organisms, 
humans included. DUNA group follows this 
discovery and presents a social game of the 
future, allowing its users a variety of physi-
cal mutations - ADAPTUS. 
k / c Kamila Huptychová & Alice Vítková
Oskar Koutný & Tomáš Račák: Dykobraz
31. 1. – 23. 2.
Výstava studentů UMPRUM Oskara Kout-
ného (Ateliér grafického designu a vizuální 
komunikace) a Tomáše Račáka (Architektu-
ra 1) naráží na velice častý fenomén dnešní 
komunity sociálních sítí – vyjádření poža-
davku pouze zasláním jedné fotky. Dotýká 
se kontroverzních témat, o kterých nemlu-
víme, stydíme se za ně, ale přesto je prak-
tikujeme. 
en An exhibition created by the Academy 
of Arts, Architecture and Design students 
Oskar Koutný (Graphic Design and Visual 
Communication studio) and Tomáš Račák 
(Architecture I studio) cracks open a very 
common phenomena of the social me-
dia community – a request demanded by 
a single unsolicited photo. They deal with 
controversial topics that we do not often 
discuss and are even ashamed of – but still 
take part in the practice. 
k / c Mariana Pecháčková, Zuzana Dusilová, 
Eva Slabá
Marko Čambor: SONDER, The Dictionary 
of Obscure Sorrows
28. 2. – 22. 3.
Projekt Marka Čambora, studenta UMPRUM 
(ateliér Architektury 1), využívá prostor Ga-
lerie NIKA jako nástroj k cestě za empatií 
a porozuměním. Vytváří vztah mezi dílem 
a divákem, v jehož reakci hledá popření 
jednodimenzionality a zdůraznění komple-
xity života těch, které denně náhodně po-
tkáváme. 
en The project of Marko Čambor, an archi-
tecture student from the Academy of Arts, 
Architecture and Design uses the space 
of NIKA Gallery as means of empathy and 
understanding. The artist seeks to cre-
ate a relationship between his work and 
the observer, in whose reaction he hopes 
to evoke the realization that each random 
passer-by is living a life as vivid and com-
plex as one’s own. 
k / c Mariana Pecháčková, Zuzana Dusilová, 
Eva Slabá

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

WINDOW GALLERY, UDU 
Husova 4 (D3) 
nonstop 
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 předsta-
vuje dokumentační fotografie ze 70. až 90. 
let 20. století ze sbírky Ústavu dějin umě-
ní AV ČR. 
en Although photography has long since 
lost the status of an entirely objective 
display medium, yet it is still perceived 
as such, especially in its scientific posi-
tion, such as the documentation of archi-
tecture and monuments. The exhibition 
presents documentation photographs 
from the 1970s to 1990s of the 20th cen-
tury 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

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 se zaměřuje na prezenta-
ci autorů, kteří se věnují tématu vesmíru. 
Bude obsahovat jak umělce z oblasti vý-
tvarného 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 exhibition project focuses on the 
presentation of authors dealing with the 
theme of the universe. Exhibition will in-
clude fine artists and designers who create 
works directly for the exhibition, or unique 
space architecture. The curatorial selec-
tion of the exhibition aims to synthesize 
art and science as two mutually supportive 
cultural pillars. 
k / c Jan Dotřel
Morehshin Allahyari, Tauba Auerbach, 
Metahaven, Boris Ondreička a Suzanne 
Treister:  Rhizomatic Spell
11. 2. – 3. 4.
Výstava se zaměřuje na pojem xenomagie, 
kterou nevytváří člověk, ale algoritmus. Di-
gitální technologie jsou nástroji prodlužu-
jící a zdokonalující lidský mozek. Domnívali 
jsme se, že právě ony odkouzlily náš kaž-
dodenní život, ale naopak, díky nim se stal 
mnohem symboličtějším, než tomu bylo 
v minulosti. 
en The exhibition focuses on the concept 
of xenomagia, which is not created by hu-
man, but by an algorithm. Digital technolo-
gies are tools that extend and improve the 
human brain. We thought it was they who 
unmagic our everyday life, but vice versa, 
they made it more symbolic than it was in 
the past. 
k / c Eva Skopalová

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

Jan Rybníček a Eliáš Dolejší: 
Osobní soused / Personal Neighbour
12. 12. – 30. 1.
Michal Nagypal: Kalamity / Calamities
6. 2. – 5. 3.
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: Kdybych mohl 
umřít na Marsu, bylo by to skvělé / 
If I Could Die on Mars, It Would Be Great
do / until 1. 2.

Konceptuální a multimediální umělkyně 
Barbora Kleinhamplová ve svém díle pra-
cuje s performativním rozměrem, jehož 
prostřednictvím zkoumá aspekty lidské exi-
stence v kontextu současných politicko-
-ekonomických struktur.
en Conceptual and multimedia artist Bar-
bora Kleinhamplova employs a performa-
tive dimension in her work, which is closely 
related to aspects of human existence in 
the context of current political-economical 
structures.

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

David Střeleček & Šimon Levitner: 
Všekazi / Termites
13. 12.– 10. 1.
k / c František Fekete
Natálie Trejbalová
23. 1. – 23. 2.
k / c Tereza Záchová

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

SI ON: Female Creature
25. 1. – 21. 3.

Samostatná výstava jihokorejské 
umělkyně Si On (dříve známé jako Hyon 
Gyon). Známá je především způsobem 
práce s obrazovostí tradičního korejského 
šamanismu ve svých velkoformátových 
malbách a plastikách. 
en Solo exhibition of the South Korean 
artist Si On (formerly known as Hyon 
Gyon), who is known for her use of tradi-
tional Korean shamanistic imagery in her 
large scale paintings and sculptures.
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, Jan Šerých, Jiří Skála, 
Michaela Thelenová, Jiří Thýn, Tomáš 
Vaněk
do / until 11. 1.
k / c Karel Cisář

NAU GALLERY 
Kubelíkova 22 (D6) 
otevřeno po dohodě / 
open by appointment 
naugallery.cz
NEVAN CONTEMPO 
U Rajské zahrady 14 (D5) 
út–so / Tue–Sat 13:00–18:00 
nevan.gallery

Viktor Takáč: Němý sluha / Silent Servant
25. 1. – 29. 2.

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

Obálka jako obraz
23. 1. – 18. 2.
Výběr z několika knižních edic, které v še-
desátých letech vycházely v Českosloven-
sku a SRN, ukáže, jak kontrastní byla jejich 
grafická úprava. Rozdíl je nejlépe patr-
ný, seřadíme-li svazky edičních řad vedle 
sebe. V případě slavné edition suhrkamp 
vyvstane duhový efekt, protože designér 
Willy Fleckhaus přiřadil každému svazku 
jeden odstín barevného spektra, zatímco 
Malá řada soudobé světové prózy a edice 
Cesty se promění v kolekce abstraktních 
obrazů. Čeští umělci a umělkyně je ne-
pojednávali konceptuálně jako Fleckhaus, 
ale výtvarně po vzoru své volné tvorby.
en A selection of several book editions 
that appeared in Czechoslovakia and 
Germany during the 1960s shows the 
contrasts in their graphical layout. The 
difference is most noticeable when we 
line up the various editions of the books 
side by side. In the case of the famous 
suhrkamp series, designer Willy Fleckhaus 
created a rainbow effect by assign a dif-
ferent color to each book, while a Small 
Series of Contemporary World Prose and 
the Travels series are transformed into 
a collection of abstract paintings. Czech 
artists did not operate conceptually like 
Fleckhaus, but rather artistically using 
their own work as examples. 
k / c Jan Wollner
E1

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

Když čas víří a stává se černou dírou / 
When the Time Swirls, When It Turns Into 
a Black Hole
O.B.De Alessi, Michael Salerno, Thomas 
Moore, Dennis Cooper, Laura Gozlan, 
Radek Brousil, Darja Bajagić, Fernanda 
Chieco
do / until 9. 2.
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 (fyzic-
kého) a symbolického (psychologického 
a imaginárního) těla. Výchozím bodem 
projektu je myšlení adolescenta – temné 
zvraty dospívající mysli, spuštěné hor-
monální změnou. Snaží se nalézt prostor 
pro alternativní stavy projevu, odporu či 
dokonce uzdravení, přičemž sám o sobě 
podněcuje k přehodnocení některých 
hranic vizuálního jazyka.

GALERIE MEETFACTORY 
+ GALERIE KOSTKA

Erick Beltrán, Verónica Lahitte, Ellena 
Lavelllés, Katharina Stadler, Sandro 
Sulaberidze, Nino Zirakashvili, Irmina 
Rusicka, Adéla Součková, Jiří Žák:
Výstava projektu / Exhibition in the framework 
of “The New Dictionary of Old ideas”
21. 2.–27. 3.
Výstava reaguje na neustále se měnící as-
pekty pojmu „střední Evropa“, kdy poro-
zumění tomuto pojmu neznamená jen po-
chopit ho geograficky, ale je také ovlivněno 
sociálními, politickými, ekonomickými a kul-
turními aspekty. 
en The exhibition starts by responding to 
ever-changing aspects of “Central Europe,” 
understanding of which is not merely sub-
jected to a physical location, but also in-
fluenced by social, political, economic, and 
cultural aspects. 
k / c Data Chigholashvili & Alba Folgado

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

Corporate Bodies 
Laura Franzman, Judith Kisner, Marvin 
Moises Almaraz Dosal, Goscha Steihauer, 
Gabriela Těthalová, Gesa Troch
27. 1. – 23. 3.
Projekt 6 studentů a absolventů různých 
ateliérů (malba, multimédia, sochařství) 
HFBK v Hamburku naráží na odlidštěný svět 
technologií a (ne)exaktnosti přírodních věd. 
en Project of 6 students and graduates 
from various studios (painting, multimedia, 
sculpture) form HFBK in Hamburg comes 
across a dehumanized world of technology 
and (un)exactitude of natural sciences. 
k / c Ján Gajdušek


