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A1

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

Dominika Dobiášová, Lucia Dovičáková, 
Janka Duchoňová, Julie Kopová, Šárka 
Basjuk Koudelová, Alžběta Krňanská, 
Milica Mijajlovic, Lucie Michnová, Jarmila 
Mitríková, Kateřina Rálišová, Klára Sedlo, 
Eva Škrovinová, Monika Vrancová, Kateřina 
Zbortková, Monika Žáková a další:
Salon Tchécoslovaque: Současná česká 
a slovenská malba
11. 3.-26. 4.     
Salon
Tchécoslovaque
Současná česká a slovenská malba
Contemporary Czech and Slovak Painting

11. 3.–26. 4. 2020
vernisáž / opening 10. 3. 2020, 18:00

Galerie NTK

salon.indd   9 21.2.2020   14:09:47

Reprezentativní průřez podobami současného 
obrazu v tvorbě nejmladší malířské generace 
z Česka a Slovenska. 
en Representative overview of young contem-
porary painting from Czechia and Slovakia. 
k / c Milan Mikuláštík
A3

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

Soyoung Bae and Roza Pogosian: 
Are you my friend? Mutation Station
10. 3. – 24. 3.
k / c František Fekete
A4

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

Krolikowski Art 
The Heralds of Ukrainian Metamodern
Ozvěny Sezóny. Mini-festival Nezávislé 
Ukrajinské Kultury / The second edition 
of the Independent Ukrainian Culture 
Festival "Echoes of Seasons"
26. 3. 19:00 – 29. 3.
Ukrajinské duo Krolikowski Art je tím, co sou-
časná filozofie popisuje jako metamodernistic-
ké umění, ironické a naivní, romantické a kon-
ceptuální zároveň. Krolikowski Art k vyjádření 
využívá vizuální umění, instalaci, nová media 
a performance.
en Ukrainian duo Krolikowski Art are what 
contemporary philosophy describes as the 
metamodernist art, ironic and naive, romantic 
and conceptual at the same time. The main 
techniques of Krolikowski Art are visual arts, 
installation, new media, performance.
k / c Iryna Zahladko
BCAA system, Nela Britaňáková, František 
Hanoušek, Monika Kováčová, Masha Kovtun, 
Jakub Hájek, Šimon Sýkora
7 reasons to smile more
23. 4. – 10. 5.
Zahrazení obvyklých cest ke kritickému po-
rozumění za účelem znovunastolení naděje. 
Strategická volba pobývání ve formách, které 
se jiným zdají příliš těsné. Měkké tkáně se třou 
o hrubě opracované hrany ve snaze navodit 
pocit přináležení.
en Blocking the usual paths of critical under-
standing to restore hope. Strategic choice of 
staying in forms that seem too tight to others. 
Soft tissues rub against roughly worked edges 
in an effort to induce a sense of belonging.
k / c Martina Poliačková, Lumír Nykl

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

Jiří David: Jsem tady
17. 1. – 30. 3.
Multimediální umělec a pedagog Jiří David, 
který od druhé poloviny 80. let výrazně spo-
luvytváří podobu i atmosféru českého umění, 
představuje své nejnovější malby. Pracuje se 
vzácným uměleckým gestem: autoportrétem 
zezadu, který ve výstavě akcentuje opaková-
ním na třech plátnech, noří se do barevného 
mámení květin a zahrady, maluje nahá ženská 
těla i sebe, přičemž na několika obrazech do-
sahuje jisté dematerializace fyzické tělesnosti. 
en Multimedia artist and educator Jiří David, 
a major contributor to the appearance and at-
mosphere of Czech art since the late 1980s, 
presents his latest paintings. He works with 
a rare artistic gesture: the self-portrait from 
behind, which is emphasized here through 
repetition on three canvases, diving into the 
colourful hallucinations of flowers and gardens, 
painting a naked female body and himself, 
while in several paintings he achieves a certain 
dematerialisation of physical corporeality.
Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: 
ULTRASUPERNATURAL
27. 3. – 17. 8.
Výstava je unikátním pohledem na střet dvou 
zcela odlišných světů: moderní civilizace 
a jednoho z posledních domorodých kmenů 
na Papui Nové Guineji.
en The exhibition is a unique view of the clash 
between two entirely different worlds: mod-
ern civilization and one of the last indigenous 
tribes in Papua New Guinea.
Galegion: Utopické město
do / until 25. 5.
Jak vypadá město na měsíci, podzemní město 
vytesané do skalního masivu nebo město na 
kolejích? Jaké by to bylo jezdit k moři tune-
lem? Devět projektů desetiletého výzkumného 
projektu studentů Fakulty architektury ČVUT 
v Praze a Vysoké školy výtvarných umění v Bra-
tislavě. Výzkum se zabývá hledáním nových 

metod navrhování urbanismu a prověřuje je na 
řadě konkrétních lokalit. 
en Galegion is a 10-year research project that 
has joined together students of the Faculty of 
Architecture of Czech Technical University in 
Prague and Academy of Fine Arts and Design 
in Bratislava. It seeks to introduce new meth-
ods of urban planning and test them in vari-
ous locations.

GALERIE ARCIMBOLDO 
U měšťanského pivovaru 6a (A5) 
út–so / Tue-Sat 11:00–18:00, 
arcimboldo.cz

STĚHUJEME SE! Od půlky dubna nás najdete 
na nové adrese v Holešovicích, ulice U měš-
ťanského pivovaru 6a – sledujte Instagram 
a Facebook.
en WE’RE MOVING! From mid-April, you 
can find us at our new gallery in Holešovice, 
U měšťanského pivovaru 6a – follow us on FB 
and IG for updates.
B2

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

Jiří Franta a David Böhm: Vykladači Světa / 
Interpreters of the World
5. 3. – 10. 5.
Tvorbu Davida Böhma a Jiřího Franta charakte-
rizuje specifický přístup k médiu kresby, který 
se stává na výstavě prostředkem k zachycení 
aktuálních stavů mysli člověka s přesahy k per-
formanci a konceptuálnímu umění. Umělci se 
uchýlili k různorodým formám projevu, aby pří-
močaře pojmenovali znepokojivou současnost.
en The work of David Böhm and Jiří Franta is 
characterized by a specific approach to the 
medium of drawing, which here becomes 
a means to capture the current state of mind 
of man with overlaps into performance and 
conceptual art. The artists have resorted to 
diverse forms of expression to straightfor-
wardly capture the disturbing present.
k / c Václav Jánoščík
B3

ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) (B3)
út–čt / Tue–Thu 14:00 – 18:00
nebo po domluvě / or by appt.
www.zahoriangallery.com

Vladimír Ossif
28. 3. – 30. 4.
B4

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

Jaap Scheeren: Katastrofa / Catastrophe
3. 2. – 15. 4.
Rozzlobená zvířata na fotografiích nizozem-
ského umělce nám dávají svými gesty najevo, 
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
Apolena Rychlíková, Vladimír Turner
Paměť města / City Memory
16. 4. – 14. 7.
Jak se žije ve městě, ve kterém se čím dál tím 
víc cítíme jako nechtění hosté? 
en How to live in a city, where one feels more 
and more like an unwanted guest? 
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 appt. 
galeriepn.cz

Antonín Střížek: Obrazy
5. 2. – 14. 3.
David Pešat: Janus
25. 3. – 2. 5.

INI PROJECT / PROSTOR 
Jeronýmova 88/9 (vchod z Husitské) (C5) 
otevřeno v době konání akcí, více na face-
booku a webu 
iniproject.cz

Michal Cáb, Marek Hlaváč, Tomáš Kajánek 
a Matěj Smrkovský: Ovčí techno a jiné 
příběhy / Ovine Techno and Other Stories
1. 3. – 30. 4.
Série zvukových událostí dokumentovaných 
zinem.
en A series of audio events documented by 
a zine.

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

Artur Magrot: Stupeň volnosti /
Degree of Freedom
28. 2. – 22. 3.
Charakteristickým rysem Magrotovy práce 
je citlivost pro jevy a procesy, které, ačkoliv 
skryté, zásadním způsobem definují fungování 
současné společnosti. V instalaci Stupeň vol-
nosti, reagující na pocity frustrace z neschop-
nosti ovlivnit realitu hroutícího se světa, dává 
divákovi zažít situaci, jež ho staví do role jed-
najícího aktéra. 
en Magrot’s characteristic trait is his feeling 
for the phenomena and processes, which, 
although hidden, fundamentally define the 
functioning of our current society. In his in-
stallation Degree of Freedom, which reacts to 
the feeling of frustration from being incapable 
to influence the reality of the collapsing world, 
he lets the viewers experience a situation that 
puts them in the role of the person involved. 
k / c Nina Moravcová
Jonáš Richter
3. 4. – 26. 4.
k / c Dominik Lang, Eva Koťátková

GALERIE KURZOR
Overview Fact
Ursula Biemann, John Bock, Harun Farocki, 
Julia Gryboś a Barbora Zentková, Michal 
Machciník, Susan Schuppli, Roman Štětina
20. 3. – 17. 5.
Detektivní příběhy se zdají být čím dál populár-
nější, ale i komplikovanější. Jako by nešlo jen 
o napětí, ale o hlubší snahu najít širší spole-
čenská zákoutí, problémy, třecí plochy, a styč-
ná místa. Podobně také umění nevybavuje náš 
svět pouze dalšími objekty, ale podílí se na kon-

struování perspektiv, vnímání i vědění, které 
vytvářejí náš svět, a má proto schopnost vyvolat 
sounáležitost, hledání souvislostí a orientace. 
en Detective stories seem to be increasingly 
popular and yet more and more complicated. 
It’s as though the genre was no longer simply 
about the suspense but about a deeper quest 
to find broader social refuges, problems, and 
points of friction and contact. Similarly, art not 
only furnishes our world with new objects but 
participates in the creation of perspectives, 
the perceptions and knowledge that constitute 
our world. Art therefore has an overview ef-
fect, i.e. the ability to evoke a sense of belong-
ing, the search for context and orientation. 
k / c Václav Janoščík

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

Kurt Gebauer
6. 3. – 2. 8.
Výstava je zatím nejuceleněji představeným 
souborem prací sochaře-malíře Kurta Geb-
auera, velké postavy českého umění 20. sto-
letí, který celý život soustředěně rozvíjí, střídá 
a vrací se k několika překrývajícím se techni-
kám a tématům.
en This exhibition features the most com-
prehensive collection of works by the sculp-
tor-painter Kurt Gebauer, great figure of the 
20th century, ever presented so far. The artist 
has been developing, changing and revisiting 
several overlapping techniques and themes 
all his life.
NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze
NO DEMOLITIONS! Forms of Brutalism in 
Prague
6. 3. – 6. 9.
Výstava prezentuje výjimečné architektonic-
ké „brutalistní“ projekty v Praze z 60. až 80. 
let – realizované i nerealizované stavby. Klade 
si za cíl být nástrojem pro poznání brutalistní 
architektury a vodítkem pro aktivizaci návštěv-
níků v duchu brutalismu.
en The exhibition presents extraordinary “Bru-
talist” projects, both materialized buildings and 
project proposals, in Prague between 1960 and 
1980. The exhibition will help the public learn 
about Brutalist architecture and inspire visitors 
to actively protect brutalist buildings.
Ozvěny Benátského bienále: Stanislav 
Kolíbal / Echoes of the Venice Biennale: 
Stanislav Kolíbal
6. 3. – 19. 7.
Přemístěním výstavy z Benátského bienále 
2019 do Malé dvorany Veletržního paláce zís-
kávají návštěvníci nový pohled na Kolíbalovu 
hlubokou vizi. Prostor oživují jasné nástěnné 
kresby, zatímco jedna z konstruktivistických 
soch z 90. let zdůrazňuje umělcovo důležité 
propojení malby, kresby, sochy a architektury. 
en By transferring the exhibition from the 
2019 Venice Biennale to the Small Hall of the 
Trade Fair Palace, the visitors get a fresh per-
spective on the artist’s immersive vision. The 
space is brought to life by vivid wall drawings 
based on the dimensions of the building; while 
one of the constructivist sculptures from the 
1990s emphasises the vital link in the art-
ist’s work between painting, drawing, sculp-
ture, and architecture.
Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění 
v českých zemích / A Dream within a Dream: 
Edgar Allan Poe and Art in the Czech Lands
6. 3. – 30. 8.
Výstava se věnuje reflexím tvorby amerického 
spisovatele, básníka a teoretika Edgara Allana 
Poea (1809–1849) ve výtvarném umění v čes-
kých zemích, stejně jako obecnějšímu fenomé-
nu hrůzy a strachu. Poe vyvolává dodnes živý 
zájem, jeho povídky a básně stále inspirují ne-
jen literáty, ale i výtvarníky, filmaře či hudebníky. 
en This exhibition is devoted to reflections of 
the oeuvre of Edgar Allan Poe (1809–1849) in 
Czech art and the phenomenon of horror and 
fear in general. Poe's work continues to at-
tract readers, and his short stories and poems 
inspire not only writers but also artists, film 
makers and musicians.
Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině
Group Ra: Messages on the Present Hour
25. 2. – 18. 5.
Výstava představuje kresbu, grafiku a foto-
grafii Skupiny Ra ze sbírek NG v Praze a UPM 
v Praze, je obrazovou básní inspirovanou Vzka-
zy k přítomné hodině (1947) z pera Zdeňka 
Lorence (1919–1999), věnovanými jednotlivým 
členům skupiny. 
en The exhibiton presents Group Ra's works 
from the collections of the NG Prague and the 
UPM in Prague. It is a pictorial poem inspired 
by Messages on the Present Hour (1947) writ-
ten by Zdeněk Lorenc (1919–1999), dedicated 
to the individual members of Group Ra.
Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí 
proces / Stanislav Sucharda 1866–1916: 
The Creative Process
15. 11. – 5. 4.
Výstava představuje osobnost významného 
českého sochaře přelomu 19. a 20. století, 
v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interak-
ce regionu a metropole, přechod od tradic 19. 
století směrem k moderně i postupná recep-
ce progresivních evropských stylů domácím 
uměleckým prostředím. 
en The exhibition presents a major Czech 
sculptor of the turn of the 19th and 20th cen-
turies, whose multifarious work combines an 
interplay between the region and the coun-
try’s capital, the transformation from 19th-
century traditions to modernism and the 
gradual local acceptance of progressive Euro-
pean styles.
B5

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

Alžběta Jungrová: Exit
24. 1. – 11. 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
Anna Hulačová, Ondřej Filípek, Pavlína Kvita, 
Jan Hendrych, Jaroslav Róna, Matouš Háša, 
Lukáš Rittstein, Vojtěch Míča: Re_Form
26. 3. – 10. 5.
Sochařská skupinová výstava dvou generací 
v prostorách galerie i samotné tržnice.
en A two-generation sculptural group show in 
gallery spaces and the market itself. 
k / c Radek Wohlmuth

C1
GALERIE AMU 
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, vchod z průchodu 
do ul. Tržiště (C1) 
út–ne / Tue-Sun 13:00 – 19:00 
gamu.cz

Choreography of Thought
5. 3. – 26. 4.

Může být tělesný pohyb metaforou našeho 
myšlení? Lze ho chápat jako možnost vztaho-
vání se k myšlenkovým procesům odlišnou od 
jejich pouhé verbalizace? Kolem těchto otázek 
je vystavěn projekt, propojující výstavu se sérií 
přednášek, projekcí a diskuzí z oblasti vizuální-
ho i tanečního umění. 
en Can be physical movement a metaphor of 
our thought? Can it be understood as a possi-
bility to relate to thinking processes different 
from their mere verbalisation? This project is 
built around these questions. The exhibition is 
accompanying series of lectures, screenings 
and discussions. 
k / c Viktor Čech

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

Božena Sudková, Josef Sudek: Krajina 
dětství / Their Childhood Landscape
19. 2. – 17. 5.
Výstava připomíná 30. výročí úmrtí Boženy 
Sudkové, sestry a spolupracovnice slavného 
fotografa Josefa Sudka. Snímky Boženy Sud-
kové a jejího bratra nás zavedou do Nových 
Dvorů, na zámek Kačina a do nedaleké Kutné 
Hory, kde sourozenci trávili svá raná léta.
en The exhibition commemorates the 30th an-
niversary of the death of Božena Sudková, sister 
and collaborator of the famous photographer 
Josef Sudek. The photos made by Božena Sud-
ková and her brother will take us to Nové Dvory, 
the chateau Kačina and the nearby Kutná Hora, 
where the siblings spent their early years.

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

Belle Shafir & Cornelia Renz: Legenda in 
MeMoriam
24. 10. – 25. 3.
Výstava se zabývá historií, kulturními a osobní-
mi zkušenostmi dvou umělkyň: Belle Shafir (Iz-
rael) a Cornelie Renz (Německo). Jejich obra-
zy a objekty zkoumají a přibližují nejen základní 
prvky v práci se vzpomínkami, sny a nevyžitými 
emocemi, ale i psychologii každého z nás. Vý-
chovné praktiky hrají v životě jedince zásadní 
roli, tak jako genetické založení. Vzepřeme se 
vzorcům naučeným od našich rodičů a vycho-
vatelů, těm, které nás trápí, nebo se přizpůso-
bíme rutině života a autoritám? 
en The exhibition is concerned with history 
and the cultural and personal experiences of 
the two artists: Belle Shafir (Israel) and Cor-
nelia Renz (Germany). Their paintings and ob-
jects not only explore and draw closer to the 
basic elements involved in working with mem-
ories, dreams and dormant emotions, but also 
to the psychology of each one of us. Educa-
tional practices play an essential role in the 
life of the individual, as does genetic founda-
tion. 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?
Power Girls – ženy autorky ve sbírce Musea 
Montanelli / female artists in the collection of 
Museum Montanelli
Začátek výstavy koncem dubna / starts by the 
end of April 2020.
C2

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

Aliona Solomadina: Lehkost / Lightness
1. 1. – 28. 6.

Kunsthalle Praha představuje v rámci svého 
programu před otevřením nový Facade Pro-
ject. Velkoformátová světelná instalace na fa-
sádě budovy bývalé Zengerovy trafostanice je 
dílem ukrajinské grafické designérky Aliony So-
lomadiny, která nedávno absolvovala měsíční 
rezidenci v Praze. Solomadina pracuje s typo-
grafií inspirovanou ikonickou pražskou archi-
tekturou. Pro více informací o doprovodnému 
programu k dílu Lehkost sledujte náš web.
en As a part of its pre-opening program, Kun-
sthalle Praha presents a new work from the 
Facade Project series. The big-scale light in-
stallation on the facade of the former Zenger 
Electrical Substation was created by the 
Ukrainian graphic designer Aliona Solomadina 
during her recent artist residency in Prague. 
Her artwork titled Lightness is based on ty-
pography inspired by Prague’s iconic architec-
ture. For more information about the accom-
panying events please visit our website.
k / c Christelle Havranek
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

Vladimír Havlík, Rudolf Sikora: Sníh kámen 
hvězda strom / Snow Stone Star Tree
22. 4. – 6. 9.
Společná výstava Rudolfa Sikory a Vladimíra Ha-
vlíka je prostorem pro konfrontaci dvou cest, 
jimiž lze dojít k témuž světonázoru. Zatímco se 
Sikorova objektivizační strategie dotýká pozice 
jednotlivce v kosmu, Vladimír Havlík se obrací 
k pospolitým vztahům budovaným na základě 
nonspektakulárních gest. Oběma umělcům jsou 
společná témata vztahu lidí k přírodě a k sobě 
navzájem, odpovědnosti, intimního vztahu ke 
světu a kosmu a budování utopického přesahu 
ve snaze vymezit naše přemýšlení o současnos-
ti směrem ke kýžené budoucnosti. 
en This joint exhibition by Rudolf Sikora and 
Vladimír Havlík is a space for the mutual con-
frontation of two ways of reaching the same 
worldview. While Sikora’s objectivization strategy 
concerns the position of the individual in the 
cosmos, Havlík, on the other hand, turns to so-
cial relationships built on non-spectacular ges-
tures. Both artists share the common themes of 
people’s relationships to nature and to each oth-
er, responsibility, an intimate relationship with 
the world and the cosmos, and building a uto-
pian overlap in an effort to direct our thinking 
about the present towards the desired future. 
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. Aktuální výstava nabízí širší spektrum 
tehdejších aktivit a soustředí se zejména na 
to, co bylo pro devětsilské pojetí tvorby zá-
sadní: odklon od tradičního pojetí autonom-
ního výtvarného díla, zdůrazněnou roli poezie 
a pokusy o intermediální tvorbu. 
en The first and only exhibition of the Devětsil 
Art Association in Prague City Gallery took 
place in 1986, more than 30 years ago. This 
exhibition offers another point of view on 
this work focusing 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 in-
termedia productions, etc. 
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. – 29. 3.
Výstava malíře a spoluzakladatele legendární 
skupiny Šmidrové představuje poprvé v retro-
spektivně zaměřeném rozsahu umělcovo dílo 
od roku 1956 do současnosti. Je koncipová-
na tematicky, a to se záměrem ukázat hloubku 
Dlouhého tvůrčí imaginace, originalitu jeho 
netradičních 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 contempo-
rary 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

Kryštof Strejc: Sám sobě kadeřníkem / 
He Himself a Hairdresser
4. 3. – 24. 3.
Výstava tematizuje nejen umělcovo přemýšle-
ní o malbě a potřeby „reorganizace obrazu”, je 
také alegorickým pohledem na stav současné 
umělecké scény ve vztahu k otázkám spole-
čenské odpovědnosti, svědomí a role umění 
v současné spletité a nejisté skutečnosti.
en The exhibition focuses not only on the art-
ist's thinking about painting and the need for 
"reorganization image", but also an allegori-
cal view of the state of the contemporary art 
scene in relation to issues of social responsi-
bility, conscience, and the role of art in con-
temporary complex and uncertain reality.
k / c Pavel Kubesa
János Brückner: Naše Mantra / Our Mantra
1. 4. – 24. 4.
Výstava tematizuje otázky středoevropské 
identity, lokálního politického a společenského 
terénu a zkoumá situaci v období třiceti let po 
sametové revoluci. Brückner rozvíjí dva typy 
historického exkurzu: jeden v podobě rodin-
ných reminiscencí líčených v sérii krátkých fil-
mů a druhý jakožto kolektivní paměť prezento-
vanou skrze imaginaci monumentálních maleb.
en The exhibition focuses on issues of cen-
tral European identity and the local political 
and social terrain and examines the situation 
thirty years after the Velvet Revolution. János 
develops two types of historical excursions: 
one in the form of family reminiscences de-
picted in a series of short films, and the other 
as a collective memory presented through the 
imagination of monumental paintings.
k / c Peter Benzce

GALERIE NOD: DLOUHÁ-RYBNÁ 
Křižovatka Rybná Dlouhá

Julius Reichel / Kůrovčí hnízdo: Requiem 
za strom (Epic Version) // Bark Beetle Nest: 
Requiem for a Tree (Epic Version)
22. 10. 2019 – 17. 10. 2020
Reichel tematizuje aktuální krizi „lesů” v míst-
ním i globálním kontextu. Instalace problema-
tizuje vztah metropolitní environmentální sle-
poty a katastrofické situace odehrávající se za 
hranicemi města ve stínu všudypřítomné post-
faktické politické rétoriky. 
en Reichel thematizes the current crisis of 
"forests" in both local and global contexts. His 
installation observes and emphasizes the re-
lationship between the metropolitan environ-
mental blindness and the catastrophic situa-
tion happening beyond the borders of cities 
in the shadow of omnipresent post-truth po-
litical 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 Michaëla Borremanse je charakteristic-
ké svým znepokojivě 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 latentně přítomným násilím, 
vynikají neobyčejnou krásou svého provedení.

 
en The work of Michaël Borremans is char-
acterized by a worryingly strong psychologi-
cal moment. His paintings represent static 
scenes, which are in fact a deceptive reflec-
tion of the artist's imagination. The way of 
grasping 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 vio-
lence, they excel in their extraordinary beauty. 
k / c Petr Nedoma
David Claerbout: Olympia
29. 1. – 12. 4.
Claerbout zkoumá vliv plynutí času formou vi-
dea a digitální fotografie. Olympia (The Real-Ti-
me Disintegration into Ruins of the Berlin Olym-
pic Stadium over the Course of a Thousand 
Years), videoprojekce v reálném čase z roku 
2016, by měla ukázat postupný a neúprosný 
rozpad nacistického stadionu v Berlíně, který 
byl v roce 1936 postaven pro letní olympijské 
hry. Pomocí technologie videoher a digitální re-
produkce architektury stadionu umělec vytvořil 
virtuální svět zbavený všech forem života. Roz-
pad budovy je ovlivňován pouze přírodou. 
en David Claerbout investigates the impact of 
the passage of time through his use of video 
and digital photography. Olympia (2016) the 
real-time video projection is meant to show 
the progressive and inexorable deterioration 
of Berlin Nazi Olympiastadion—constructed 
for the 1936 Summer Olympics. Using the digi-
tal reproduction of the architecture and video 
game technology, the artist has created a vir-
tual 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

one – to – one
11. 3. – 18. 4.
Projekt se zabývá otázkou obtížnosti prezen-
tace určitých uměleckých děl v galerijním 
prostoru. Jeho cílem je hledat vhodná insta-
lační řešení pro média jako architektura, per-
formance, pohyblivý obraz, zvuk nebo grafic-
ký design. Skupinová výstava bude vytvořena 
v úzké spolupráci s vybranými umělci.
en The project deals with the difficulty of the 
presentation of certain artworks in the gallery 
space. Its aim is to find appropriate installation 
solutions for media such as architecture, per-
formance art, moving images, sound or graph-
ics design. The group exhibition will be devel-
oped in close cooperation with selected artists.
Autoři & kurátoři / Artists & Curators: Matěj 
Forejt, Kateřina Hlahůlková, Klára Hudáková, 
Marie Kordovská, Kristýna Péčová, Pavla 
Rousková, Tereza Škvárová

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

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 ustanovení 
nového, „demokratického“ politického a me-
diálního prostředí. 
en The exhibition freely refers to the 30th 
anniversary of the crucial autumn of 1989, 
presenting it in a broader time, political, and 
media perspective, from the beginning of 
“perestroika” to the establishment of a new 
“democratic” political and media environment. 
k / c Pavel Vančát
V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na 
skle ze sbírek UPM / Gleam of Gold, Blaze of 
Colours. The Art of Reverse Glass Painting
27. 2. – 28. 6.
Výstava představuje podmalby na skle z období 
od antiky přes středověk, renesanci, baroko až 
po druhou polovinu 18. a zejména 19. století.
en The exhibition presents paintings on glass 
dating from antiquity through the Middle Ages, 
the Renaissance and Baroque to the second 
half of the 18th and especially the 19th century.
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… /  
Documentary Photography
4. 2. – 3. 5.
Výstava programové tvorby dokumentárních 
fotografů Karla Cudlína, Jana Dobrovského, 
Alžběty Jungrové, Antonína Kratochvíla, Jana 
Mihalička a Martina Wágnera. Jako hosta uvá-
dějí italského kolegu a člena proslulé agentury 
Magnum Photos, jímž je věhlasný fotožurnali-
sta Paolo Pellegrin. Průsečíkem zájmů tvůrců 
dvou generací je rozmanitost lidských spole-
čenství a různorodost jim vlastních prostředí. 
en The exhibition offers programmatic work by 
documentary photographers Karel Cudlín, Jan 
Dobrovský, Alžběta Jungrová, Antonín Kratoch-
víl, Jan Mihaliček and Martin Wágner. As a guest, 
they have invited an Italian colleague and mem-
ber of the famous Magnum Photos agency, the 
renowned photojournalist Paolo Pellegrin, to 
exhibit with them. These photographers from 
two generations share an interest in the di-
versity of human communities and the various 
habitats in which these communities 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

v kresbě. Lyrická abstrakce směřující k rovno-
váze. Výběr olejů a prací na papíře z posled-
ních let. 

 
en A selection of oil paintings and works on 
paper from the past few years characterized 
by linear geometric compositions that bor-
der between the structural and the intuiitive. 
Spatial cogitation captured in drawings. Lyrical 
abstration aiming for balance. 
k / c Radek Wohlmuth.
Lenka Černotová (Černota): 
Rubisko / Clearcut
22. 4. – 21. 5.

Černotová neúnavně experimentuje s médiem 
malby, kterou obohacuje o nové, často pod-
vratné postupy. Vrstvy barev na plátně pro-
škrabává, probrušuje, doslova je „rube“ až na 
hranice limitů materiálu. Její živelné, zářivě 
probarvené malby jsou displejem aktuálního 
zdroje autorky, portálem do stavů překračují-
cích smyslovou zkušenost. 
en Černotová tirelessly experiments with 
a medium of painting, which she enriches with 
new, and often subversive, procedures. She 
scratches through layers of paint on canvas, 
sands them, literally ‘clearcuts’ them reach-
ing the limits of the material. Her bright and 
untamed paintings are a display of her current 
state of mind, a portal to the states which lie 
beyond our sensory experience. 
k / c Terezie Zemánková

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

Architektura ko-inovace / Architecture for 
Co-Innovation
13. 3. – 22. 3.
Radikální technologické a společenské změny 
mění způsoby naší práce a architektura musí 
na tuto proměnu pracovního prostředí reago-
vat. Ateliér Architektura III ze VŠUP prezentuje 
architektonické intervence s cílem proměnit 
vídeňskou budovu Ankerbrotfabrik na prosto-
ry pro spolupráci, inovaci a kreativitu. Výstava 
připravil ateliér Architektura III ve spolupráci 
s Die Brotfabrik.
en Radical technological and social change 
is changing the way we work, and architec-
ture must change to in response to this work-
ing environment. Architecture Studio III at the 
University of Applied Arts presents architec-
tural intervention in order to turn the Anker-
brotfabrik building in Vienna into spaces for 
collaboration, innovation and creativity.
Raumplan a současná architektura / 
Raumplan and Contemporary Architecture
27. 3. – 10. 5.
Výstava věnovaná odkazu Adolfa Loose. Kon-
cept Raumplanu bude představen jak na tvor-
bě architekta, jenž se narodil před 150 lety, 
tak na současné architektuře Sou Fujimota, 
Atelieru Bow-Wow, Campa de Baezy a Pezo 
von Ellrichshausen Architects.
en Exhibition dedicated to the legacy of Ad-
olf Loos. The Raumplan concept is presented 
both in the work of the architect, who was 
born 150 years ago, and in the contemporary 
architecture of Sou Fujimoto, Atelier Bow-
Wow, Campa de Baeza and Pezo von Ellrich-
shausen Architects.

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

Veronika Holcová – Anna Zemánková: Ostara
3. 4. – 19. 5.

Výbušná harmonie mezi precizním detailem 
a monumentálním tvarem, mezi delikátní for-
mou a traumatickým obsahem, pulzující rov-
nováha mezi světlem a tmou, kterou oslavoval 
pohanský svátek jarní rovnodennosti Ostara, 
je i společným jmenovatelem intuitivních ma-
leb a kreseb současné umělkyně Veroniky Hol-
cové a představitelky světového art brut Anny 
Zemánkové. 
en The explosive harmony between precise 
detail and monumental shape, between deli-
cate form and traumatic content, the pulsat-
ing balance between light and darkness cel-
ebrated by the pagan holiday of the Ostaro 
Spring Equinox is also a common denominator 
of intuitive paintings and drawings by contem-
porary artist Veronika Holcová and world art 
brut artist Anna Zemánková. 
k / c Terezie Zemánková

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

Miloslav Chlupáč
23. 1. – 6. 3.
V Chlupáčových sochách sledujeme napětí 
mezi podílem smyslových a rozumových 
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 men-

tal 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 celebrates the centenary of the 
artist’s birth.
Pavel Baňka
19. 3. – 19. 4.
Výstava výrazného solitéra české fotografic-
ké scény.
en Exhibition of this distinctive personality of 
the Czech photography scene.

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

David Moješčík Mojda: Takové, jaké je
31. 1. – 15. 3.
Jiří Petrbok: Život Hrdiny / The Life of a Hero
20. 3. – 3. 5.

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

Jaroslav Papoušek: Beze stínů / Without 
Shadows (1929–1995)
3. 3. – 29. 3.
Jaroslav Papoušek je známý jako filmař, scé-
nárista a spolupracovník Miloše Formana, ale 
málokdo ví, že vystudoval také AVU a praco-
val dlouho i jako malíř, sochař a karikaturista. 
Výstava představí především jeho abstraktní 
obrazy s jedinečnou světelnou atmosférou a fi-
gurálními náznaky, dále karikatury celebrit, vy-
tvořené úspornou lineární kresbou. 
en Jaroslav Papoušek is known as a filmmaker, 
screenwriter and collaborator of Miloš Forman, 
but few know that he also studied at the Acad-
emy of Fine Arts and worked for a long time 
as a painter, sculptor and cartoonist. The ex-
hibition will present mainly his abstract paint-
ings with a unique light atmosphere and figural 
hints, as well as celebrity cartoons created by 
economical linear drawing.
k / c Petra Vlčková
Ateliér kresby / škola Jiřího Petrboka a Martina 
Gerboce, AVU // Atelier of Drawing / School of 
Jiří Petrbok and Martin Gerboc, AVU
31. 3. – 19. 4.
Heslem ateliéru je, že kresba urychluje reali-
zaci nových myšlenek a naléhavých emotivních 
podnětů, v tomto smyslu je vždy aktuální. Na 
výstavě se představí studenti a absolventi této 
školy, včetně oceněných umělců v soutěži Ceny 
kritiky za mladou malbu.
en The motto of the studio is that drawing 
accelerates the realization of new ideas and 
urgent emotional stimuli, in this sense it is 
always topical. The exhibition will present stu-
dents and graduates of this school, including 
awarded artists in the Prize of Art Critique for 
Young Painting. 
k / c Martin Gerboc

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)

Markéta Kinterová: Kam oči, tam hlava
14. 2. – 9. 5

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

Milota Havránková: Pohled z okna / 
A View from the Window
17. 1. – 15. 3.
Výstava se zaměřuje na krystalizační období 
60. – 70. let minulého století, kdy se objevu-
jí téměř všechny klíčové strategie i symboly 
pozdějšího hybridního tvarosloví tvorby Miloty 
Havránkové. 
en The exhibition focuses on the crystallis-
ing period of the 1960s and 1970s when almost 
all the key features and symbols of Havranko-
va’s later hybrid artwork appeared.
Můj otec Antonín Kratochvíl / My Father 
Antonin Kratochvil
20. 3. – 19. 4.
Fotografie Antonína Kratochvíla a jeho syna 
Michaela. 
en Photographs shot by Antonin Kratochvil and 
his son Michael.

LEICA GALLERY CAFÉ
Leona Telínová: Malý les / 
The Little Forrest
12. 1. – 16. 3.
Michael W. Pospíšil: Paris, Praha etc.
17. 3. – 20. 4.

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

Zdena Kolečková: V kůži Robinsona
20. 3. – 17. 4.
Výstava představuje autorčinu aktuální tvorbu 
a současně dlouhodobý zájem o tíživá téma-
ta nedávné historie bývalých Sudet, ale také 
o ekologická i environmentální stigmata zakoře-
něná v rozvráceném severočeském kraji. 
en Exhibition shows present works from Zdena 
Kolečková reflecting long-term interest in bur-
densome topics of sudet history and also in 
ecological and enviromental stigma rooted in 
a disrupted North Bohemian region. 
k / c Anna Vartecká
Jiří Středa
24. 4. – 29. 5.
Sochařské práce posledních let. 
en Sculpture works of recent years. 
k / c Blanka Jiráčková

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

Heribert Friedl: aaahh, … red and yellow I like 
most – but drop me a line when you smell white
15. 4. – 11. 6.
Stěžejním tématem prací rakouského sochaře 
a umělce Herberta Friedla je okfaktorika. Vůně 
jako malba: zdánlivě prázdný prostor se skrze 
letmý dotek povrchu zdí proměňuje v umělec-
ké dílo. Rovněž jsou prezentovány práce z cyklu 
„Svobodné barvy“ a minimalistická inscenace 
cyklu „Soulsticks“.
en The central theme of the work of Austrian 
artist and sculptor Herbert Friedl is olfactory. 

Pro/měna Karlína
25. 2. – 11. 4.
Výstava se zabývá stavem této bývalé prů-
myslové čtvrti před a po ničivých povodních 
v roce 2002. Výzkum se zaměřuje na otázku, 
do jaké míry a v jakém rozsahu záplavy umož-
nily razantní budovatelskou a demografickou 
změnu v Karlíně. Cílem projektu je poukázat 
na asymetrii moci v post-socialistickém městě 
a vytvořit podklad pro širší diskuzi. 
en The exhibition compares the former in-
dustrial 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 build-
ing and demographic shift in Karlín. The aim of 
the project is to demonstrate the asymmetry 
power in the post-socialist city and thus cre-
ate the basis for a wider discussion. 
k / c Lynda Zein, Eliška Málková
Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec,  
Jiří Suchánek, Jan Klimeš: Nestabilní podloží. 
Sesuvy, životy & perspektivy / Unstable 
Ground. Landslides, Lives and Perspectives
28. 4. – 20. 6.
„Krajiny nestřílejí”, řekl E. M. Remarque. A ne-
měl úplně pravdu. Jejich často nestabilní pod-
loží má sílu zasahovat do různorodých forem 
lidského, ale i mimo-lidského života a přetínat, 
přesměrovávat či umožňovat nové cesty. Vý-
stava se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin 
coby unikátní procesy a prostory setkávání 
odlišných časů a škál Země a člověka.

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

Barbora Zentková a Julia Gryboś: 
Tiredness Quotes
6. 3. – 12. 4.
Únava je subjektivní pocit: signál, který orga-
nizmus vysílá, aby varoval před totálním vy-
čerpáním energetických zásob těla jak fyzic-
kých, tak psychických, nebo dokonce obou 
současně. Únava ale může signalizovat víc než 
jen vyčerpanost organizmu. Přemírou činnos-
tí i přemírou možností, v loudavých taktech, 
o symptomu 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 over-
abundance of possibilities, in stray strokes, are 
the present's symptoms.
Irina Drahun: I stalk you
6. 3. – 12. 4.
Většinu výstupů běloruské fotografky Iryny 
Drahun (India Ray) postřehneme v manic-
kém sledu stories na Instagramu. V takovém 
virtuálním prostředí, s mobilem v ruce, pra-
cuje Irina nejvíce intuitivně. V rámci svých 
snah nazývaných #istalkyouu dokumentuje 
lidské bytosti, jejichž gesta a chování vyšinu-
jí z všudypřítomné post-totalitní normativity. 
S ohromným množstvím voyeurského zájmu 
o nenápadné reflexy a automatické rituály 
a s notnou dávkou drzosti hledá sebemenší 
záblesky výjimečnosti v pražských ulicích.
en We can mostly observe the output of Be-
larusian photographer Iryna Drahun (India Ray) 
in a manic sequence of stories on Instagram. 
In such a virtual environment, 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 
normativity. With an enormous amount of 
voyeuristic interest in inconspicuous reflexes 
and automatic rituals, and with a great deal of 
insolence, she seeks the slightest flashes of 
uniqueness in the streets of Prague.
k / c Lukáš Hofmann
Viktor Timofeev: God Room 2
23. 4. – 31. 5.
God Room 2 je pokračováním poslední výsta-
vy umělce v galerii Alyssa Davis v New Yorku, 
v němž se setkáváme se třemi druhy prací: 
novými obrazy, site-specific kresbami na stě-
ně a generativním videem. Dostává se nám 
pohled na jím zkonstruovaný svět, v němž se 
potulují humanoidní postavy a vyjevují se nám 
ontologické příbehy.
en God Room 2 is a continuation of the 
artist's last exhibition at Alyssa Davis Gallery 
in New York with three kinds of work: new 
paintings, a site-specific wall drawing and 
a generative video piece. We are given a view 
of a world he constructs where humanoid 
figures roam and encounter the works as 
something like an origin mythology.
C6

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

David Segeta: Blue Team
3. 3. – 16. 4.
Nová série expresivní figurální malby Davida 
Segety, laureáta ceny 35+ v rámci veletrhu Art 
Prague 2017. 
en A brand new series of figural paintings by 
David Segeta, winner of award 35+ Art Prague 
2017.
Karel Balcar: Hyperrealismus
21. 4. – 4. 6.
D2

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

Jan Dotřel: Other Worlds
12. 3. – 26. 4.
Jan Dotřel je fotograf a kurátor, který obě tyto 
disciplíny propojuje svým dlouhodobým zá-
jmem o vědu, zejména pak o astronomii. Jeho 
fotografické zaměření je definováno jako nefi-
gurativní, konceptuální fotografie, soustředě-
ná primárně na reprezentaci krajiny.
en Jan Dotřel is a photographer and curator 
who combines both disciplines with his long-
term interest in science, especially astronomy. 
His photographic focus is defined as non-fig-
urative conceptual photography, focused pri-
marily on the representation of the landscape.

GOETHE–INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1 
goethe.de/praha

Budoucnost teď!
Oteplování Země, znečištění plasty, vymírání 
druhů, extrémní výkyvy počasí, migrace a ne-
spravedlnost podnícené změnou klimatu – to 
jsou jedny z nejpalčivějších problémů dnešní 
doby. V Goethe-Institutu vznikl nový prostor 
pro udržitelnost a ekologii. Kulisu k těmto my-

šlenkám představuje nová „zelená instalace“ 
česko-francouzského projektu Haenke. Jeho 
misí je přibližovat veřejnosti funkce rostlin ve 
společnosti skrze přednášky, workshopy a dal-
ší události. Vstup je vždy volný.
en A new space at the Goethe Institute for sus-
tainability and ecology with a new "green instal-
lation" by the Czech-French project Haenke.

Program:
11. 3. Kino Goethe: Pozdravy z Fukušimy
12. 3. Přednáška: Felix Waechter – Salon 
dřevostaveb 2020
19. 3. Prezentace Knihy: Jan Haft – Louka. 
Vábení do tajuplného světa
1. 4. Kino Goethe: Where the Wind blew
15. 4. Kino Goethe: Wackersdorf

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

Lubomír Přibyl / From Lines to the Space
18. 1. – 22. 3.
Komorní přehlídka se zaměřuje na autorovu 
tvorbu z období sklonku 50. a průběhu 60. let 
20. století. 
en This intimate exhibition focuses on 
Přibyl’s works from the turn of 1960s and pres-
ents a crucial period of the artist’s creative 
endeavors. 
k / c Ilona Víchová
Jan Merta: Muzeum
22. 2. – 24. 5.
Jan Merta je vnímán jako malíř, který překročil 
hranice své doby. Zabývá se vztahem umě-
leckého a okolního světa, uvažuje o hranicích 
umění a možnostech jeho vnímání. Výstava 
představuje soubor obrazů z okruhu portrétů, 
krajin a událostí dosud v Praze nevystavených.
en Jan Merta is considered a painter who has 
surpassed the limits of his time. He is inter-
ested in the relationship between the world 
of art and the outside world, he considers the 
boundaries of art and the possibilities of its 
perception.
k / c Martina Vítková
Jan Wojnar: celek jsoucna, jsoucí v celku / 
The whole of existence, existing as a whole
7. 3. – 14. 6.
Výstava představuje průřez téměř padesátiletou 
tvorbou Jana Wojnara (1944-2014), ve které se 
pohyboval v mnoha médiích (fotografie, objekty, 
práce na papíře a s papírem; diagramy, návody 
a textová sdělení) a v níž se dotkl mnoha témat 
řešených světovým konceptuálním uměním.
en The exhibition presents a cross-section 
of 50 years of Jan Wojnar's work (1944-2014). 
This talented artist worked with several types 
of media (photographs, objects, works on pa-
per and with paper; diagrams, instructions 
and text messages) in which he touched on 
many topics dealt with by the world of con-
ceptual art.
k / c Helena Musilová
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

Zdenko Feyfar: Pozapomenutá legenda
3. 3. – 18. 4.
Zdenko Feyfar je výraznou osobností české 
fotografie. Ačkoliv se již za svého života zařa-
dil mezi legendy české fotografie, v posled-
ních letech se na něj pozapomnělo. Výstava 
představuje jeho unikátní dobové portréty 
osobností minulého století, fotografie Krkonoš 
a méně známé fotografie z cest.
en Zdenko Feyfar is a prominent figure in 
Czech photography. Although he was one 
of the legends of Czech photography during 
his lifetime, he has been forgotten in recent 
years. The exhibition aims to recall the work 
and importance of this author. 
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
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.
Fotografický cyklus V Zahradě není dokumen-
tem, jak ho známe, je bez ambicí zachytit pom-
péznost a nesnaží se ani o raritní záběry. Ba na-
opak se jim trochu vyhýbá a předkládá zvláštní 
směs absurdity, bezcílnosti, humoru a existen-
ciality z cyklicky obhospodořovávaných zahrad. 
en The photographic series In the Garden 
captures men in vague situations constantly 
cultivating their gardens. It is not a documen-
tary as we know it, it has no ambition to cap-
ture pomposity or uniqueness. On the con-
trary, it avoids them a bit and captures rather 
strange mixture of absurdity, aimlessness, hu-
mor and existentiality.
Jens Klein: Archives
8. 4. – 10. 5.
Konceptuální tvorba německého fotogra-
fa Jense Kleina se vyznačuje především 
specifickým přístupem k archivním 
materiálům. Soubory jako Spící Němci, Bewer-
ber nebo Sunset pak mimo jiné zkoumají vývoj 
a podstatu fotografického média včetně jeho 
mnohých paradoxů. 
en The conceptual work of the German pho-
tographer Jens Klein is characterized by 
a specific approach to archive materials. Se-
ries such as Sleeping Germans, Bewerber and 
Sunset also explore the evolution and true es-
sence of the photographic medium, including 
its many paradoxes.

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

Markéta Vohradská: Diagramy / Diagrams
25. 2. – 26. 3.
Lineární geometrické kompozice na pomezí 
intuice a konstrukce. Prostorové přemýšlení 

Smells like a painting: a seemingly empty space 
that transforms into a work of art through 
light touches of the wall’s surface. It also pres-
ents works from the series "Free Colors" and 
minimalist production cycle "Soulsticks".

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

Morehshin Allahyari, Tauba Auerbach, 
Metahaven, Boris Ondreička a Suzanne 
Treister:  Rhizomatic Spell
11. 2. – 24. 4.
Výstava se zaměřuje na pojem xenomagie, 
kterou nevytváří člověk, ale algoritmus. Di-
gitální technologie jsou nástroji prodlužující 
a zdokonalující lidský mozek. Domnívali jsme 
se, že právě ony odkouzlily náš každodenní ži-
vot, ale naopak, díky nim se stal mnohem sym-
boličtějším, než tomu bylo v minulosti. 
en The exhibition focuses on the concept of 
xenomagia, which is not created by human, 
but by an algorithm. Digital technologies 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

Michal Nagypal: Kalamity / Calamity
6. 2. – 5. 3.

Zbyněk Sedlecký: Portrét Gullivera / 
Portrait of Gulliver
12. 3. – 23. 4. 
k / c Petr Vaňous

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

Všednost nepokorné touhy /  
The Unremarkableness of Disobedient Desire
4. 4. – 16. 5.
Fragmentární skupinová výstava inspirova-
ná didaktickým románem Goliardy Sapienzy 
„Umění radosti“ se věnuje konstrukci příkladné 
a fantastické ženské postavy a jejího intelek-
tuálního a politického zrání skrze řadu pečlivě 
vybraných milenců, které využívá pro vytříbe-
ní svých radikálních postojů. Objevování slasti 
v tomto smyslu podněcuje touhu obecně - 
jako touhu po poznání, zkušenosti a samostat-
nosti a stejně tak jako přináší i smyslovou po-
třebu utopického myšlení.
en Is a fragmentary group show taking inspi-
ration from the unapologetically instructive 
novel ‘The Art of Joy’ by Sapienza Goliarda. It 
looks into the construction of an exemplary 
and fantastic female figure and her intellec-
tual and political maturation through an array 
of carefully chosen lovers, utilized to school 
herself in radical thought. The discovery of 
pleasure in this sense incites an appetite more 
generally — for knowledge, experience and 
autonomy — and suggests a sensual necessity 
to utopian thinking. 
k / c Laura Amann

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

Marie Tomanová: It Was Once My Universe
7. 3. – 5. 4.
Marie Tomanová je česká umělkyně a foto-
grafka žijící v New Yorku. Výstava představuje 
novou sérii děl vytvořených během autorčina 
prvního návratu na rodinnou farmu na Jižní 
Moravu po osmi letech.
en Marie Tomanová is a Czech artist and 
photographer based in New York. At Gallery 
35M2, Tomanová reveals an entirely new body 
of work created during her first trip back 
home in eight years to her family farm in 
South Moravia. 
k / c Thomas Beachdel & František Fekete

Lumír Hladík: Stanice Jepice / Station Dayfly
17. 4. – 17. 5.
Lumír Hladík je představitel českého koncep-
tuálního umění sedmdesátých let. Od roku 
1982 trvale žije v Kanadě, kde pro svou práci 
nachází nová východiska a zdroje inspirace, 
mezi něž patří i divoká kanadská příroda, skrze 
kterou ve svých intervencích často poukazuje 
na iracionalitu a pošetilost lidského počínání. 
en Lumír Hladík is a figure of Czech conceptu-
al art of the seventies. Since 1982 he has been 
living in Canada, where he has found new 
sources and starting points for his praxis in-
cluding a wild Canadian nature through which 
he often points out an irrationality and fool-
ishness of human deeds. 
k / c Pavel Švec & František Fekete

doprovodný program / accompanying pro-
gram: 
Lumír Hladík – Masterclass: Akce a instal-
ace / Actions and installations, filmová pro-
jekce a panelová diskuze / film projection and 
panel discussion, NFA Ponrepo, 20. 4., 18:00.

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 tra-
dičního korejského šamanismu ve svých velko-
formátových 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 traditional Korean sha-
manistic imagery in her large scale paintings 
and sculptures.

Viktor Kopasz, Temporary Objects / 
Book Proposal
4. 4. – 23. 5. 

Tvorbu fotografa Viktora Kopasze již dlou-
ho formuje koncept umělecké knihy. Výstava 
představí jeho soustavné zkoumání čtění obra-
zů s názvem Temporary Objects. Variace knih 
na téma jsou tekutou základnou pro obrazový 
materiál a jeho expanzí v prostoru, kde se po-
stupně vytrácí vázanost na fotoaparát. 
en Viktor Kopasz’s photography based prac-
tice has long been influenced by the concept 
of art books. Temporary Objects is a result of 
his ongoing research into the reading of im-
ages, and their expansion into a space where 
the connection to the camera gradually dis-
appears. 
k / c Michal Jalůvka

LÍTOST 
Vlkova 23 (D5)
út–so / Tue–Sat 13:00–19:00
web: litost.gallery

Pavla Malinová: Prázdné objetí
4. 4. – 16. 5.
Způsob, kterým Pavla Malinová promlouvá skr-
ze své obrazy, vypovídá o jejím pohledu na 
mezilidskou komunikaci. Ve své práci odkazuje 
na období surrealismu, kubismu a antiky, ale 
zároveň je osobitým a citlivým způsobem pře-
vypravuje a přetváří.
en A personal experience of human inter-
actions defines the language of Pavla Ma-
linová’s paintings. In her practice, she alludes to 
surrealism, cubism and antiquity, while shifting 
these influences with sensitivity and grit.
k / c Julie Béna

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

Ondřej Roubík: Červený keř / Red Bush
10. 3. – 29. 5.

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

Petra Feriancová, Peter Bartoš:  
Chovatel / The Breeder
21. 3. – 25. 4.

Výstava je součástí projektu dvou umělců růz-
ných generací, jejichž dlouhodobým zájmem 
je práce s přírodou jakožto médiem s etickým 
rozměrem. 
en The Breeder is a part of ongoing project 
by two artists of different generations, whose 
mutual and long-term interest is working with 
nature as a medium with an ethical aspect.

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

Petr Lorenc: Casting a Shadow
6. 3. – 2. 4.
Z fotografií a objektů Petra Lorence je dob-
ře patrná konceptuální tendence a analytická 
přesnost. Lorenc ve své práci zkoumá mož-
nosti vyjádření, které se často vztahují k textu 
nebo přímo s autorským textem pracují. Ovliv-
něn svou profesí využívá originální algoritmy 
pro počítačové zpracování obrazu, ve kterých 
hraje roli prvek náhody. 
en Lorenc‘s photographs and objects clearly 
show conceptual tendency and analytical ac-
curacy. Lorenc explores the possibilities of 
expression in his work, which often relate to 
text or work directly with the authorial text. 
Influenced by his profession, he uses original 
algorithms for computer image processing, in 
which the element of random plays a role. 
k / c Jiří Thýn

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

Ashley Holmes: A Free Moment
25. 2. – 19. 4.
Britský umělec Ashley Holmes představí nová 
díla pramenící z jeho současných spolupra-
cí a hovorů s umělcem Josephem Bondem 
o experimentálních přístupech k produkci zvu-
ku a obrazu. Instalace zkoumá abstrahované 
formy a nová zvuková pole, která vycházejí ze 
spojení hudby a archivního materiálu.
en UK-based artist Ashley Holmes pres-
ents 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 ter-
ritories that come out of the conjunction of 
music and archival material.
k / c Christina Gigliotti

Dor Guez: Vera Icona
25. 2. – 19. 4.
Jeruzalémský umělec Dor Guez pochází z ro-
diny Palestinců a tuniských Židů. Na základě 
jeho dlouhodobého zkoumání fotografických 
alb z archivu Americké kolonie v Jeruzalémě 
ohledává souvislosti mezi přírodou a kulturou, 
původním a odvozeným. Řeší způsoby, kterými 
je krajina – explicitně i implicitně – podrobena 
orientalistickým předpokladům a uzpůsobo-
vána 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. Based on an extended research of 
albums in the archive of the American Colony 
in Jerusalem, Dor Guez examines the link 
between nature and culture, copy and origin. 
The show tackles the ways in which a land-
scape, explicitly or implicitly, is subjugated to 
Orientalist precepts and made to conform to 
a Western eye, style and taste.
k / c Sara Reisman, Jaro Varga

The New Dictionary of Old Ideas 
21. 2. — 27. 3. 2020 
MeetFactory (Gallery) 

MeetFactory je v roce 2020 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.
MeetFactory is supported in 2020 by a grant from the City of Prague amounting to 10.000.000 CZK.
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21. 2. — 27. 3. 2020 
MeetFactory (Gallery) 

MeetFactory je v roce 2020 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.
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Ján Sedal: 
Vyplním šaty své tělem svým
premiéra 3/3/2020, 
repríza 5/3 & 13/3/2020

CEDIT: křest odborného časopisu
12/3/2020

INSIDER: Odkrývání reality
20–22/3/2020 

Nové sady:
křesťansko-feministické  
ekumenické uskupení RFK
27–29/3/2020

Terén je nová platforma pro performativní 
umění, která vznikla 1. 10. 2019 pod 
Centrem experimentálního divadla v Brně.
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Contemporary Art in Prague Galleries
01/03 – 30/04 2020

Tý
de

n 
um

ěn
í 

20
–2

6/
4/

20
20

fe
st

iv
al

 u
m

ěn
í a

 g
al

er
ií 

ty
de

nu
m

en
i.c

z

— 

6 | 3 – 27 | 9 2020
Veletržní palác 
Trade Fair Palace

Martin Lacko: Elf Slashed With a Sword
4. 4. – 5. 5.
Autor je současný student AVU u Vladimíra 
Skrepla a absolvent ilustrace, animace a fashi-
on designu na VŠUP. Na výstavě prezentuje své 
malby a velkoformátové digitální tisky zabývají-
cí se fantasy tematikou a osobní mytologií. 
en Lacko presents paintings and large format 
digital prints dealing with fantasy themes and 
personal mythologies. 
k / c Darina Alster

THE WHITE ROOM
Marie Ladrová, Pavel Trnka: Šťávy – Soli
3. 3. – 23. 3.
Velkoformátové kresby, ve kterých se umělci 
meditativně noří do skrytých principů a zá-
konů přírodních chemických procesů ve pro-
spěch výtvarné technologie. Trnka používá 
např. rez, měděnku či sůl. Ladrová zpracovává 
organickou hmotu – houby, plody, šťávy.
en Large-format drawings, in which both artists 
meditatively immerse in the hidden principles 
of natural chemical processes for the benefit 
of art technology. Trnka uses, for example, rust, 
copperplate or salt. Ladrová processes organic 
matter – mushrooms, fruits, juices.

Vladimír Merta: Sound Specific
4. 4. – 5. 5.
Intermediální projekt založený na sdílení vizu-
álních obrazů – objektů a zvuku. Instalace Vla-
dimíra představí artefakt – dílo shrnující auto-
rovy zkušenosti z různých oborů a oblastí jeho 
zájmů. Primární kompozici této instalace tvoří 
ozvučené, pravěké kamenné nástroje „z obdo-
bí“ Paleolitu.
en Intermedia project based on sharing visual 
images – objects and sound. The installation 
will present an artwork summarizing the au-
thor's experience in various fields and areas of 
his interest. The primary composition of this 
installation consists of “Paleolithic” sounded, 
prehistoric stone instruments.

Kolben Open 7: otevřené ateliéry na 
Pragovce / Open studios at Pragovka
4. 4. 10:00–24:00

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

Kryštof Brůha: Resonare de Audire Fluctus
11. 3. – 31. 3.
Výstava je volným pokračováním projektu Au-
dire Fluctus, kde skrze instalaci, video a kresby 
robotickým ramenem Kryštof Brůha dále od-
krývá příběh post-technologických poutníků 
Audire Fluctus. 
en A free continuation of the Audire Fluctus 
project. Where, through installation, video 
and robotic arm drawings, Kryštof Brůha fur-
ther reveals the story of the post-technology 
pilgrims, Audire Fluctus.

I: Too Close Too Far
8. 4. – 24. 8.
Projekt Šárky Koudelové a hostů, relativizu-
jící význam naší geografické přítomnosti, i 
naučenou představu o vzdálenostech jak fy-
zických, tak časových. Výstava je první částí 
série, propojující místa i autory, kteří se běžně 
nepotkávají. 
en The project by Šárka Koudelová and her 
guests is relativizing the importance of our 
geographical presence, as well as learned 
both physical and temporal distances. The 
exhibition is the first part of the series, con-
necting places and authors who do not nor-
mally meet. 
k / c Šárka Koudelová

SVĚTOVA 1 
Světova 1, Praha 8  
pá a ne / Fri and Sun 12:00–17:00 
svetova1.cz

Klára Čapáková, Soyoung Bae & Roza 
Pogosian, Filip Kopecký, Žaneta Reková: 
Elevating the Elevator
6. 3. – 12. 4.
Akcelerace ve světě, která posouvá kolektivní 
vnímání současných generací, s sebou nese 

jisté následky. Není důležité mluvit o tom, 
jestli jsou tyto následky pozitivní, či negativ-
ní. Je třeba řešit to, kým se stáváme. Dochází 
k rozvrstvení našich identit a k jejich neustálé-
mu přetváření do dalších podob. 
en Acceleration in this world, which is trans-
forming the collective perception of to-
day’s generations, has consequences. It's not 
important to talk about whether the conse-
quences are positive or negative. It’s impor-
tant to talk about what we are becoming. Our 
identities are being continuously stratified 
and redesigned to other forms. 
k / c Michal Jalůvka, Zai Xu

AKCE / EVENTS
AGOSTO FOUNDATION 
www.agosto-foundation.org

Aether
30. 3. 20:30, kino Ponrepo
Filmová pocta mizejícímu starověkému měs-
tečku Hasankeyf v údolí řeky Tigris. 
en Film homage to disappearing ancient city 
of the Hasankeyf in the Tigris River valley. 
Režie / director: Rûken Tekeş.
Úvodní slovo historika umění / Introduction by 
art historian Tamás Sajó.

Do 30. dubna 2020 nadace Agosto 
Foundation přijímá nominace na podporu 
činnosti individuálních umělců, uměleckých 
a kulturních subjektů v grantovém programu 
Perpedes.
Více informací na webu nadace.

GHMP ART BOOK FAIR 
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 13 (C3)
25. – 26. 4. (10:00–19:00)

První ročník veletrhu zaměřeného na literaturu 
o umění. V průběhu dvou dnů nabídne plat-
formu pro galerie, umělecké školy, interneto-
vé portály, časopisy, nakladatelství, sběratele 
a především milovníky knih. Během veletrhu 
bude probíhat pestrý doprovodný program 
pro dospělé i děti.
en Art Book Fair.

NA VÝLETĚ / AN EXCURSION
TERÉN
Pole performativního umění
Zelný trh 294/9, Brno 
www.jasuteren.cz

Platforma pro současné performativní umě-
ní Terén funguje jako třetí scéna Centra ex-
perimentálního divadla vedle repertoáro-
vých divadel Husa na provázku a HaDivadlo. 
Během března se můžete těšit na premiéru 
bytového divadla Jána Sedala, performance 
na pomezí virtuální a fyzické reality INSIDER, 
třídenní akci křesťansko-feministické ekume-
nické uskupení RFK nebo přednášky z cyklu 
TIM Master Class!

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 
Grafika: Petr Hrůza

front older themes with contemporary ones and 
traditional media with new technology. Against 
this backdrop we present older artists from the 
Slovak underground as well as the most recent 
Slovak activism in the context of contemporary 
Czech art. For program see the website or fb.
MIMO MAPU / OFF THE MAP

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

Dorota Sadovská: Mimetická krize / 
Mimetic Crisis
3. 3. – 15. 4.
Výstava představuje nejnovější cyklus Zraněná 
plátna, který je vytvořen jako site-specific ob-
jekt. Autorka pracuje s minimalizovanými výra-
zovými prostředky a očištěným lidským tělem 
bez nánosů, které mu civilizace podsouvá, 
a to v kontextu současné mimetické krize na 
pozadí vývoje postkonceptuální kresby a te-
kutosti doby, která rozmývá hranice mezi jed-
notlivými výtvarnými technikami.
en The exhibition presents the new cycle 
Wounded Canvas, which is created as a site-
specific object. The author works with a mini-
mized means of expression and a cleansed 
human body without the deposition that civi-
lization imparts to it, in the context of the 
current mimetic crisis against the background 
of the development of postconceptual draw-
ing and the fluidity of time.
David Vojtuš: Variabilita detailu / 
The Variability of the Detail
21. 4. – 27. 5.
David Vojtuš vytváří dílo na pomezí objek-
tu a grafiky. Reflektuje konzumní společnost, 
ale také absenci klasické grafiky v současném 
umění. Pro galerii vytvořil site-specifik objekt, 
který klade na diváka několik úkolů. Je vari-
abilní, protože každý týden vzniká jiný obraz 
a situace. Upoutává svým detailem a vrstevna-
tostí. Odkazuje na současný tlak, na neustálou 
proměnu a klam skutečnosti. 
en David Vojtuš creates artworks on the bor-
der of object and graphics. It reflects con-
sumer society, but also the absence of clas-
sical graphics in contemporary art. For the 
gallery created a site-specific object, which 
gives the viewer several tasks. It is variable 
because offers a different picture and situa-
tion every week. It attracts with its detail and 
stratification. It refers to current pressure, to 
constant transformation and fake reality. 
k / c Lenka Sýkorová

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
do 29. 3.
Anna Hulačová: Slunečné dědictví 
pro syny a dcery / A Sunny Inheritance 
for Sons and Daughters
3. 4. – 26. 6.

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

Johana Pošová a Barbora Fastrová: Skácelová
5. 3. – 12. 4.
Výstava rozvíjí autorskou koncepci „laciného 
umění“ (cheap art). Dvojice se soustředí na 
dlouhodobou udržitelnost své tvorby prostřed-
nictvím recyklace materiálů a minimalizace 
spotřeby energie. Galerie bude návštěvníkům 
otevřená už ve stadiu tvorby výsledného díla.
en The exhibition develops the artist’s concept 
of “cheap art". The pair will focus on the sus-
tainability of their work through the recycling 
of materials and minimizing energy consump-
tion. The gallery will be open to visitors during 
the creation stage of the finished work.
k / c Tereza Jindrová

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

Vladimír Klein: Hladiny Kontrastu / 
The Level of Contrast
20. 1. – 6. 3.
Zuzana Kubelková: Rubalíc
19. 3. – 15. 5.
Zuzana Kubelková ve své tvorbě přistupuje ke 
sklu jako k materiálu, jehož podstatu se snaží 
lámat až na samotné hranice možností. V roce 
2017 se stala vítězkou prestižní soutěže YOUNG 
GLASS v dánském Ebeltoftu. Výstava předsta-
vuje novou polohu její tvorby: experimentální 
tavené plastiky kombinované s betonem. 
en Zuzana Kubelková likes to experiment with 
glass, to the extent of pushing the very limits 
of the material. In 2017, she won the presti-
gious YOUNG GLASS prize in Ebeltoft, Den-
mark. The exhibition of her most recent works 
in mould melted glass combines the polished 
and pristine glass with the coarse concrete – 
an interplay of opposites. 
k / c Petr Nový

GALERIE HALA C 
Lihovarská 12  
po–ne 15:00–19:00 
galeriehalac.cz

Rotem Manor: Zapomněla jsem své heslo /  
I Forgot My Password
Realita dokáže být mimořádně překvapivá, ob-
zvláště když je zobrazena v umění. V obrazech 
Rotem Manor je univerzum znázorněno jako 
série výstředních visuálních prostředí, která 
jsou plná nekonvenčních a nepředvídatelných 
vizí. Účelem umění je nabídnout nový pohled 
na svět kolem nás, neotřelý potenciál k pocho-
pení známé krajiny a okolností. 
en Reality can be extremely surprising, par-
ticularly when manifested in art. Indeed, in 
the paintings by Rotem Manor, the universe 
is conveyed through descriptions of fantastic 
imaginary environments full of unconventional 
or unpredictable sights.
k / c Hagai Segev

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

Jan Kovářík
1. 4. – 1. 11.
V rámci sochařských vizitek na zámku v Tro-
ji jsme tentokrát sáhli po umělci mladší střední 
generace, autorovi barevných soch s biolo-
gickým rodokmenem. Sám o nich mluví jako 
o „podhoubí“, narůstající buněčné hmotě. Po-

užívá všechny druhy moderních akrylátů a je-
jich derivací, aby jeho objekty co nejplynuleji 
expandovaly do prostoru. Jejich povrch však 
pokrývá zcela klasickou metodou – trpělivě 
tečkuje svá rozměrná díla štětečkem, aby iluze 
vibrujícího povrchu byla co nejdokonalejší.
en As part of our presentations of sculpture at 
Troja Château, this time we have reached out to 
a younger sculptor of the middle generation who 
makes colorful sculptures with biological pedi-
grees. Kovářík himself speaks of them as “my-
celium”, a growing cell mass. He uses all kinds of 
modern acrylates and their derivatives so that 
his objects expand into space as smoothly as 
possible. However, he treats their surfaces using 
a completely classical method – patiently dotting 
his large works with a brush to create the illusion 
of a vibrating surface as much as possible.

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

Melanie Bonajo, Jakub Jansa, Priscilla 
Telmont & Vincent Moon / Spiritualities: 
Three contemporary portrayals of 
transcendence and beliefs
24. 4. – 14. 6.
Výstava přináší subjektivní sondu do oblas-
ti spirituální zkušenosti v současném světě. 
Téma pojímá prostřednictvím tří imerzních 
videoinstalací, které představují odlišné zamě-
ření v přístupu k duchovnosti. Zároveň výstava 
zahajuje dlouhodobý dramaturgický cyklus Ga-
lerie MeetFactory nazvaný Jiné poznání. 
en The exhibition provides a subjective insight 
into the realm of spiritual experience in to-
day’s world. The topic is explored by means of 
three immersive video-installations that rep-
resent different categories of spiritualization. 
The exhibition is also the first project featured 
as part of MeetFactory Gallery’s long-term 
programming cycle entitled Other Knowledge. 
k / c Tereza Jindrová

GALERIE KOSTKA
Afrah Shafiq: Sultana's Reality
24. 4. – 14. 6.
Umělkyně ve svém multimediálním díle sledu-
je vývoj zobrazování žen v indické historické 
literatuře a podává tak výklad o postavení žen 
v tamější společnosti. Výjimečný feministický 
exkurz do kulturně-historického kontextu In-
die je prezentován zábavnou interaktivní for-
mou v podobě animovaného prostředí (GIFy, 
komiksové vtipy, statistiky atd.) a hudby. 
en In her multimedia story, Indian artist fol-
lows the evolution of the representation of 
women in (primarily Indian) historical publica-
tions providing a comprehensible account of 
the position of women in Indian society. This 
exceptional feminist excursion into the Indian 
cultural-historical background comes in an 
entertaining and interactive form of an ani-
mated environment where individual chapters 
unfold as GIFs, comic strips, statistical figures, 
music, hidden comments and more. 
k / c Eva Riebová

GALERIE MEETFACTORY 
+ GALERIE KOSTKA

Erick Beltrán, Verónica Lahitte, Ellena 
Lavelllés, Katharina Stadler, Sandro 
Sulaberidze, Nino Zirakashvili, Irmina Rusicka, 
Adéla Součková, Jiří Žák 
The New Dictionary of Old Ideas
21. 2.–27. 3.

Výstava reaguje na neustále se měnící aspekty 
pojmu „střední Evropa“, kdy porozumění to-
muto pojmu neznamená jen pochopit ho geo-
graficky, ale je také ovlivněno sociálními, poli-
tickými, ekonomickými a kulturními aspekty. 
en The exhibition starts by responding to ever-
changing aspects of “Central Europe,” under-
standing of which is not merely subjected to 
a physical location, but also influenced by so-
cial, political, economic, and cultural aspects. 
k / c Data Chigholashvili, Alba Folgado, 
Lucia Kvočáková, Piotr Sikora

PRAGOVKA ARTDISTRICT 
Kolbenova 923/34a, Praha 9  
út–čt: 16:00–20:00, pá, so 14:00–18:00
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 ate-
liérů (malba, multimédia, sochařství) HFBK 
v Hamburku naráží na odlidštěný svět techno-
logií a (ne)exaktnosti přírodních věd. 
en Project of 6 students and graduates from 
various studios (painting, multimedia, sculp-
ture) from HFBK in Hamburg comes across 
a dehumanized world of technology and (un)
exactitude of natural sciences. 
k / c Ján Gajdušek

Václav Girsa, Tomáš Hrůza, Tom Kotik, 
Brian Tyler Noble, Daniel Vlček a Milan 
Langer, Jindřich Max Pavlíček, Jaroslav 
Schejbal, Michal Tošner, Petr Vyšohlíd.
Last Aid: Střešovická kramle a Victory Nox 
Art Division Team
4. 4. – 11. 6.
Výstava pracuje s tématem synestezie, záro-
veň propojuje i další témata, paralelně se ob-
jevující i v hudbě a textech skupin Střešovická 
kramle a Victory Nox Art Division Team. 
en The theme of the exhibition is synesethia, at 
the same time interconnecting other themes 
that appear in the music and lyrics of the groups 
Střešovická Kramle and Victory Nox Art Division 
Team: catastrophic visions of the future, dark 
sides of human behavior, fear of uncertainty, 
strange beings, transformers and spouts with 
glowing eyes, dense atmosphere, desiccated 
rivers, monsters, torture (environmental) anxiety. 
k / c Tereza Špinková

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
INSTITUT INSTITUT: Akupunktúra výstavného 
priestoru II. / Acupuncture of Exhibition 
Space II
3. 3. – 23. 3.

pozice hledá paralely mezi výběrem kreseb 
malířovy nejvýznamnější sbírky a velkými fy-
ziognomickými alby Charlese Le Bruna či en-
cyklopedií Moreaua de la Sarthe.
en The exhibition of graphic work of Francisco 
de Goya points to the animalism of a human 
face, to its pathology and degradation. The 
dominating expression is cruelty – the pur-
est emotion of Goya’s figures. The pseudosci-
ence Physiognomy pushed the limits of what 
can be trusted as a part of folk wisdom and 
it brought esthetic norms into art as time-
less iconographic rules valid for any period of 
fine arts.
k / c Juan Bordes

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

Pavel Matoušek: Light Years
15. 11. – 31. 3.
Prostřednictvím cyklu fotografií Pavla Matouš-
ka vstupuje prostředí abstrahované přírody 
a světla do člověkem komplexně promyšlené-
ho a kontrolovaného prostoru metra. 
en Through series of photographs by Pavel 
Matoušek an environment of abstract nature 
and light comes to a Subway space, which is 
monitored and planned thoroughly by a man.
Lucie Doležalová: Track
3. 4. – 14. 6.
Lucie Doležalová vnímá kresbu jako záznam 
každodennosti. Pro výstavu připravila site-
-specific projekt evokující nekonečnou cirku-
laci energie. Pohyb lidí i strojů v operačním 
rádiu blízké stanice metra se v jejích kresbách 
spojuje v abstraktní mašinerii rukou, nohou, 
očí a kamer. 
en Lucie Doležalová perceives drawing as 
a record of daily events. For the exhibition she 
prepared a site-specific project resembling 
neverending energy circle. In her drawings, 
the movement of people and machines in 
the operation radius of nearby metro station 
unites into an abstract machinery of arms, 
legs, eyes and cameras.

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

Marko Čambor: Sonder
28. 2. – 22. 3.
Projekt studenta architektury (UMPRUM) vyu-
žívá prostor galerie jako nástroj k cestě za em-
patií a porozuměním. Vytváří vztah mezi dílem 
a divákem, v jehož reakci hledá popření jed-
nodimenzionality a zdůraznění komplexity ži-
vota těch, které denně náhodně potkáváme. 
en The project of an architecture student 
from the Academy of Arts, Architecture and 
Design uses the space of the gallery as means 
of empathy and understanding. The artist 
seeks to create a relationship between his 
work and the observer, in whose reaction he 
hopes to evoke the realization that each ran-
dom passer-by is living a life as vivid and com-
plex as one’s own.
Atelier 304: Ooops, Looks Like We Have an 
Exhibition in Here
27. 2. – 19. 4.
Karolína Vorlíková: Post-Party Pillar
24. 4. – 17. 5.
Studentka ateliéru skla vychází ve svém site-
-specific díle z klauzurního projektu, kterému 
se kontinuálně věnuje od roku 2019. Vystave-
ný artefakt je jakýmsi mementem mori náhle 
ukončených radovánek jedné domácnosti – 
„žvýkačkami“ slepené vzácné střepy váz po-
změňují nejen hodnotu a tvarosloví původních 
objektů patřících jiné generaci, ale zhmotňují 
také sloup vzpomínek generace současné. 
en Karolína Vorlíková based her site-specific 
work on a semestral project that she has been 
continuously pursuing since 2019. The exhibit-
ed artifact is a kind of memento mori of sud-
denly putting an end to a house party – glued 
precious shards of vases not only alter the val-
ue and morphology of the original objects be-
longing to another generation, but they also 
give rise to the pillar of memories of the pres-
ent generation.
k / c Mariana Pecháčková, Eva Slabá, 
Zuzana Dusilová

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

Eliška Konečná a Michael Nosek: Collection 
Of Trophies That I Won Over Myself
13. 2. – 20. 3.
“Prý že když neznáme hranici popisované-
ho, že když nevíme o kolika věcech vlastně 
mluvíme, a předpokládáme, že pokud jich není 
nekonečně mnoho, pak jejich počet zcela jistě 
dosahuje astronomické výše, nebo když ještě 
něco nedokážeme definovat v jeho podstatě, 
takže prý abychom o tom mohli vyprávět 
a mohli to přijatelným způsobem vysvětlit, 
podáme výčet charakteristických rysů daného 
předmětu... Chudák Skot”. 
en “Apparently if we don’t know the limits 
of what we’re describing, if we don’t know 
how many things we’re actually talking about, 
and we assume that if there aren’t infinite 
quantities of them, then their number is quite 
certain to reach astronomical levels, or if we 
can’t define the essence of something so that 
we could talk about it and explain it in an ac-
ceptable way, we list the characteristics of the 
thing in question… Poor Skot”.
Robbin Heyker
15. 4. – 10. 5.

VLAJKA
Kurátorský výběr galerie Billy Town
14. 4. – 23. 6.

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

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 different artists.
Karel Štědrý: Nasap
31. 3. – 7. 5.
Autorova aktuální malířská tvorba, která je 
motivována jeho dlouhodobým zájmem o ar-
chitekturu a její uplatnění v krajině.
en The artist’s current paintings, which are 
motivated by his long-time interest in archi-
tecture and its application in the landscape. 
k / c Zdeněk Freisleben

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

Martin Lukáč × Marek Meduna 
feat. Grottup & Roel Van der Linden
Galactic Love
1. 2. – 14. 3.
Ciprian Muresan a Radu Oreian
Befriending the Memory Muscle
20. 3. – 9. 5.
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GALERIE GEMA 
Máchova 27 (E5) 
po–pá / Mon–Fri 13:00–18:00 
gemagalerie.cz
GALERIE PROLUKA – outSITE gallery 
Bezručovy sady (park naproti domu 
Slovenská 23 / park across from Slovenská 
23) (E5)
nonstop
ctyridny.cz

Martin Skalický: Nedělám si strachy / 
I’m Not Scared
18. 3. – 30. 5.

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

Hana Puchová: Sonina síla / Sonia’s Power
18. 2. – 22. 3.

Výstava ručně kolorovaných linorytů z nové 
knihy nakladatelství Xao. Grafický příběh o su-
perhrdince Soně, která bojuje s démony. Civil-
ní 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.
Chrudoš Valoušek: Události, komentáře 
(1960–2020) / Affairs, Comments (1960–2020)
28. 3. – 28. 4.
Přečetl, vystřihl, nakreslil, vyryl, poznámkami 
a postřehy opatřil zasloužilý umělec Chrudoš 
Valoušek. Výstava k nové knize Neznámí hadi 
nejsou na mazlení, kterou sestavilo Xao. 
en Discovered, read, cut out, drawn, engraved, 
noted and interpreted by accomplished artist 
Chrudoš Valoušek. Exhibition from a new book 
published by Xao.
Hugo Rocci
od 30. 4.
Ilustrátor, animátor, malíř a nakladatel žijící 
v Amsterdamu. Civilní náměty městských zá-
koutí a výjevů ze života, provedené v různých, 
řemeslně precizně zvládnutých technikách. 
en Illustrator, animator, painter and publisher 
based in Amsterdam. Informal themes, urban 
still-lifes and ordinary sights, made precisely in 
various techniques.
F3

GALERIE VYŠEHRAD 
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3) 
březen po–ne / Mon–Sun 9:30–17:00 
duben po–ne / Mon–Sun 9:30–18:00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Pavel Tichoň: Podmíněný skok / 
Conditional Jump
6. 3. – 12. 4.
k / c Petr Vaňous
Veronika Gabrielová
17. 4. – 31. 5.
F4

ETC. GALERIE 
Sarajevská 16 (F4) 
etcgalerie.cz

Představy komunity I: Spolek přátel 
pohyblivého obrazu / Imagined Community I: 
The Moving Image Friends Association
9. 4. – 17. 5.
Projekt Spolek přátel pohyblivého obrazu je 
věnován různým formám kolektivní organizace 
umělců a umělkyň pracujících s pohyblivým 
obrazem. Prostřednictvím seminářů 
i promítání odpovídá na otázku, jakým 
způsobem umělecká sdružení mohly a mohou 
přispívat k rozvoji produkce uměleckého videa. 
Otevřeno během akcí nebo po domluvě. 
en The Moving Image Friends Association is 
a project focused on the possible forms of 
the collective organisation of artists working 
with moving image. Based on both seminars 
and screenings, it aims to find out how artists' 
associations could and can contribute to the 
development of moving image production. 
Open during events or by appointment.
F5

MODERN ART GALLERY 
Na královce 1 (F5) 
po+čt / Mon+Thu 14:00–19:00,  
út / Tue 20:00–21:00, pá / Fri 14:00–17:00 
nebo po domluvě / or by appt. 
+420 720 361 043 
modernartgallery.cz

Československá galerie současného umění.
Základem našeho programu je česko-slovenský 
dialog, v rámci kterého chceme konfrontovat 
starší témata se současnými a tradiční mé-
dia s novými technologiemi. Na tomto půdo-
rysu prezentujeme starší autory slovenského 
undergroundu i nejmladší slovenský aktivismus 
v kontextu současného českého umění. Aktuál-
ní program na stránkách galerie a na fb. 
en Czechoslovak contemporary art gallery.
The foundation of our programme is a Czech-
Slovak dialogue, within which we wish to con-

Daniela Baráčková & Tereza Severová: 
Jen další místo / Just Another Place
25. 2. – 19. 4.
Umělkyně ve svém projektu cíleně obchází 
doslovnou kritiku bezčasí a ztrátu prostorové 
ukotvenosti digitální doby, přestože jejich série 
videí a zvukových instalací zcela jasně odka-
zuje k potrhanému bazálnímu poutu člověka 
a krajiny. Pasáček vepřů a jeho zobcová flétna, 
sázení stromů rostoucích kořeny vzhůru nebo 
doteky půdy a jejich tichá rezonance napříč 
prostorem galerie se potkávají s odkazy k dáv-
ným mytologiím i vizím možné budoucnosti po 
kolapsu stávajícího technokratického systémů.
en For their new project the artists deliber-
ately bypass literal criticism of timelessness 
and loss of digital era's spatial anchoring, al-
though their series of videos and sound instal-
lations clearly refer to the torn basal bond of 
humans and landscape. The swineherd and his 
flute, planting trees growing up or touches of 
soil and their quiet resonance across the gal-
lery space mingle with references to ancient 
mythologies and visions of a possible future 
after the collapse of the existing technocratic 
system.
k / c Jen Kratochvil
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
12. 2. – 11. 4.

David Shrigley je známý především kresba-
mi, které spojují temný sarkasmus a úzkostné 
stavy ze současné společnosti se skromnou 
upřímností i absurdním humorem. Výstava 
představuje šedesát kreseb, které dosud ne-
byly vystaveny a jsou volně inspirovány literár-
ními obrazy Franze Kafky. 
en David Shrigley is best known for his draw-
ings that combine dark sarcasm and anxiety 
from contemporary society with modest sin-
cerity and absurd humor. The exhibition pres-
ents a collection of 60 drawings that have not 
yet been exhibited and are loosely inspired by 
literary images by Franz Kafka. 
k / c Lumír Nykl

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

Hvězdný prach: luxusní česká 
bižuterie / Stardust: Exhibition of Luxury 
Czech Jewellery
10. 3. – 14. 6.
Deset firem ve spolupráci s kurátory vybra-
lo nebo vytvořilo jedinečné výrobky navržené 
interními nebo externími českými i zahranič-
ními designéry. Jejich společnými tématy jsou 
exkluzivita, svět haute couture a celebrit. Uni-
kátní součástí výstavy jsou bižuterní šperky 
inspirované ženami se silným příběhem a cha-
rismatem.
en Ten companies in cooperation with cura-
tors selected or created unique items de-
signed by internal or external Czech and for-
eign designers. Their common themes are 
exclusivity, the world of haute couture and 
celebrities. A unique part of the exhibition are 
pieces of jewellery inspired by women with 
strong stories and charisma.
E3

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

András Cséfalvay, Halima Haruna, Holly 
Childs, Adéla Součková: Technologie 
posvátna / Technologies of the Sacred
16. 4. – 14. 6.
„Modernita je jenom pokračování sakrálních 
tendencí jiným způsobem“ – tak zní motto 
nového výstavního projektu kurátorovaného 
kolektivem Display, jež prozkoumává hlubo-
kou historii algoritmických kultur, strojového 
vidění, kolektivních rituálů a environmentální-
ho truchlení.
en "Modernity is just a continuation of the 
sacral tendencies otherwise“ – that is the 
main motto of the new exhibition project cu-
rated by Display collective, which dives into 
deep histories of algorithmic cultures, pattern 
recognition, collective rituals and environ-
mental mourning. 
k / c Lukáš Likavčan a Display – Sdružení pro 
výzkum a kolektivní praxi
Technologie posvátna: Symposium /  
Technologies of the Sacred: Symposium
28. 4. – 29. 4.
Hosté/ky: 28. 4. (FAMU): Federico Campagna, 
29. 4. (Display): Federico Campagna, 
Danae Io, Alice dos Reis, Ben Vickers
Dvoudenní symposium k výstavě představí 
přednášky a konverzace s výzkumníky a vý-
zkumnicemi, jež se ve své praxi věnují součas-
ným problémům digitálních kultur, umělé inte-
ligence a vztahu k spiritualitě. 
en Two-day symposium in the framework 
of exhibition will bring together research-
ers whose practices focus on contemporary 
problems of digital cultures, artificial intelli-
gence and our relation to spirituality. 
k / c Hana Janečková, Lukáš Likavčan a Display 
– Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi
E3

INSTITUTO CERVANTES 
Na Rybníčku 536/6 
po-pá / Mo-Fr 10-19, so / Sat 9:30-13:30 
praga.cervantes.es

Goya fyziognomik / Goya Physiognomist
19. 3. – 18. 5.
Výstava grafik Francisca de Goyi poukazuje na 
animálnost lidské tváře, na její patologii a de-
gradaci. Výrazům vévodí surovost – před-
stavitelka nejčistší emoce Goyových postav. 
Fyziognomie, věda balancující na hraně důvě-
ryhodnosti, se stala součástí lidové moudrosti 
a vnesla do umění estetické normy fungující 
jako nadčasová ikonografická pravidla platná 
v jakémkoliv období výtvarného umění. Ex-

Projekt navazuje na výstavu Akupunktúra vý-
stavného priestoru I., která se loni uskutečnila 
v Galerii FaVU v Brně a byla metaforou prosto-
ru galerie jako samostatného aktéra, organis-
mu, a jeho stimulace. Pracuje s prostorem jako 
s akumulační jednotkou v síti i se samotnou sítí 
této jednotky.
en The project is a follow-up to the exhibition 
Acupuncture of Exhibition Space I., which took 
place last year at the FaVU Gallery in Brno, and 
which was a metaphor of the gallery space as 
an independent actor, organism, and its stimu-
lation. It works with space as an accumulation 
unit in the network and with the network itself.
k / c INSTITUT INSTITUT

Lucie Tallová: Looking Through
4. 4. – 5. 5.
Výstava představuje výběr nejčerstvější tvorby 
autorky skrze velkorysou site-specific instalaci, 
vytvořenou speciálně pro daný výstavní prostor. 
Projekt dialogicky reaguje na industriální cha-
rakter a architekturu galerie. Autorka spojuje 
médium malby s instalací, objektem a fotografií.
en The exhibition is selection of the artist's lat-
est work through a generous site-specific in-
stallation created specifically for the exhibition 
space. The project dialogically speaks with in-
dustrial architecture of the gallery. The author 
associates the medium of painting with installa-
tion, object and photo.
k / c Lucia Miklošková

PRAGOVKA GALLERY POP–UP
Tomáš Kurečka: Soft Amazement
3. 3. – 23. 3.
Instalace s notnou dávkou vizuálního humoru 
a ironie relativizuje prostřednictvím předmětů 
reprezentujících charakter a vkus fiktivní osoby 
některá zacyklená témata současné západní spo-
lečnosti, jako je luxus, práce, osobní růst, výkon. 
en Multimedial installation, with a great deal of 
visual humor and irony, relativizes some of the 
cyclical themes of society such as luxury, work, 
personal growth through objects representing 
the character and taste of a fictitious person. 
k / c Filip Kazda

Moderní časopis pro děti.
Nové číslo na téma HRY.
www.raketa-casopis.cz

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
VSTUP ZDARMA
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ
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22. 2.—24. 5. 2020
Museum Kampa
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