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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
25. 5. – 10. 8.
Reprezentativní průřez podobami současné-
ho obrazu v tvorbě nejmladší malířské gene-
race z Čech a Slovenska.
en Representative overview of young con-
temporary painting from the Czech Republic 
and Slovakia.
k / c Milan Mikuláštík
Wai Ting Loretta Lau: Confession
27. 8.-27. 9.
Jádrem výstavy mladé hongkongské umělky-
ně je reflexe odloučení lidí během karantény 
v období koronavirové pandemie prostřed-
nictvím mezinárodně zaměřeného projektu. 
en Young artist from Hongkong is reflect-
ing people's isolation during the quarantine 
caused by the coronavirus pandemy in her 
internationally focused project. 
spolupráce/cooperation Jakub Zajíček 
k / c Milan Mikuláštík
A3

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

A4
HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA
Bubenská 14 (A4)
út–so / Wed–Sat, 18:00–24:00

7 reasons to smile more
18. 6. – 15. 7.

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

A5
BOLD GALLERY
(dříve / formerly Galerie Arcimboldo)
U Měšťanského pivovaru 6a
út–pá / Tue–Fri, 14:00–8:00
so / Sat, 11:00–18:00
www.boldgallery.art

Radka Bodzewicz: Božská komedie / 
The Divine Comedy
28. 5. – 8. 7.
Bold Gallery (dříve Galerie Arcimboldo) zaha-
juje svou činnost v novém prostoru v praž-
ských Holešovicích výstavou Božská kome-
die malířky Radky Bodzewicz. Cyklus obrazů 
vytvořených podle kultovní poémy Danta 
Alighieriho – rozdělený do tří částí – Peklo, 
Očistec a Ráj poprvé představuje její malby 
rozšířené o prvky virtuální reality, které dá-
vají klasickému obrazovému prostoru doslova 
nový rozměr.
en Bold Gallery (formerly Galerie Arcimbol-
do) kicks off its activities in their new space 
in the Holešovice district with “The Divine 
Comedy” by Radka Bodzewicz. The series of 
paintings, inspired by Dante Alighieri’s cult 
poem, is divided into three sections – In-
ferno, Purgatory, and Paradise. For the first 
time, she presents her paintings enhanced 
with elements of virtual reality, which give 
the classical pictorial space a literal new 
dimension.
Divočina / Wilderness
konec července / late July – sledujte web /
see website for exact dates

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX 
Poupětova 1 (A5) 
st / Wed 14:00–21:00, čt–ne / Thu–Sun 
12:00–18:00 
dox.cz

Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: 
ULTRASUPERNATURAL
27. 5. – 12. 10.
Výstava Ultrasupernatural je vyústěním více 
než dvacet let trvajícího projektu umě-
lecké dvojice Barbory Šlapetové a Lukáše 
Rittsteina, kteří spojili své osudy s posled-
ním domorodým papuánským kmenem Yali 
Mek. Od roku 1997 uskutečnili celkem 11 vý-
prav do vzdálených oblastí Západní Papuy 
a Papuy Nové Guineje, kde zkoumali místní 
domorodé kmeny a jejich kulturu. Své zku-
šenosti s poznáváním života domorodých, 
původně kanibalských kmenů v jejich přiro-
zeném a rychle mizejícím prostředí umělci 
průběžně osobitě zpracovali a přenesli do 
komplexních souborů kreseb, videí, objek-
tů, fotografií i monumentálních soch, které 
v instalacích tvoří kompaktní celky. 
en ULTRASUPERNATURAL is the culmina-
tion of a project spanning more than twen-
ty years, undertaken by artists Barbora 
Šlapetová and Lukáš Rittstein. Barbora and 
Lukáš have devoted their lives to study-
ing the Yali Mek, the last Papuan indigenous 
tribe. Since 1997, they have undertaken 11 
expeditions to the remote regions of West-
ern Papua and Papua-New Guinea, studying 
the local tribes and their culture. The artists 
have transformed their study of the once 
cannibalistic tribes in their natural, swiftly 
disappearing habitat into a vast array of 
drawings, videos, objects, photographs and 
monumental sculptures which are all part of 
an integral whole.
Galegion: Utopické město / Utopian City
14. 2. – 17. 8.
Galegion je název desetiletého výzkumné-
ho projektu studentů Fakulty architektu-
ry ČVUT v Praze a Vysoké školy výtvarných 
umění v Bratislavě v ateliérech profesora 
Petra Hájka (Ateliér Hájek/Hulín FA ČVUT, 
Ateliér Hájek/Rypáková VŠVU). Výzkum se 
zabývá hledáním nových metod navrhování 

urbanismu a prověřuje je na řadě konkrét-
ních lokalit. 
en Galegion is a 10-year research project 
that has joined together students of the 
Faculty of Architecture of Czech Techni-
cal University in Prague and Academy of 
Fine Arts and Design in Bratislava, in de-
partments led by renowned architect Petr 
Hájek (Dpt. Hájek/Hulín at FA CTU, Vir-
tual Studio Department Hájek/Rypáková at 
AFAD). It seeks to introduce new methods 
of urban planning and test them in various 
locations.
Ivana Lomová: Ve městě / In The City
10. 7. – 28. 9.
Ivana Lomová maluje Prahu. Přesněji maluje 
vzpomínky otištěné do dnešní podoby Pra-
hy. Vybírá místa, do kterých se vepsala at-
mosféra normalizace - doba jejího dětství 
a dospívání. Nachází ulice a domy, pasáže, 
parky, chodby úřadů a čekárny nemocnic, do 
kterých se vrývají smutky i radosti obyvatel 
města. A vůbec nejčastěji se otiskují do věcí 
zdánlivě podružných, jako jsou vchodové 
dveře, suchá tráva mezi dlažebními kostkami, 
okopaný roh. Právě tyhle detaily totiž nejlépe 
uchovávají prožitky, dokážou je zapečetit do 
nenápadných tvarů, které pak vydávají svá 
svědectví. Při pohledu na ně se nám může 
i po dlouhé době vybavit tisíce vzpomínek 
a možná celé příběhy.
en Ivana Lomová paints Prague. Or rather, 
she paints the memories imprinted on to-
day's Prague, picking spots that still carry 
the distinct atmosphere of the so-called 
"normalization era", the years of her child-
hood and adolescence. She discovers 
streets and houses, passageways and parks, 
the long corridors of office buildings and 
hospital waiting rooms, where the joy and 
sadness of those that once walked here has 
left an indelible mark. Memories of the past 
are often imprinted on seemingly unremark-
able things: the front door of a building; the 
tuft of dry grass between the cobblestones; 
the scuffed corner down the street. It is 
those little things that are best suited to 
preserve memories, sealing them in seem-
ingly unremarkable shapes. A single look 
can evoke thousands of flashbacks, or tell 
a whole story.
B2

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

Julius Reichel & Namor Ynrobyv: BRRRAIN 
FREEZE!! Nový Impresionismus / BRRRAIN 
FREEZE!! New Impressionism
10. 7. – 23. 8.
Během nedobrovolného globálního „blac-
koutu“ se na několik měsíců zastavil svět. 
V reflexi uměleckého soustředění může 
být takový výpadek vítaným tvůrčím impul-
sem. Dvojice malířů Julius Reichel a Roman 
Výborný dokáže rychle reagovat nejen na 
současné politicko-společenské dění, ale 
většinou je jejich malířské dílo navzdory ak-
tualitám progresivní v neustálém střídání fo-
rem a stejně jako na sebe, klade vysoké ná-
roky i na diváky.
en During the involuntary global "black-
out", the world was put on pause for several 
months. In the reflection of artistic con-
centration, such a failure can be a welcome 
creative impulse. The painting duo of Julius 
Reichel and Roman Výborný react quick-
ly not only to current political and social 
events, but despite the news, the paintings 
constantly change form despite the news 
and place high demands on the viewer, as 
well as on themselves.
k / c Patrik Šimon
OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE
Slavné české bitvy – výstava nejen k výročí 
bitvy na Bílé hoře / Famous Czech Battles 
- the anniversary of the Battle of White 
Mountain (and more)
10. 7. – 23. 8.
Fungoval roku 1620 na Bílé hoře lyžařský 
vlek? Jak dopadla play off pro české stavy? 
Proč přišel 21 českým pánům marketingo-
vý dotazník od Mydlářů stran velikosti jejich 
límečků?
en Did a ski lift operate on White Mountain 
in 1620? How did the playoffs turn out for 
the Czech estates? Why did 21 Czech no-
bles receive a marketing questionnaire from 
Mydlář parties on the size of their collars?
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 & hosté/guests: Jan Domicz, 
Barbora Fastrová & Johana Pošová
24. 6. – 16. 7.
k / c Jen Kratochvil
B4

ARTWALL GALLERY 
opěrná zeď Letenských sadů / 
Letna Gardens support wall 
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B4) 
nonstop 
artwallgallery.cz

Apolena Rychlíková, Vladimír Turner
Paměť města / Memory of the City
2. 6. – 2. 8.
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 Zuzana Štefková
Návrat k normálu není možný / 
There Is No Back to Normal
4. 8. – 5. 10.
Výstava je výsledkem otevřené výzvy se za-
měřením na téma ekologické krize. 
en The exhibition is the result of an open call 
focusing on the topic of the ecological crisis. 
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 our website or fb.

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

prázdniny / holidays

INI PROJECT / PROSTOR 
Jeronýmova 88/9 (vchod z Husitské / 
enter from Husitská street) (C5) 
otevřeno v době konání akcí, více na 
facebooku a webu / open during events, 
more on FB and web 
iniproject.cz

Jana Doudová, Viktor Vejvoda a hosté:
Kulturní zastupitelský úřad Toulouse 
– Praha – Berlín – Tiraspol – Seoul / 
Toulouse – Prague – Berlin – Tiraspol – 
Seoul Cultural Embassy
červenec / July
Kolektiv Trojan Tactics zprostředkuje meziná-
rodní kontakty a rozvine lokální spolupráce. 
Laboratorní pojetí prostoru galerie bude do-
plněno o výstupy z thermal-print-publishing, 
solidarity cafe, indoor laserové graffiti a další.
en The Trojan Tactics art collective will bring 
international contacts and develop local co-
operations. The gallery space, conceived as 
a laboratory, will be accompanied by a ther-
mal-print-publishing, a solidarity cafe, in-
door laser graffiti and more.
Denisa Langrová, Ruta Putramentaite,  
Jonáš Richter: Songs for An Affirmation
srpen / August
Trio pracuje s emocionálním nábojem ko-
lektivního zpěvu a jeho schopností vytvářet 
společně sdílený prostor. Během své rezi-
dence přetvoří rozhovory nahrávané tímto 
způsobem s přizvanými hosty v imaginativ-
ní narativ. 
Program jednotlivých akcí najdete na  
www.iniproject.org a Facebookové stránce 
INI Project.
en The trio works with the emotional charge 
of collective singing and its ability to cre-
ate a shared space. During their residency, 
they transform conversations with invited 
guests recorded in this way into an imagina-
tive narrative. 
For the events please follow iniproject.org 
and INI Project Facebook page.

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

Jiří Pitrmuc: Wingless Bird With Hands
26. 6. – 19. 7.
Výstava Jiřího Pitrmuce recykluje v kořenech 
modernity uvízlé téma grotesknosti, jejíž vi-
zuální řeč veselí a bezstarostnost zbavuje 
tragédie lidské přítomnosti a odhaluje nám ji 
ve svých malbách a instalaci jako svěží spe-
kulativní hernu artefaktů.
en Jiří Pitrmulec’s exhibition recycles the 
topic of grotesqueness stuck in the roots 
of modernity. His visual language of joy and 
carefreeness divests human presence of 
tragedy, and his paintings and installations 
unveil it as a fresh and speculative artefact 
game room.
k / c Viktor Čech
Výstava studentů Ateliéru sochařství VŠUP 
/ Exhibition by Students of the Studio of 
Sculpture at the Academy of Art, Architec-
ture and Design in Prague
31. 7. – 23. 8.
„...Když se zpětně dívám na dobu studia na 
umělecké škole, mám pocit dočasné záslep-
ky. Útočiště, které oddálilo střet s problé-
my, které by dřív nebo později přišly. Když se 
zpětně dívám na dobu studia na umělec-
ké škole, zjistila jsem o světě víc, než by se 
mi podařilo venku, kde mě okamžitě semele 
práce, která mi možná už neumožní pře-
mýšlet…“
en “… When I look back at the time of my 
studies at the art school, I feel like I was 
temporarily blindfolded. It provided a refuge 
that delayed my encounter with problems, 
which would come sooner or later. When 
I look back at the time of my studies at the 
art school, I know I learned more about the 
world than I would on the outside, where 
I would be immediately devoured by work 
that would possibly not allow me to think 
freely anymore.”
k / c Eva Koťátková a Dominik Lang

GALERIE KURZOR
Dystopický realismus /Dystopic Realism
15. 7. – 6. 9.
Po detektivním hledání sdíleného světa po-
kračuje série výstav Václava Janoščíka epizo-
dou o budoucnosti, možnostech a dystopi-
ích, které již opustily pohodlný odstup stovek 
let a přibližují se naší současnosti. Jedna 
z nejopakovanějších vět současné filosofie 
zní: „Dnes je lehčí představit si konec světa 
než konec kapitalismu.“
en Following the investigative search for 
a shared world, the series of four exhibitions 
for the full year program of the Cursor Gal-
lery, continues with a second episode about 
the future, possibilities and dystopias, which 
have seemingly narrowed the comforting 
distance of tens or hundreds of years, and 
are getting closer and closer to the pres-
ent. One of the most repeated sentences of 
contemporary philosophy is: “It is easier to 
imagine the end of the world today than the 
end of capitalism.”
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. 2020 – 10. 1. 2021
Výstava je zatím nejuceleněji představeným 
souborem prací sochaře-malíře Kurta Ge-
bauera, velké postavy českého umění 20. 
století, který celý život soustředěně rozvíjí, 
střídá a vrací se k několika překrývajícím se 
technikám a tématům.
en This exhibition features the most com-
prehensive collection of works to date by 
the sculptor-painter Kurt Gebauer, one of 
the great figure of 20th century Czech art. 
The artist has been developing, changing 
and revisiting several overlapping techniques 
and themes all his life. 
k / c Michal Novotný
NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze /
NO DEMOLITIONS! Forms of Brutalism in 
Prague
6. 3. – 22. 11.
Výstava prezentuje výjimečné architektonic-
ké „brutalistní” projekty v Praze z 60. až 80. 
let – realizované i nerealizované stavby. Kla-

de si za cíl být nástrojem pro poznání bruta-
listní architektury a vodítkem pro aktivizaci 
návštěvníků v duchu brutalismu.
en The exhibition presents extraordinary 
“Brutalist” projects, both materialized build-
ings and project proposals, in Prague be-
tween 1960 and 1980. The exhibition will help 
the public learn about Brutalist architecture 
and inspire visitors to actively protect bru-
talist buildings. 
k / c Helena Doudová
Ozvěny Benátského bienále: Stanislav 
Kolíbal / Echoes of the Venice Biennale: 
Stanislav Kolíbal
6. 3. – 10. 1. 2021
Přemístěním výstavy z Benátského biená-
le 2019 do Malé dvorany Veletržního paláce 
získávají návštěvníci nový pohled na Kolí-
balovu hlubokou vizi. Prostor oživují jasné 
nástěnné kresby, zatímco jedna z konstruk-
tivistických soch z 90. let zdůrazňuje uměl-
covo 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 
perspective on the artist’s immersive vi-
sion. 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 artist’s work between paint-
ing, drawing, sculpture, and architecture. 
k / c Julia T. Bailey
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. – 22. 11.
Výstava se věnuje reflexím tvorby americ-
kého spisovatele, básníka a teoretika Edgara 
Allana Poea (1809–1849) ve výtvarném umění 
v českých zemích, stejně jako obecnějšímu 
fenoménu hrůzy a strachu. Poe vyvolává do-
dnes živý zájem, jeho povídky a básně stále 
inspirují nejen literáty, ale i výtvarníky, filma-
ře 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 hor-
ror and fear in general. Poe's work continues 
to attract readers, and his short stories and 
poems inspire not only writers but also art-
ists, film makers and musicians. 
autor Otto Urban 
k / c Veronika Hulíková
Stanislav Sucharda 1866–1916: 
Tvůrčí proces / The Creative Process
15. 11. 2019 – 25. 10. 2020
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 re-
cepce progresivních evropských stylů domá-
cím uměleckým prostředím. 
en The exhibition presents a major Czech 
sculptor of the turn of the 19th and 
20th centuries, whose multifarious work 
combines an interplay between the region 
and the country’s capital, the transformation 
from 19th-century traditions to modernism 
and the gradual local acceptance of pro-
gressive European styles. 
k / c Veronika Hulíková
B5

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

16 sochařek a sochařů: Re_Form – sonda do 
současného českého sochařství / 
Re_Form: An Exploration of Contemporary 
Czech Sculpture
12. 6. – 19. 7.
Výjimečně silná vlna mladých sochařů ve vzá-
jemném kontextu a mezigeneračních sou-
vislostech. 
en An exceptionally strong wave of young 
sculptors in a mutual context and intergen-
erational relations. 
k / c Radek Wohlmuth
Jakub Hubálek: Černobílé léto / Black & 
White Summer
30. 7. – 2. 9.
Malíř monochromních obrazů, kde se pot-
kává hyperrealismus s abstrakcí. 
en Painter of monochrome paintings, where 
hyperrealism meets abstraction.
k / c Petr Vaňous
C1

GALERIE AMU 
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, vchod 
z průchodu do ul. Tržiště (C1) / 
Galery of the Academy of Performing 
Arts, Hartig Palace, Malostranské nám. 12, 
entrance from Tržiště Street 
út–ne / Tue-Sun, 13:00–19:00 
gamu.cz

Phoebe Berglund, Veronika Čechmánková, 
Agnieszka Mastalerz a Michal Szaranowicz: 
Effort
8. 7. – 23. 8.

Druhá část projektu věnovaného roli těles-
ného pohybu, tance a choreografie v sou-
časném umění, směřuje k otázce fyzického 
úsilí a aktu práce. Vůle a energie k pohybu 
není na poli lidského těla spojena jen s řa-
dou funkčních mechanismů a naplňováním 
ideálu efektivity, ale je také územím výsost-
ně politickým, místem kontroly i vzepření 
se, fyzikálních důsledků i jejich symbolické-
ho vyznění. Vystavující umělkyně a umělci 
se setkávají v síti struktur napnutých mezi 
těmito polaritami.
en The second part of the project dedicat-
ed to physical movement, dance and cho-
reography in contemporary art interrogates 
physical exertion and the act of labor. The 
will and energy to move is not only con-
nected with a number of functional mecha-
nisms and the fulfillment of an ideal ef-
fectiveness in the field of the human body, 

but is also a landscape which is integrally 
political, a place of control and resistance, 
physical effects and their symbolic manifes-
tations. The exhibiting artists meet in a net-
work of structures suspended between 
these two polarities. 
k / c Viktor Čech

GALERIE JOSEFA SUDKA
(byt Josefa Sudka z let 1959–1976 / 
Josef Sudek‘s flat from 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. – 27. 9.
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 
anniversary of the death of Sudková, sister 
and collaborator of the famous photog-
rapher Josef Sudek. The photos made by 
Božena Sudková and her brother take us 
to Nové Dvory, Kačina chateau and 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

Milí návštěvníci, dočasně jsme pro vás ote-
vřeli pouze venkovní prostory muzea, které 
jsme využili k prezentaci děl z naší sbírky. 
Děkujeme za pochopení. 
en Dear visitors, only the outdoor area of 
the museum is currently open to the public. 
There are always interesting artworks from 
our collection on display. Thank you for your 
understanding.
C3

GALERIE 207 
Náměstí Jana Palacha 80 (C3) 
Hlavní budova UMPRUM, č. dveří 
207 / UMPRUM main building, room 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
12. 5. – 27. 9.
Společná výstava Rudolfa Sikory a Vladimí-
ra Havlíka je prostorem pro konfrontaci dvou 
cest, jimiž lze dojít k témuž světonázoru. 
Zatímco se Sikorova objektivizační strategie 
dotýká pozice jednotlivce v kosmu, Vladi-
mír Havlík se obrací k pospolitým vztahům 
budovaným na základě nonspektakulárních 
gest. Oběma umělcům jsou společná témata 
vztahu lidí k přírodě a k sobě navzájem, od-
povědnosti, intimního vztahu ke světu a kos-
mu a budování utopického přesahu ve snaze 
vymezit naše přemýšlení o současnosti smě-
rem ke kýžené budoucnosti. 
en This joint exhibition by Rudolf Sikora 
and Vladimír Havlík is a space for the mu-
tual confrontation of two ways of reaching 
the same worldview. While Sikora’s objec-
tivization strategy concerns the position of 
the individual in the cosmos, Havlík, on the 
other hand, turns to social relationships built 
on non-spectacular gestures. Both artists 
share the common themes of people’s re-
lationships to nature and to each other, re-
sponsibility, an intimate relationship with the 
world and the cosmos, and building a uto-
pian overlap in an effort to direct our think-
ing about the present towards the desired 
future. 
k / c Jakub Král

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU / 
HOUSE AT THE STONE BELL 
Staroměstské nám. 13 (C3) 
út–ne / Tue-Sun, 10:00–20:00 
ghmp.cz

Antonín Kratochvíl
12. 6. – 18. 10.
Retrospektivní výstava českého fotografa An-
tonína Kratochvíla představuje průřez vysoce 
expresivní, sugestivní fotografickou tvorbou 
jednoho z nejvýraznějších a nejvýznamněj-
ších světových fotografů sociálního doku-
mentu a fotožurnalismu o povaze současné 
lidské společnosti. Působí na emoce, zne-
klidňuje, transformuje s rafinovanými účinky 
a přesně dávkuje cílenou rezonanci labyrintu 
podob lidskosti i její odvrácené tváře. 
en This retrospective exhibition of the 
Czech photographer Antonín Kratochvíl 
presents a cross-section of a highly expres-
sive, suggestive photographic oeuvre by one 
of the world’s most prominent and signifi-
cant producers of social documentary pho-
tography and photojournalism on the nature 
of contemporary human society. He affects 
our emotions, upsets us, transforms images 
with sophisticated effects, and dispenses an 
exact dosage of the intended resonance of 
the labyrinth of the forms humanity and its 
averted faces.
k / c Pavlína Vogelová

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO / 
MUNICIPAL LIBRARY, 2nd floor 
Mariánské nám. 1 (C3) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun, 
10:00–18:00, čt / Thu, 10:00–20:00 
ghmp.cz

  
Biennale Ve věci umění / Matter of Art
22. 7.–15. 11. 2020
Bienále Ve věci umění 2020 pořádá iniciativa 
pro současné umění tranzit.cz ve spoluprá-
ci s GHMP. Výstava s podtitulem „Pojď blíž”-
se zaměřuje na témata péče, empatie, inti-
mity a menšinové kulturní identity ve vztahu 
k širším společenským, politickým a ekono-
mickým rámcům. 
en Biennale Matter of Art 2020 is a project 
of the initiative for contemporary art tranzit.
cz, and is organised in cooperation with 
GHMP. The exhibition, entitled ”Come Clo-
ser” draws attention to such themes as care, 

empathy, intimacy and identity of cultural 
minorities in relation to broader social, po-
litical and economic frameworks.
k / c Tereza Stejskalová, Vít Havránek 
ve spolupráci s tranzit.cz a nadací ERSTE / 
in cooperation with tranzit.cz and the ERSTE 
Foundation

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

Martin Zet: Slova / Would I Were
26. 6.– 16. 7.
k / c Pavel Kubesa

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 místním i globálním kontextu. Instalace 
problematizuje vztah metropolitní environ-
mentální slepoty a katastrofické situace ode-
hrávající se za hranicemi města ve stínu všu-
dypřítomné postfaktické politické rétoriky. 
en Reichel thematizes the current crisis of 
"forests" in both local and global contexts. 
His installation observes and emphasizes the 
relationship between the metropolitan en-
vironmental blindness and the catastrophic 
situation happening beyond the borders of 
cities in the shadow of omnipresent post-
truth political rhetorics. 
k / c Pavel Kubesa

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

Michaël Borremans: The Duck
22. 1. – 26. 7.
Dílo belgického malíře Michaëla Borremanse 
(* 1963) je charakteristické svým znepokojivě 
silným psychologickým momentem. Způsob 
uchopení reality má mnohé společné s obra-
zovým světem holandské malby 17. a 18. sto-
letí. Přestože se jeho obrazové náměty často 
pojí s latentně přítomným násilím, vynikají 
neobyčejnou krásou svého provedení. 
en The work of Belgian painter Michaël Bor-
remans (*1963) is characterized by a worry-
ingly strong psychological moment. 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 violence, they excel in their extraordi-
nary beauty. 
k / c Petr Nedoma
David Claerbout: Olympia
29. 1. – 26. 7.
Belgický umělec David Claerbout (* 1969) 
zkoumá vliv plynutí času formou videa a di-
gitální fotografie. Olympia (The Real-Time 
Disintegration into Ruins of the Berlin Olym-
pic Stadium over the Course of a Thousand 
Years), videoprojekce v reálném čase z roku 
2016, ukazuje rozpad nacistického stadionu 
v Berlíně postaveného roku 1936 pro letní 
olympijské hry. Pomocí technologie videoher 
a digitální reprodukce architektury stadionu 
umělec vytvořil virtuální svět zbavený všech 
forem života. Rozpad budovy je ovlivňován 
pouze přírodou. 
en Belgian artist David Claerbout (*1969) in-
vestigates the impact of the passage of time 
through his use of video and digital photog-
raphy. Olympia (The Real-Time Disintegra-
tion into Ruins of the Berlin Olympic Stadium 
over the Course of a Thousand Years), 2016, 
the real-time video projection shows the 
deterioration of Berlin Nazi Olympiastadion 
constructed for the 1936 Summer Olympics. 
Using the digital reproduction of the archi-
tecture and video game technology, the art-
ist has created a virtual world emptied of all 
life forms. The decay of the building is only 
influenced by nature.
John Cage (v podání členů České 
filharmonie), Tomáš Džadoň, Patrície 
Fexová, Habima Fuchs, Tomáš Moravec, 
Nicole Six & Paul Petritsch, unconductive 
trash, Rinus van de Velde, Lenka Vítková: 
UNPLUGGED
13. 8. – 29. 11.

Název mezinárodní skupinové výstavy vy-
chází z hudební terminologie vystoupení na 
akustické nástroje. Umělci projekty připra-
vili s minimální spotřebou fosilních paliv na 
produkci a transport. V centru zájmu stojí 
motiv vystoupení z komfortní zóny, reduk-
ce prostředků při zachování profesionali-
ty institucionální reprezentace. Výstava se 
pokusí poukázat na kvality, které přehlížíme 
díky snadnosti používání strojové a auto-
matizované výroby. Součástí je akcent na 
denní osvětlení a fyzický prožitek při setká-
ní s uměním. 
en Collective exhibition of international art-
ists derives its name from acoustic musi-
cal performance. Artists created projects 
with minimum consumption of fossil fuels 
for production and transport. Focus is on 
exploring the motive of stepping out of the 
comfort zone, limited resources, while main-
taining the professionalism of institutional 
representation. The exhibition brings to the 
forefront the qualities we frequently over-
look because of the ease of machine and 
automated production. An accent on day-
light and physical experience when encoun-
tering art are also a themes. 
k / c David Korecký

GALERIE UM 
náměstí Jana Palacha 80 (C3) 
po–so / Mon–Sat, 10:00–18:00 
umprum.cz
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE / MUSEUM OF DECORATIVE ARTS 
17. listopadu (C3) 
út / Tue, 10:00–20:00, st–ne / 
Wed–Sun, 10:00–18:00 
upm.cz

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
út–čt / Tue–Thur 11:00–18:00 
dále po telefonické domluvě / 
and by appointment 
+420 603 570 943 
galeriehavelka.cz

Během měsíce července a srpna je Galerie 
Havelka otevřena po telefonické dohodě.
en During July and August Galerie Havelka is 
open by appointment only.
Vystavující autoři / Exhibiting artists: Vladimír 
Kopecký, Vladimír Kokolia, Jan Hísek, Jakub 
Špaňhel, Jan Vičar, Michal Cihlář, Markéta 
Vohradská, Roman Franta, Petr Vlček, Jana 
Šárová, Pavel Opočenský, Alena Foustková, 
Kateřina Novotná, Kateřina Šedá.

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

Architektura reciprocity / 
The Architecture of Reciprocity
5. 6. – 25. 7.
Neptejme se, jaká architektura je, ale přede-
vším, co způsobuje. Každá nová architektu-
ra vstupující do stávajícího prostředí do něj 
něco přináší a zároveň si bere. Výstava je 
manifestem Architektury reciprocity a uka-
zuje přístup k tvorbě atelieru MCA, Miroslava 
Cikána a Pavly Melkové.
en Do not ask what architecture is, but rath-
er what it causes. Each new piece of archi-
tecture entering the current environment 
brings something to it while also taking from 
it. The exhibition is the manifesto of Archi-
tecture of Reciprocity and presents the cre-
ative approaches of MCA Studio, Miroslav 
Cikán, and Pavla Melková.
Raumplan a současná architektura / 
Raumplan and Contemporary Architecture
do / until 31. 12.
online výstava / on-line exhibition > www.gjf.cz
Estetika udržitelné architektury / 
The Aesthetics of Sustainable Architecture
31. 7.–20. 9.

Mezinárodní výstava představí hlavní směry 
současné udržitelné architektury z pohle-
du estetických tendencí, které mají dopad 
na environmentální kontext současné archi-
tektury, zejména v nových urbánních struk-
turách.
en The international exhibition will present 
the main directions of contemporary sus-
tainable architecture from the perspective 
of aesthetic tendencies that have an impact 
on the environmental context of contem-
porary architecture, especially in new urban 
structures.
Praguescape. Současná krajinářská 
architektura ve veřejném prostoru Prahy / 
Contemporary Landscape Architecture 
in the Public Space of Prague
Online výstava, dostupná také v knižní podo-
bě jako cz-en průvodce, představuje výraz-
né krajinářské projekty realizované na území 
Prahy v posledních zhruba třiceti letech. Na-
bízí dlouhý seznam míst, kde se lze za sou-
časné mimořádné situace spojené s pande-
mií bez obav odreagovat a načerpat síly.
en Online exhibition, also available in book 
form as cz-en guide, presenting significant 
landscape projects implemented in Prague 
over the past 30-odd years. It offers a long 
list of places where you can feel free to re-
lax and recharge your batteries, even during 
these times of crisis and pandemic.

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

Česká kaligrafie / Hatai – 16 vystavujících 
z okruhu výuky Petry Vitáskové + čestní 
hosté Zdeněk Sklenář a 3 umělkyně 
z Japonska / Czech Calligraphy / 
Hatai – 16 Artists from the circle of Petra 
Vitásková + honored guest Zdeněk Sklenář 
and 3 artists from Japan
2. 7. – 28. 7.
Česká republika a Japonsko oslavují letos 
100. výročí vzájemných vztahů a kulturní 
spolupráce. Galerie kritiků a Asociace ori-
entálního umění kaligrafie v Tokiu rozvinuly 
pravidelnou výměnu výstav, jejíž inspirace 
našla nadšené stoupence i u nás. Styl hatai-
-sho označuje vysoce kreativní a individualis-
tický výraz tradiční kaligrafie, překládaný jako 
„destrukce písma“, jenž je obrazovým vyjá-
dřením významu pojmu. Výstava se zároveň 
koná v Galerii Hiltopia Square Art a v Českém 
centru v Tokiu
en This year, the Czech Republic and Japan 
celebrate the 100th anniversary of mutual 
relations and cultural cooperation. The Gal-
lery of Critics and the Association of Oriental 
Art of Calligraphy in Tokyo have developed 
a regular exchange of exhibitions, the inspi-
ration of which has found enthusiastic fol-
lowers in our country as well. The style of 
hatai-sho refers to the highly creative and 
individualistic expression of traditional callig-
raphy, translated as "destruction of writing," 
which is a pictorial expression of the mean-
ing of the term. The exhibition also takes 
place in the Hiltopia Square Art Gallery and 
in the Czech Centre in Tokyo
k / c Petra Vitásková, Vlasta Čiháková Noshiro
Praha maluje Berlín / Prague Paints Berlin 
Jan Miko
25. 8. – 9. 9.
Umělec koláže a street artu se v současné 
době zabývá také industriální abstrakcí v mal-
bě a kombinovanou technikou zobrazuje ar-
chitekturu stanic metra v různých světových 
metropolích. Nejnovější cyklus obrazů je vě-
nován podzemní dráze v Berlíně, který umě-
lec posledních pět let pravidelně navštěvuje 
a studuje. Mimo Berlín však obsahuje jeho 
práce i soubory z New Yorku, Paříže a Vídně.
en The artist of collage and street art is cur-
rently also exploring industrial abstraction 
in painting using combined technology to 
depict the architecture of metro stations in 
various world capitals. The latest series of 
paintings is dedicated to the subway in Ber-

lin, which the artist has regularly visited and 
studied for the last five years. In addition to 
Berlin his work also includes ensembles from 
New York, Paris and Vienna.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro

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

Daniel Balabán: Osobní topografie / 
Personal Topography
11. 6. – 23. 8.

KNIHKUPECTVÍ / BOOKSTORE ARTMAP 
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 
Vojtěšská 196/18 (D3)

Habima Fuchs: Pospíchám se napít věčného 
světla / I hurry off to drink eternal light
25. 6. – 19. 9.
Autorčinu tvorbu, již představují především 
kresby, objekty či sochy a instalace, lze vní-
mat jako výsledek upřímného závazku odkrý-
vat hlubší fenomény života. Skrze filozofický 
výzkum, intenzivní analýzu náboženské a my-
tologické ikonografie, kontemplaci posvátné 
geometrie či bezprostřední zkušenost v nej-
různějších oblastech života vytváří jazyk, 
kterým popisuje stav světa a jeho transfor-
mační procesy. 
en Her work, which is presented mainly 
through drawings, objects or sculptures and 
installations, can be seen as a result of an 
earnest commitment to the discovery of the 
deep phenomena of life. Through philosoph-
ical research, intensive analysis of religious 
and mythological iconography, contempla-
tion of sacred geometry as well as through 
the immediate experience in different fields 
of life, she creates a language with which 
she describes the state of the world and its 
transformative processes.

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

Můj otec Antonín Kratochvíl / My Father 
Antonin Kratochvil
11. 5. – 6. 9.
Pouť otce a syna – Antonína a Michaela Kra-
tochvílových – je námětem celovečerního 
dokumentárního filmu Andrey Sedláčkové 
„Můj otec Antonín Kratochvíl”. Oba svou ces-
tu v průběhu natáčení zároveň dokumento-
vali a výsledné dílo je k vidění na společné 
výstavě v Leica Gallery Prague.
en The pilgrimage of a father and son - An-
tonín and Michael Kratochvíl - is the theme 
of Andrea Sedláčková's feature documenta-
ry “My Father Antonín Kratochvíl”. Both also 
documented their journey during the filming 
and the resulting work can be seen at a joint 
exhibition at the Leica Gallery Prague.
Michael Pospíšil: Paris etc…
11. 5. – 7. 9.

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

KW + „Q:“ ZRCADLO (it all comes back to 
you)
2. 7. – 31. 7.
KW prolomil akademický status malby v ma-
teriálových a instalačních experimentech. 
Tento přístup potvrzuje autorův projekt pro 
Topičův salon připravovaný pod identitou 
KW (obrazy) + Q: (instalace a prostorové re-
alizace). 
en KW broke academic status of painting 
through material and installation experiments. 
k / c Petr Vaňous
Zdena Kolečková: V kůži Robinsona
7. 8. – 18. 9.
Výstava Zdeny Kolečkové představí její nejak-
tuálnější tvorbu reflektující autorčin dlouho-
dobý zájem o tíživá témata nedávné historie 
bývalých Sudet, ale také o ekologická i envi-
ronmentální stigmata zakořeněná v rozvráce-
ném severočeském kraji.
en Exhibition shows current works by Zdena 
Kolečková reflecting long-term interest in 
the difficult topic of recent Sudeten his-
tory and also in ecological and enviromental 
stigma rooted in the disrupted North Bohe-
mian region. 
k / c Anna Vartecká

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM / 
AUSTRIAN CULTURAL FORUM 
Jungmannovo náměstí 18 (D3) 
po–pá / Mon – Fri, 10:00–17:00 
www.rkfpraha.cz

Umění pro všechny / Art For Everyone
9. 7. – 11. 11.
Rakouské kulturní fórum v Praze ve spolu-
práci s Muzeem umění Waldviertel pořádá 
výstavu rakouských umělců Makise a Heide 
Warlamisových s názvem Umění pro všechny. 
Na vybraných příkladech z celoživotního díla 
umožňuje výstava nahlédnout do rozmanité-
ho a bohatého světa jejich umělecké tvorby, 
která sahá od architektury, malby, sochařství 
a poezie až k předmětům, které „obohacu-
jí každodenní život důvtipem a humorem“, 
a zahrnuje také design porcelánu, osvětlení, 
nábytku, koberců a dokonce i módu. Na vý-
stavě v Praze si můžete prohlédnout zejmé-
na díla zaměřená na architekturu a přírodu.
en The Austrian Cultural Forum in Prague, in 
cooperation with the Waldviertel Museum of 
Art, presents an exhibition of Austrian artists 

C4
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM FOTOGRAFIE / HOUSE OF 
PHOTOGRAPHY 
Revoluční 5 (C4) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun, 
10:00–18:00, čt / Thu, 10:00–20:00 
ghmp.cz

Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy / 
Lovelies from the Files. Sudek and Sculpture
23. 6. – 27. 9.
Výstava poprvé v této šíři prezentuje jednu 
rozsáhlou kapitolu profesionální fotografic-
ké kariéry Josefa Sudka. Vystavené fotografie 
uměleckých děl, a zejména soch, pořizované 
na zakázku jako dokumentace pro umělce 
nebo za účelem reprodukcí, otevírají nové 
možnosti i pro interpretaci Sudkovy volné 
tvorby. 
en For the first time in this scope, the ex-
hibition presents one extensive chapter in 
Josef Sudek's professional photographic 
career. The exhibited photographs of art-
pieces and especially sculptures, taken as 
a commission of documentation for artists 
or for the purpose of reproductions, open 
up new possibilities for the interpretation of 
Sudek's art work.
k / c Hanna Buddeus, Katarína Mašterová 
Ve spolupráci s ÚDU AV ČR, v. v. i. 
a s UPM v Praze. / In cooperation with the 
Institute of Art History of the Academy of 
Sciences and the Museum of Decorative Arts 
in Prague.
C5

GARRAGE GALLERY 
Vítkova 7 (C5) 
st–čt / Wed–Thu, 14:00–18:00

Štěpánka Sigmundová: Muzeum #2
26. 6. – 30. 7.
Konstrukční prvky prostoru, části zašlých 
mramorů, zahalené podstavce, vitríny bez 
exponátů. Národní Muzeum v době rekon-
strukce. Expozice bez účelu. Štěpánka Sig-
mundová opakovaně v průběhu uzavření na-
vštěvuje prázdné prostory muzea a v srdci 
národního dědictví nachází materiály pro 
dokumentaci absence. 
en Structural elements of the space, parts of 
faded marbles, veiled pedestals, showcas-
es without exhibits. National Museum in the 
time of reconstruction. Exposure without 
any purpose. Sigmundová repeatedly visits 
the museum's empty spaces finding materi-
als to document the emptiness the heart of 
the national heritage. 
k / c KUKU kolektiv

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

prázdniny / holidays
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

David Fesl: Nejslabší vykradač hnízd / 
The Weakest Nest Robber
25. 6. – 16. 8.
Výstava je zároveň klasická a zároveň uniká 
kritériím tak, jako jim chtějí unikat Feslovy ob-
jekty inspirované hnízdy rozmanité tvořivosti 
pod vodní hladinou, v korunách stromů, ve 
šperkařských dílnách ostrova Nisyros, u psa-
cích strojů, v biotechnologických laborato-
řích. Autor má povahu umělce i spisovatele 
– vznik této výstavy se podobá napsání romá-
nové knihy. Nečekejte však autonomní křeh-
kost udržovanou péčí v uzavřené místnosti, 
něžnost vykradače je zároveň záměrným při-
znáním i poukazem na hrubost jeho kolegů. 
en The exhibition remains classic while es-
caping the criteria, the same way Fesl's ob-
jects tend to, inspired by the nests of mis-
cellaneous creativity under water, in the 
treetops, at the jewelry workshops on the 
island of Nisyros, at the typewriters, in the 
biotechnology labs. The artist has both the 
characteristics of a visual artist and a writer 
– this exhibition’s creative process resembles 
the act of writing a novel. However, don’t ex-
pect the autonomous frailty maintained by 
the care in an enclosed space; the gentle-
ness of the robber is an intentional admis-
sion and at the same time a reference to the 
coarseness of his colleagues. 
k / c Edith Jeřábková
Jakub Tajovský: These woods are where 
silence comes to lick its wounds
25. 6. – 16. 8.
Jakub Tajovský je malíř, jež dlouhodobě ex-
perimentuje s malířskou hmotou a remediací 
malířského gesta. Pro výstavu “These woods 
are where silence comes to lick its wounds” 
vytváří syntetické krajiny, jež jsou abstrakce-
mi skalních útvarů. Jako médium volí stopy 
přírodních materiálů a jejich vektorové re-
prezentace v digitalnim prostředí. Organické 
tvarosloví a struktury v kombinaci s inovo-
vanou technologií malby zesiluji projevy ti-
chých aktérů. 
en Jakub Tajovský is a painter who has been 
experimenting with painting matter and ro-
botizing painting gestures for a long time. For 
the exhibition "These woods are where si-
lence comes to lick its wounds", he creates 
synthetic landscapes that are abstractions of 
rock formations. He chooses digital drawing 
as a medium, which, in terms of character 
and final design, goes beyond the austere 
geometrism usually associated with vec-
tor graphics. Organic morphology and stone 
structures meet the possibilities of graphic 
programs and machine production. 
k / c Jozef Mrva ml.
D2

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

Bára Mrázková: Yellow Box
24. 6. – 23. 8.
Bára Mrázková v současnosti studuje v Ateli-
éru fotografie na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze doktorský program. Před-
mětem jejího výzkumu je fotografie pořízená 
chytrými telefony.
en Bára Mrázková is currently working on her 
doctorate in the Studio of Photography at 
the Academy of Arts, Architecture and De-
sign in Prague. The subject of her research 
is photography taken with smartphones.

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

Budoucnost teď! / The Future is Now!
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 další události. Vstup je vždy volný.
en A new space at the Goethe Institute for 
sustainability and ecology with a new “green 
installation” by the Czech-French project 
Haenke.

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

Jan Wojnar: celek jsoucna, jsoucí v celku / 
The whole of existence, existing as a whole
7. 3. – 2. 8.
Výstava představuje průřez téměř padesáti-
letou tvorbou Jana Wojnara (1944–2014), ve 
které se pohyboval v mnoha médiích (foto-
grafie, objekty, práce na papíře a s papírem; 
diagramy, návody a textová sdělení) a v níž se 
dotkl mnoha témat řešených světovým kon-
ceptuálním uměním.
en The exhibition presents a cross-section 
of 50 years of Jan Wojnar's work (1944–
2014). This talented artist worked with sev-
eral types of media (photographs, objects, 
works on paper and with paper; diagrams, 
instructions and text messages) in which he 
touched on many topics dealt with by the 
world of conceptual art.
k / c Helena Musilová
Pasta Oner Alfons Mucha: Elusive fusion
23. 6. – 25. 10.
Výstava představí tvorbu dvou významných 
osobností – jednoho z hlavních iniciátorů art 
nouveau Alfonse Muchy a jedné z vůdčích 
osobností české vizuální scény Pasty Onera.
en The exhibition presents the work of two 
important personalities - one of the primary 
figures of Art Nouveau art Alfons Mucha and 
one of the leading personalities of the Czech 
visual scene Pasta Onera. 
k / c Karel Srp
Milada Horáková
27. 6. – 24. 8.
Výstava připomene památku Milady Horá-
kové, jejíž smrt se stala symbolem odporu 
proti všem formám totalitních režimů. (Park 
Kampa) 
en An exhibition in memory of Milada 
Horáková whose death became the symbol 
of resistance against all forms of totalitarian 
regimes. (Kampa Park)
Olga Karlíková
17. 8. – 18. 10.
Výstava autorky spojované s okruhem umě-
leckého uskupení UB 12 ukáže způsob a vý-
voj myšlení umělecké osobnosti, která je až 
v dnešní době objevována pro její invenční 
přístup k záznamu přírody. 
en The exhibition shows the way and the 
thinking process of an artstic personality, 
who is nowadays rediscovered for her cre-
ative recording of the nature. 
k / c Terezie Zemánková
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

prázdniny / holidays
FOTOGRAF GALLERY 
Jungmannova 7 (D3) 
út–so / Tue–Sat 13:00–18:00 
fotografgallery.cz
GALERIE FOTOGRAFIC 
Stříbrná 2 (D3) 
st-so / Wed–Sat, 13:00-18:00 
fotografic.cz

Marek Šefrna: Výsledný obraz reality je 
velice přesný
19. 6. – 25. 7.
Fotografický soubor Marka Šefrny Modely 
louží je záznamem jeho osobní performance 
ve veřejném prostoru. V kontextu dějin umě-
ní i aktuálních enviromentálních změn může 
i něco tak triviálního jako přesná reproduk-
ce louže vytvářet nové významy a přede-
vším pokládat důležité otázky. Marek Šefr-
na (*1987) je absolventem pražské AVU, žije 
a pracuje v Praze. 
en Marek Šefrna's photographic series Mod-
els of Puddles captures his personal perfor-
mance in public space. In the context of art 
history and current environmental changes, 
something as trivial as the exact reproduc-
tion of a puddle can create new meanings 
and, above all, ask important questions. 
Marek Šefrna (*1987) is a graduate of the 
Prague Academy of Fine Arts, lives and works 
in Prague.
Henrik Spohler: In Between
8. 8. – 13. 9.
Fotografický projekt „In Between“ německé-
ho fotografa Henrika Spohlera zkoumá mís-
ta tranzitu a rozhraní globální logistiky, jako 
jsou nákladní přístavy, letiště nebo spletité 
dálniční sítě. Tyto vizuálně zaměnitelné zóny 
vyvíjejí vlastní estetiku a představují beze-
jmennou říši čisté funkčnosti. Henrik Spohler 
(*1965) vystavoval po celém světě, žije a pra-
cuje v Hamburku. 
en The "In Between" photographic project 
by German photographer Henrik Spohler 
focuses on transit sites and global logistics 
interfaces, such as cargo ports, airports or 
complex motorway networks. These visually 
interchangeable zones develop aesthetics 
of their very own and represent a nameless 
realm of pure functionality. Henrik Spohler 
(* 1965) has exhibited all over the world, lives 
and works in Hamburg.

GALERIE GAMBIT
Řetězová 7 (D3) 
návštěva po domluvě / by appointment 
+420 602 277 210 
gambitgalerie.cz

Z depozitáře / From the archives: Karel 
Nepraš, Květa Pacovská, Jaroslav Vožniak, 
Leoš Suchan, Petr Nikl a další / and more.

Makis and Heide Warlamis entitled Art for All. 
Using selected examples from their lifelong 
work, the exhibition provides an insight into 
the diverse and rich world of their art, rang-
ing from architecture, painting, sculpture and 
poetry to objects that "enrich everyday life 
with wit and humor" and include porcelain 
design, lighting, furniture, carpets and even 
fashion. The works presented at the Prague 
exhibition focus on architecture and nature.
D4

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

Jiří Matějů: Coincidence
17. 6. – 28. 8.
Výstava představí nové práce zabývající se 
pojmem synchronicita, který zavedl psycho-
log C. G. Jung. Matějů nastoupil na českou 
uměleckou scénu v devadesátých letech. 
Od počátku své tvorby vystupuje v lokálním 
uměleckém kontextu jako solitérní posta-
va a to z hlediska vlastního přístupu k mé-
diu malířství i specifické tematiky. Matějů 
se dlouhodobě vztahuje k fenoménu světla, 
prostřednictvím barvy se zabývá jeho fyzikál-
ní i duchovní kvalitou. 
en Coincidence presents painter Jiří 
Matějů’s new work concerning the concept 
of synchronicity first introduced by the psy-
chologist C.G. Jung. Matějů first came onto 
the Czech art scene in the 1990’s. From the 
beginning, he has been active in the local ar-
tistic context as a solitary figure regarding his 
approach to the media of painting and spe-
cific topics. His work has long been related 
to the phenomenon of light with an explo-
ration of its spiritual and physical qualities 
through colour. 
k / c Monika Čejková

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

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) 
st–pá / Wen–Fri, 13:00–18:00, 
so / Sat, 14:00–18:00 
drdovagallery.com

Sharon Van Overmeiren
17. 7. – 22. 8.

Sharon Van Overmeiren (1985) se ladí na ne-
konečný tok vizuálních informací v našem 
kolektivním vědomí. Kopíruje a vkládá tvary, 
s kterými se setkává a vzájemně je propojuje, 
aby spolu mohly vést formální dialog. Ve své 
tvorbě se snaží zachytit okamžik výměny, kdy 
se předměty nejrůznějšího původu nahodile 
spojí v jeden celek.
en Sharon Van Overmeiren (1985) tunes into 
the infinite flow of visual information of our 
collective consciousness. She copies and 
pastes forms that cross her path, introduc-
ing shapes to each other to start a formal 
conversation. Her works aim to capture an 
exchange, a moment in which things of dif-
ferent origins become one amidst the ran-
domness.

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

Max Vajt – Ep.3 // Up in the sky – Make it 
come back
25. 6. – 2. 8. 
k / c František Fekete a Tereza Záchová
Pamela Kuťáková
14. 8. – 10. 9.
k / c Tereza Záchová

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

Viktor Kopasz, Temporary Objects / 
Book proposal
6. 6. – 25. 7.
Tvorbu fotografa Viktora Kopasze již dlou-
ho formuje koncept umělecké knihy. Výsta-
va představí jeho soustavné zkoumání čtění 
obrazů s názvem Temporary Objects. Varia-
ce knih na téma jsou tekutou základnou pro 
obrazový materiál a jeho expanzí v prosto-
ru, kde se postupně vytrácí vázanost na fo-
toaparát. 
en Viktor Kopasz’s photography-based 
practice has long been influenced by the 
concept of art books. Temporary Objects 
is a result of his ongoing research into the 
reading of images, and their expansion into 
a space where the connection to the cam-
era gradually disappears.
Artur Magrot (in the projekt_room)
6. 6. – 25. 7.
Nově vytvořená videoinstalace letošního di-
plomanta Akademie výtvarných umění v Pra-
ze představuje narativní příběh o vnímání, 
izolaci a vztahu k našemu okolí. 
en This newly developed video-installation, 
by a 2020 graduate of the Prague Academy 
of Fine Arts, presents a narrative story about 
perception, isolation and our relationship to 
our environment.

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

Pavla Malinová: Prázdné objetí / 
Hollow Hug
9. 6. – 25. 7.

Postavy Pavly Malinové procházejí neustálý-
mi transformacemi. Jakoby se v návaznosti 
na nálady, stavy, vztahy mezi nimi i smyslové 
počitky jednotlivých částí jejich těl materi-
álně – i s jejich prostředím – proměňovaly, 
plujíce v jakémsi pomalém času beztíže.
en Pavla Malinová’s figures undergo constant 
metamorphoses. It is as if individual sections 
of their bodies transform materially. Toge-
ther with their environment, according to 
mood, situation, the relationships between 
them, and sensory perceptions. Floating in 
what could be described as the decelerated 
time of weightlessness.
k / c Julie Béna
Photoport (SK) @ lítost
Cyril Blažo a Milan Tittel: 
Záhradníkov dom / Garden House
1. 8. – 29.8.
k / c Filip Vančo

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

Ondřej Roubík: Červený keř / Red Bush
10. 3. – 31. 7.
Nejčerstvější Roubíkovy obrazy vznikaly na 
slunné Mal lorce. Zatímco dřívější práce byly 
zaměřeny na psychologii portrétovaných, 
nyní postava spíše přejímá roli na scéně, jež 
je sama nositelem významu. 
en Roubík's most recent paintings from sun-
ny Mallorca. While his earlier work focused 
on the psychology of the portrayed, the fig-
ure is now rather taking on the leading role, 
which itself carries a meaning.

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

David Možný: Miss You
27. 5. – 31. 7.
Ročně se na světě vyprodukuje 14 000 000 
000 nábojů, tj 445 kusů za jednu vteřinu, tj 
44 kusů za jedno mrknutí oka. Sleduj trajek-
torii střely. Minula tě? Chybíš jí? Minimalistic-
ká instalace, mírné mrazení po těle, pocit, že 
ses ocitnul/a na místě činu. 
en There are 14,000,000,000 gun shells pro-
duced worldwide each year, that means 445 
shells per second, or 44 pieces in just a blink 
of an eye. Follow the missile's trajectory. Did 
it miss you? Or did you miss it? A minimalistic 
installation, a gentle frisson, as if you might 
have just entered a crime scene. 
k / c Jana Písaříková

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

Yuri Ancarani: Séance
od / from 28. 5.
Představujeme krátkometrážní film Séance, 
který vytvořil milánský výtvarník Yuri Ancara-
ni v prostorách kultovního bytu Casa Mollino 
v Turíně. Ve spolupráci s Fulviem Ferrarim, 
majitelem Casa Mollino a zároveň předním 
odborníkem na tvorbu a život tohoto tajem-
stvími opředeného italského designéra, vzni-
kl třicetiminutový film zachycující Carla Molli-
na hovořícího z onoho světa skrze médium 
Albanie Tomassini. Film bude promítán v ná-
ladové instalaci, která prostřednictvím ma-
teriálů i originálních fotografií z Casa Mollino 
zprostředkuje atmosféru tohoto fascinující-
ho bytu a příběhu jeho autora.
en We presents the short film Séance. Cre-
ated by Milanese artist Yuri Ancarani in the 
space of the cult apartment Casa Mollino 
in Turin. In collaboration with Fulvio Ferrari, 
owner of Casa Mollino and also a leading ex-
pert in the life and work of its mysterious 
Italian designer, this thirty-minute film cap-
tures Carlo Mollino speaking from another 
world through medium Albania Tomassini. 
SCHOKOLO will screen the film in a whimsical 
installation that recreates the atmosphere 
of this fascinating apartment and the story 
of its creator.
E1

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

Hairy earthtongue, weeping toothcrust, 
fairy rings.
11. 6. – 26. 7.
participující / participants: Václav Girsa, 
Jakub Hájek and František Hanousek, 
Chlorofyl (Nikol Hoangová and Julie Slaba), 
Tomáš Kocka Jusko and Alex Selmeci, the 
Mycological Twist (Eloïse Bonneviot and 
Anne de Boer), Adelaide Ruff, Jitka Tomsová 
and others 
s hudbou od Václava Hálka / With music by 
Václav Hálek
Zatímco pavouci splétají svoje sítě rozkladu 
a obnovy, počíná se bouřlivý dialog se sop-
kou. Z cihlových zdí tryskají kovové filamenty, 
bulbózní pytle se prohýbají pod masou se-
sbírané organické hmoty a houby zvučí svou 
umami symfonií. Okultní karty tedy nelhaly: 
hegemonie zadnice byla jednoho dne svr-
žena. Zahradu střeží smutně vyhlížející stra-
šák a břečťan s podivnou chutí po kyselince. 
Motýli začali tančit, opilí nektarem. Vybudo-
vala se nemocnice pro rostliny s výhledem 
na voňavé polštáře zeleně a rozptýlené fun-
gální výtrusy se v zemi rozrostly v nečeka-
ných tvarech. 
Eklektický projekt vnímá jako své jádro odol-
nost v rozptýleném růstu pod povrchem, 
který představují žilnatiny hub. Bude umís-
těn nejen ve spodním a přízemním patře, ale 
vdechne také nový život zahradě FUTURA. 
en As spiders weave their webs of decay and 
renewal, a tumultuous dialogue with a volca-
no commences. Metallic filaments burst from 

Trafo Gallery 
31. 7. – 2. 9. 2020

Jakub Hubálek 
Černobílé léto

Z HVĚZDY KRUH  
nejkrásnějších knih

Česka, Německa,
Polska, Slovenska

a Švýcarska

16.7.— 1.11.2020
letohrádek Hvězda

PLDE

CZ

SK CH

pamatniknarodniho
pisemnictvi.cz

ART
ANTIQUES

A
R

T
 A

N
T

IQ
U

E
S

 
0

6
 2

0
2

0

č
e

rv
e

n 
2

0
2

0
 

9
9

 K
č

/4
.7

0
 €

www.galeriekodl.cz

KODL – TRADICE OD ROKU 1885

VáCLAV BROžíK: MOTIV z ROzTOK
olej na plátně, 1899, sign. PD, 81 x 65 cm 
vyvolávací cena: 1 600 000 Kč
odhadní cena: 2 000 000 – 3 000 000 Kč

VýsTAVA 

z  pODzIMní AUKční KOLEKCE
1.–26. čERVnA

UMění 19. sTOLETí 
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ART ANTIQUES  
měsíčník o umění, architektuře,  
designu a starožitnostech.
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Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries
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Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho / 
We Met Plato, But We Didn't Read Him
28. 6. – 23. 7.
Výstava předkládá možné způsoby ucho-
pování i parodování inspirace filosofickými 
tezemi v umění, inspiruje se esejí Roberta 
C. Morgana After the Deluge – The return 
of the Inner Directed Artist. Nemísto nabývá 
konkrétně nekonkrétních obrysů a platón-
ská jeskyně je umístěna do industriálu. 
en The exhibition shows differnet possibili-
ties of comprehension of inspiration by phi-
losophical theses in art: inspired by an essay 
by Robert C. Morgan After the Deluge – The 
Return of the Inner Directed Artist. Non-
place is getting concrete unconcrete out-
lines and the platonic cave is located in an 
industrial setting. 
k / c Barbora Hájková
Jaroslava Kadlecová: Upside Down
4. 8. – 27. 8.
Site specific projekt kombinuje prvky 2D a 3D 
malby. Od plochy malířského plátna k prosto-
rovému ztvárnění 3D malby – důležitým prv-
kem je vnímání celku.

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

Tekuté písky / Quicksand
22. 7. – 4. 8.
Sochařka Veronika Durová a malíř Jakub Ty-
tykalo společně se topící v tekutém písku. 
Na povrch vyplouvají gesta a symboly jako 
zhmotnění surrealistické vize.
en Sculptor Veronika Durová and painter 
Jakub Tytykalo drowning together in a quick-
sand. Gestures and symbols come to the sur-
face as the embodiment of a surreal vision.

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

AKCE / EVENTS

BIENÁLE VE VĚCI UMĚNÍ / 
 MATTER OF ART
Pojď blíž / Come Closer 
www.matterof.art
22. 7. – 15. 11. 2020

pořádá / organised by tranzit.cz ve 
spolupráci / in cooperation with GHMP za 
podpory / with support from ERSTE Stiftung
Může umění zprostředkovat zkušenost na-
příč třídou, pohlavím nebo kulturou? Je 
možné prožít zkušenost někoho,
s kým jinak nemáme vůbec nic společného? 
Bienále Ve věci umění hledá sdílené alter-
nativy ke světu, který často nabízí jen dvě 
proti sobě jdoucí pozice. Více informací 
k výstavě a rozsáhlému komunitnímu pro-
gramu najdete na www.matterof.art
en Can art mediate experience across 
class, gender, and cultural lines? Is it possi-
ble to feel someone else’s experiences, so-
meone with whom we have nothing in co-
mmon? Biennale Matter of Art seeks shared 
alternatives in a world that often offers only 
two antithetical viewpoints. Find more de-
tails on the exhibition and extended com-
munity programme on www.matterof.art
MÍSTA KONÁNÍ / VENUES
1. GHMP | Městská knihovna / 
Municipal Library
Mariánské náměstí 98/1 (C3)
2. Pražská tržnice / Prague Market
Hala / Building 11, 17 a 19
Bubenské nábřeží 306, Praha 7 (B5)
3. Nádraží Holešovice – podchod / 
underpass
Plynární 21, Praha 7 (A5)
4. Panorama Hotel Prague
Milevská 1695/7, Praha 4 (mimo mapu)
5. Piazzetta u OC DBK / DBK Plaza 
Budějovická 1667, Praha 4 (mimo mapu)

Zahájení / Opening
21. 7. 18:00
GHMP + Pražská tržnice / Prague Market

LANDSCAPE FESTIVAL ŽIŽKOV 2020 
Krajina, město, veřejný prostor / 
landscape, city, public space 
www.landscape-festival.cz
19. 6. – 30. 9.

Již 8. ročník krajinářského festivalu opět 
obrací svou pozornost ke krajině pražského 
Žižkova. Jeho cílem bude navázat na před-
chozí aktivity, které se odehrály na Nákla-
dovém nádraží, na Vítkově a na Dolním Žiž-
kově. Letos se zaměří především na veřejná 
prostranství dopravního uzlu nad Florencí 
u nástupu na Vítkov, cyklostezku pod Vítko-
vem, Ohradu, Židovské pece, Vrch Svatého 
kříže a mnohá další místa Prahy 3.
en The 8th annual landscape festival once 
again turns its attention to the landscape 
of Prague's Žižkov district. Its aim will be 
to build on previous activities that took 
place at the cargo rail station, in Vítkov. 
and Lower Žižkov. This year it will focus on 
the public spaces at the Florenc transport 
hub at the entrance to Vítkov, the bike path 
under Vítkov, Ohrada, Židovské pece park, 
Holy Cross Hill, and many other places in 
Prague 3.

AGOSTO FOUNDATION 
www.agosto-foundation.org

Tvůrčí pobyt Martina Howse / 
Artist Residency: Martin Howse
červenec – srpen
Intermediální umělec, programátor, autor 
textů, performer a výzkumník konstruuje 
téměř disfunkční technologie a programu-
je softwarové řešení pro generování zvuků/
hluků a obrazů. Podílí se na řadě otevře-
ných laboratorně koncipovaných projek-
tech, publikuje, přednáší a vystavuje po 
celém světě. V Praze Howse připraví audio-
vizuální instalaci pro PIO mini-festival v In-

validovně 22.–24. července a bude se podí-
let na novém filmu Pilgrim Johany Švarcové. 
Rezidenční program je podpořen Minister-
stvem kultury ČR.

 
en Intermedia artist, programmer, writer 
and explorer has performed and collabo-
rated worldwide using custom software and 
hardware modules for audible/visible code/
noise generation. For the last ten years he 
has initiated numerous open-laboratory 
style projects and performed, published, 
lectured and exhibited worldwide. During 
his Prague residency Howse will prepare 
an audiovisual installation for the PIO mini-
festival in Invalidovna on July 22–24 col-
laborate on a new film Pilgrim by Johana 
Švarcová. Residency program is supported 
by the Czech Ministry of Culture.

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

je jedna z viacerých plánovaných, ktoré sa 
dotknú tejto pozoruhodnej kapitoly sloven-
skej neo-avantgardy.
en At the time of normalization, the uni-
verse was the central theme of Slovak con-
ceptual and underground art. At the time 
of the space race between the two great 
powers, official art also dealt with the 
theme of the cosmos. The work of con-
ceptualists, in contrast to socialist realists 
(but also pop artist), had a transcendental-
spiritual character. We find it in many top-
ics, such as ecology, science fiction, mac-
rocosm, and in eternal life. Our exhibition 
is one of several planned that will touch on 
this remarkable chapter of the Slovak neo-
avant-garde. 
k / c Dušan Brozman
MIMO MAPU / OFF THE MAP

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

Klára Kelovská a Perizat Gabdulakhmet: 
Social Distancing
16. 6. – 8. 7. (od 9. 7 galerijní prázdniny)
Výstava studentů Fakulty umění a designu 
UJEP v Ústí nad Labem na téma Social Di-
stancing a jejich díla vzniklá v karanténě. 
en The exhibition is created by students 
from the Faculty of Art and Design UJEP in 
Ústí nad Labem on the topic of Social Dis-
tancing in the quarantine time. 
k / c Lenka Sýkorová

CAPACITAS – STATUA POLICLINICA 
Fakultní nemocnice v Motole / 
University Hospital Motol, V Úvalu 84 
(naproti vstupu do metra / opposite 
the metro entrance) 
ctyridny.cz

Anna Hulačová: Slunečné dědictví 
pro syny a dcery / A Sunny Inheritance 
for Sons and Daughters
od / from 19. 5.
Instalace vychází ze vzpomínek na dětství 
na venkově, kde zemědělské stroje slou-
žily dětem spíše jako atrakce a prolézač-
ky. Centrálním objektem je obraceč sena 
s paprskovými koly – „sluníčky“, která při-
pomínají kolotoč a vyzývají ke hře. Zatímco 
minulá vesnická generace byla intenzivně-
ji propojena se zemědělskou kolektiviza-
cí, ta současná začíná pociťovat neblahé 
důsledky industriálního stylu hospodaření 
s krajinou. Toto dědictví se tak stává bře-
menem, ale také významným společenským 
tématem.
en The installation is based on memories of 
childhood in the countryside, where agri-
cultural machinery served children more as 
attractions and climbing frames. The central 
object is a hay turner with spoked wheels 
- "suns" that resemble a carousel and in-
vite you to play. While the previous village 
generation was more intensively connected 
with agricultural collectivization, the cur-
rent one is beginning to feel the unfortu-
nate consequences of the industrial style of 
landscape management. This heritage thus 
becomes a burden, but also an important 
social issue.

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

Kristina Fingerlandová: Softshell
18. 6. – 16 8. 
k / c Veronika Čechová

GALERIE KUZEBAUCH 
Říčanova 19  
po–pá / Mon–Fri, 10:00–17:00, 
nebo po domluvě / or by appt. 
galeriekuzebauch.com

Lada Semecká: Haiku
11. 6. – 31. 7.
Výstava se nachází na rozhraní vnějšího 
a vnitřního – objekty evokující japonské hai-
ku vypovídají o vztahu člověka s přírodou, 
o vnímání trvalého a dočasného. Skleněná 
díla hledají novou polohu autorčiny mnohdy 
až introvertní formy. 
en The exhibition oscillates between the 
inner and the outer – objects invoking the 
Japanese haiku poems speak of man’s re-
lation to nature, of our perception of 
the permanent and the fleeting. Her lat-
est glass pieces trace a new path in Sem-
ecká’s work.
František Jungvirt a Barbora Kotěšovcová: 
Fashion Glass
8. 8. – 25. 9.
Výstava představuje objekty kombinující sklo 
s oděvem – experiment na pomezí dvou na 
první pohled navzájem nesouvisejících ře-
mesel. 
en The exhibition explores the possibilities 
of objects combining glass with fashion de-
signs – an experiment with two seemingly 
unrelated crafts.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ZÁMEK TROJA / TROJA CHATEAU 
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: Colorbond
12. 5. – 1. 11.
V rámci sochařských vizitek na zámku v Troji 
jsme tentokrát sáhli po umělci mladší střed-
ní generace, autorovi barevných soch s bio-
logickým rodokmenem. Sám o nich mlu-
ví jako o „podhoubí”, narůstající buněčné 
hmotě. Používá všechny druhy moderních 
akrylátů a jejich derivací, aby jeho objek-
ty 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 pedigrees. Kovářík himself 
speaks of them as “mycelium”, a grow-
ing 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 – pa-
tiently 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

Melanie Bonajo, Jakub Jansa, Priscilla 
Telmon & Vincent Moon: Spiritualities: Three 
Contemporary Portrayals of Transcendence 
and Beliefs
25. 5. – 16. 8.
Výstava přináší subjektivní sondu do oblas-
ti spirituální zkušenosti v současném světě. 
Téma pojímá prostřednictvím tří imerzních vi-
deoinstalací, které představují odlišné zamě-
ření v přístupu k duchovnosti. Zároveň výsta-
va zahajuje dlouhodobý dramaturgický cyklus 
Galerie MeetFactory nazvaný Jiné poznání.

 
en The exhibition provides a subjective in-
sight into the realm of spiritual experience 
in today’s world. The topic is explored by 
means of three immersive video-installations 
that represent different categories of spiri-
tualization. The exhibition is also the first 
project featured as part of MeetFactory Gal-
lery’s long-term programming cycle entitled 
Other Knowledge. 
k / c Tereza Jindrová

GALERIE KOSTKA
Eva Jaroňová: TOO HOT
13. 7. – 29. 8.
„Když už je takové horko, že musíš pokropit 
zahrádku vlastní krví." Výstava kreseb a tisků 
Evy Jaroňové (*1984) představí výjevy plné 
černého humoru a sarkastických komentářů 
současné doby v překvapivých kulisách dvoji-
ce architektů Heinich & Stibitz. 
en „When it is so hot that you have to 
sprinkle the garden with your own blood.“ 
An exhibition of drawings and prints by Eva 
Jaroňová (*1984) presents scenes full of dark 
humor and sarcastic commentaries of the 
present against the surprising backdrops of 
the pair of architects Heinich & Stibitz. 
k / c Eva Riebová

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNCITVÍ / 
MUSEUM OF CZECH LITERATURE 
Letohrádek Hvězda 
út–ne / Tue–Sun, 10:00–18:00 
pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Z HVĚZDY KRUH
nejkrásnějších knih Česka, Německa, 
Polska, Slovenska a Švýcarska
16. 7. – 1. 11.
Mezinárodní výstava u příležitosti 55. výro-
čí soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 
s knihou pracuje jako s objektem krásy, kva-
litním řemeslným a výtvarným počinem, a na-
bízí možnost mezinárodního srovnání knih 
dvou vítězných ročníků. Prostřednictvím 
pětice výtvarných děl od Jana Hendrycha, 
Krištofa Kintery, Petry Peškové, Michala Pus-
tějovského a Jindřicha Zeithammla zároveň 
tematizuje moment soudu, složitost rozho-
dování a nebezpečí kultu. 
en International exhibition on the occasion 
of the 55th anniversary of the Most Beauti-
ful Czech Books competition presents books 
as beautiful objects, quality products of craft 
and art, and compares books of two editions 
of similar competitions abroad. Through 
five artworks by Jan Hendrych, Krištof Kin-
tera, Petra Pešková, Michal Pustějovský and 
Jindřich Zeithamml, it also thematises the 
moment of judgment, the complexity of de-
cision-making, and the danger of a cult.

PRAGOVKA ARTDISTRICT 
Kolbenova 923/34a, Praha 9  
út–čt / Tue–Thu, 16:00–20:00, 
pá–so / Fri–Sat, 14:00–18:00
pragovka.com
PRAGOVKA GALLERY REAR

Nostalgie jako avantgarda / Nostalgia as 
Avantgarde: Adam Kašpar, Vilma Brzezinová, 
Alžběta Josefy, Julia Koudela Hansen Löve, 
Ondřej Maleček, Matěj Kolář
28. 6. – 27. 8.
Výstava představuje šest umělců mladé a na-
stupující střední generace, které spojuje 
jejich přístup k vyjadřování přirozeně vychá-
zející z reflexe žité reality a jejich vnitřního 
prožívání. 
en The exhibition presents six artists of the 
young and middle age generation, for whom 
is common their approach to expression, 
which is naturally based on the reflection of 
lived reality and their inner experience. 
k / c Hana Šauerová

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Valerie Habsburg, Anna Bochková: 
Erinnerungsinseln / Memory Islands
28. 6. – 23. 7.
Výstavní projekt dvou vídeňských umělkyň 
pracuje s hmotou prostoru s cílem vytvo-
řit hravou, divadelní atmosféru. Na výstavě 
bude možné sledovat jednotlivá díla, jak se 
prolínají a navzájem spolu komunikují, jak 
materiálově, tak obsahově. 
en The exhibition of two Viennese artists 
works with the mass of space in order to 
create a playful, theatrical atmosphere. At 
the exhibition, it will be possible to watch 
individual works as they intertwine and com-
municate with each other, both materially 
and in terms of content.
Corona: David Přílučík
4. 8. – 8. 9.
Srdcem výstavy bude interaktivní instala-
ce s hlasovým asistentem Echo společnosti 
Amazone, který je určený ke službám v na-
šich domácnostech. Výměnou za to Echo 
sbírá personalizovaná data pro Amazon. 
en The heart of the exhibition will be an in-
teractive installation with Amazon's Echo 
voice assistant, intended for services in our 
homes. In exchange the Echo collects per-
sonalized data for Amazon.
Norbert Delman, Max Lysáček: 
Total Failure Specular Collapse
4. 8. – 27. 8.
Výstava je organickým propojením zájmu 
a vizuálního jazyka obou autorů, kteří se 
zabývají "akcelerovanou" vizí budoucnos-

Výstava jako rozvíjející se epizodický pří-
běh. Rituální dialogy, mezidruhová komu-
nikace a apokalyptické vize se vypořádávají 
s autoritou, sexualitou, ekologií a násilím 
a dívají se na vytváření příběhů jako na ná-
stroje ke tvorbě nové feministické a kul-
turní imaginace. Výstava je představována 
spolu s mini-epizodami, jako performační 
intervence do sociálních médií, živý pro-
gram událostí během letních měsíců vě-
nující se přesahům hudby, tance, poezie 
a umění. 
en Colour Eating links together a cluster of 
emerging artists examining various modes 
of storytelling as a contemporary intere-
sectional art practice. Ritual dialogues, 
interspecies communication and tales of 
apocalypse negotiate authority, sexuality, 
ecology, violence – serving as tools for the 
new feminist cultural fictions to emerge. 
The exhibition is supported by mini-epi-
sodes such as social media interventions, 
a live programme of music, dance and po-
etry. Happy Antibodies, a podcast of newly 
commissioned sound works and a zine will 
be launched during the exhibition. 
k / c Hana Janečková ve spolupráci 
s Marií Lukáčovou & Display
Živý program / Live Programme: 
(Ne) souhlas / (Non) Consent
6. 8.
Zahájení publikace a čtení publikace Bez 
súhlasu.txt a performativní přednáška Alex 
Sihelské s hudební vložkou Ester Grohové
Ve spolupráci s Prague Pride. 
en The launch of the publication Bez súhla-
su.txt with performative lecture by Alex Si-
helská with sound designed by artist Ester 
Grohové. In partnership with Prague Pride.
30. 8.
Uvedení nového zinu Šťastné protilátky 
a tanečním představením a workshopem 
Kateřiny Konvalinové a DJ performance 
britské performerky Chooc Ly Tan 
en The launch of the zine Happy Antibo-
dies with a dance workshop organised by 
Kateřina Konvalinová and a DJ perfor-
mance by the British artist and performer 
Chooc Ly Tan
E3

GALERIE MIMOCHODEM
Palackého nám., vestibul st. metra / 
vestibule of the Palackého nám. metro 
station (E3)
nonstop 
facebook.com/galerievpodchodu

Lucie Doležalová: Track
18. 6. – 31. 8.
Lucie Doležalová vnímá kresbu jako záznam 
každodennosti. Pro výstavu připravila si-
te-specific projekt evokující nekonečnou 
cirkulaci energie. Pohyb lidí i strojů v ope-
račním rádiu blízké stanice metra se v jejích 
kresbách spojuje v abstraktní mašinerii ru-
kou, nohou, očí a kamer. 
en Lucie Doležalová perceives drawing as 
a record of daily events. For the exhibi-
tion 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 ab-
stract machinery of arms, legs, eyes and 
cameras.

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

Karolína Vorlíková: Post-Party Pillar
25. 6. – 16. 7.
Studentka ateliéru skla pod vedením Ro-
nyho Plesla na VŠUP Karolína Vorlíková vy-
chází ve svém site-specific díle pro Galerii 
NIKA z klauzurního projektu, kterému se 
kontinuálně věnuje od roku 2019. Vystavený 
artefakt je jakýmsi mementem mori náhle 
ukončených radovánek jedné domácnos-
ti – „žvýkačkami“ slepené vzácné střepy váz 
pozměňují nejen hodnotu a tvarosloví pů-
vodních objektů patřících jiné generaci, ale 
zhmotňují také sloup vzpomínek generace 
současné.
en Karolína Vorlíková, student of the Glass 
Studio led by Rony Plesl at the Academy of 
Arts, Architecture and Design, based her 
site-specific work for the NIKA Gallery on 
a semestral project that she has been con-
tinuously pursuing since 2019. The exhib-
ited artifact is a kind of memento mori of 
suddenly putting an end to a house party 
– glued precious shards of vases not only 
alter the value and morphology of the orig-
inal objects belonging to another genera-
tion, but they also give rise to the pillar of 
memories of the present generation.
k / c Mariana Pecháčková, Eva Slabá, 
Zuzana Dusilová
Marie Holá: Power Yoga
23. 7. – 13. 8.
k / c Zuzana Dusilová, Marianna Pecháčková, 
Eva Slabá

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

Jiří David: Seppuku, bílý penis a slepý 
dalekohled / Seppuku, white penis, 
and a blind telescope
3. 6. – 10. 7.

VLAJKA
Marius Lut: Untitled  
(protest black puffer)
3. 6. – 31. 8.
Rafani
15. 7. – 21. 8.

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

Karel Štědrý: Tetris
26. 5. – 10. 7.
Nový obrazový cyklus autora inspirova-
ný jednou z nejúspěšnějších počítačo-
vých her.
en A new video series inspired by of one 
of the most successful computer games 
of all time. 
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

Linea
10. 6. – 25. 7.
Skupinová výstava jako ozvěna desetiletého 
programu galerie.
en Group exhibition as an echo of the gal-
lery's ten-year program.
E5

GALERIE GEMA 
Máchova 27 (E5) 
út a čt / Tue and Thu, 13:00–18:00 
gemagalerie.cz

Grygar-Hirst-LeWitt / MONOCHROM / 1. 
6. – 31. 12.
Dvě akustické kresby Milana Grygara, vzác-
ná velkoformátová monochromní grafika 
Damiena Hirsta a cyklus minimalistických 
lineárních grafik ze 70. let 20. století Sol 
LeWitta.
en Two acoustic drawings by Milan Grygar, 
a rare large-format monochrome graphic by 
Damien Hirst, and a series of minimalist lin-
ear graphics from the 1970s by Sol LeWitt.

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

Markéta Othová: Bez názvu, 2020 / 
Untitled, 2020
od / from 17. 6.
Skulpturálně pojatá instalace má nezvyklou 
formu fotografického praporu. Na vrcholu 
Markétina stožáru přitom není, jak se na prv-
ní pohled zdá, černobíle odbarvené nebe, 
ale zvětšené políčko kinofilmu z roku 1998. 
Je to možná pozdrav těm, kteří se tehdy 
na nebe dívali a dnes už se třeba nedívají. 
A možná je to vlajka ze zašedlé záclony, v níž 
se čas láme o 22 let. A možná je to testa-
ment o nebi jako stroji pracujícím periodicky 
a přitom pokaždé trochu jinak, stejně jako 
naše vlastní existence.
en The sculpturally conceived installation 
takes on the unusual form of a photograph-
ic banner. At the top of Markéta's flagpole, 
there’s not, at first glance, a monochrome 
sky, but rather an enlarged film frame from 
1998. It may be a greeting to those who 
looked at the sky then but don’t look today. 
Perhaps it's a flag from a dingy curtain, in 
which time is rolled back by 22 years. And 
maybe it's a testament to heaven as a ma-
chine working off and on, and a little differ-
ently each time, just like our own existence.

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

Hugo Rocci: Fruits and Vegetables
6. 8. – 7. 10.
Ilustrátor, animátor, malíř, hudebník a nakla-
datel (Terry Bleu) žijící v Amsterdamu. Civilní 
náměty městských zákoutí a výjevů ze živo-
ta, provedené v různých, řemeslně preciz-
ně zvládnutých technikách. V Xao představí 
svou novou knihu Fruits and Vegetables. 
en Illustrator, animator, painter, musician 
and publisher (Terry Bleu) based in Amster-
dam. Ordinary themes of urban places and 
scenes of everyday life in precisely craft-
ed techniques. In Xao he exhibits his book 
Fruits and Vegetables.
F3

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

Adéla Jánská: Dekonstrukce přítomnosti / 
Deconstruction of the Present
4. 6. – 12. 7.
Veronika Gabrielová: Pillow Talks
17. 7. – 30. 8.
F4

ETC. GALERIE 
Sarajevská 16 (F4) 
pá–ne / Fri-Sun 10:00–17:00 
nebo po domluvě / or by appt: 
mail.etcgalerie@gmail.com 
etcgalerie.cz

Představy komunity III: Projít skrz / 
Imagined Community III: Walking through
16. 7. – 16. 8.
Výstavní projekt Alžběty Kvasničkové a Voj-
těcha Rady provází návštěvníky okolím etc. 
galerie v pražských Nuslích. Zviditelňování 
urbanisticky klíčových tras a virtuální pro-
cházení sousedstvím galerie reflektuje his-
torické utváření i současný vývoj této měst-
ské čtvrti.
en The exhibition by Alžběta Kvasničková 
and Vojtěch Rada guides visitors around 
the surroundings of the etc. gallery in the 
Prague quarter of Nusle. Highlighting key 
routes and virtually walking through the 
neighbourhood, the project reflects on the 
historical formation as well as the current 
development of this quarter. 
k / c Markéta Jonášová, Tomáš Kajánek
F5

MODERN ART GALLERY 
Československá galerie současného 
umění / Czechoslovak Gallery 
of Contemporary Art 
Na Královce 1 (F5) 
open viz / see modernartgallery.cz 
nebo po domluvě / or by appt. 
+042 720 361 043

KOSMOS (SK) – Peter Bartoš, Stano Filko, 
Vladimír Havrilla, Michal Kern, Július Koller 
a Rudolf Sikora
2. 7. – 27. 7.
Vesmír bol v čase normalizácie ústred-
nou témou slovenského konceptuálneho aj 
undergroundového umenia. S témou kozmu 
sa v čase vesmírnych pretekov dvoch vtedaj-
ších veľmocí zaoberalo aj oficiálne umenie 
so svojim výtvarne už trochu umierneným 
budovateľským pátosom. Diela konceptu-
alistov mali oproti socialistickému realizmu 
(ale aj pop artu), transcendentálno-duchov-
ný charakter. Nájdeme ho vo viacerých té-
mach, v ekológii, u iných zase v sci-fi, mak-
rokozme alebo večnom živote. Naša výstava 

bricked walls, bulbous sacks buckle under the 
mass of foraged organic matter, and mush-
rooms sound their umami symphony. The 
occult cards were right; arsehole hegemony 
would one day be overthrown. The garden 
was now guarded by a sad-looking scare-
crow and ivy with a peculiar taste in acid. 
Butterflies began dancing, drunk with nec-
tar. A hospital for plants was built, overlook-
ing fragrant pillows of greenery as the fungus 
spored and grew in unexpected shapes. 
The eclectic project sees as its core the re-
silience in the scattered undergrowth that 
fungi represent. Set not only on the lower 
and ground floors, it also breathes new life 
into FUTURA’s garden. 
k / c Lukas Hofmann
Tomas Daukša, Laura Kaminskaitė, Donna 
Kukama, Jumana Manna a další: Sour 
Apples, or On cultivating your own garden 
during global unrest
11. 8. – 27. 9.
Název této skupinové výstavy odkazuje na 
dílo „Candide, čili Optimismus“ (1759), které 
Voltaire skvěle uzavírá praktickým doporu-
čením – „člověk musí obdělávat vlastní za-
hradu“. Když Voltaire psal „Candide“, svět 
se také nezdál být v pořádku - satira se týká 
historických událostí jako je Sedmiletá válka, 
zemětřesení v Lisabonu v roce 1755; zesměš-
ňuje kolonialismus, materialismus, pozitivi-
smus, náboženství, teologii, vlády, filozofie 
a filozofy. 
„Obdělávání vlastní zahrady“ může být in-
terpretováno jako „kultivace“ vlastního živo-
ta, profese nebo globálního eko-socio-po-
litického systému. V této souvislosti lze na 
umělce pohlížet jako na zahradníky - jako 
na někoho, kdo kultivuje určité myšlenky 
a postupy v různých uměleckých formá-
tech, poetických gestech a sociálně politic-
kých projevech, které mohou mít potenciál 
ovlivnit takzvanou přirozenost a naopak. 
Tato myšlenka však odhaluje skrytý paradox 
- zatímco kultivujeme zahradu, měníme tím 
povahu světa, který tuto zahradu určuje. 
en The title of this group exhibition refers to 
“Candide, or the optimist” (1759) by Voltaire 

which he famously concludes by advocat-
ing a practical precept - “one must cultivate 
one’s own garden”. When Voltaire was writ-
ing “Candide” the world also did not seem 
to be in order – the satire refers to histori-
cal happenings, such as the Seven Years’ 
War, the 1755 Lisbon earthquake, it also ridi-
cules colonialism, materialism, positivism, 
religion, theology, governments, philoso-
phies, and philosophers.
“Cultivation of one’s garden” may be inter-
preted as “cultivating” one’s life, profession 
or global eco-socio-political system. In this 
context, artists may be seen as gardeners 
- as someone who cultivates certain ideas 
and practices in various artistic formats, 
poetic gestures, and socio-political mani-
festations that possibly have a potential to 
make an impact on the so-called nature and 
vice versa. However, this idea reveals a hid-
den paradox - while cultivating a garden one 
changes the nature of the world which is 
determining the garden that one is trying to 
cultivate. 
k / c Valentinas Klimašauskas
Angélique Aubrit, Ludovic Beillard, Martin 
Belou, Andriu Deplazes, Lucas Furtado, 
Paul Gondry and Shelby Jackson, Coraline 
Guilbeau, Steinar Haga Kristensen, Sarah 
Margnetti, Francis Raynaud, Lucy Stein, 
Viager ( Régis Jocteur Monrozier and Louis 
Clais), and more
Země Slunce / The Land of the Sun
11. 8. – 27. 9.
„Mami promiň, ale já si myslím, že už v to 
ani nevěřím, tak dlouho čekám na prázdniny 
a pořád nic, už nevím, co mám dělat abych 
vytrval tak, jak jsi mi říkala, jo, ale i když 
tomu věřím pevně, stejně nemůžu dosáh-
nout věčnosti, je jednoduchý si říct, že nic 
už nemá chuť, je to jednoduchý a zároveň 
se to furt dokola vrací, naučila jsi mě my-
slet pozitivně, nevím teda, kde jsi to vzala, 
myslet pozitivně, tak fajn, pomáhá mi to, 
všichni mě tady rozčilujou, všichni chtějí mít 
svůj dům, svoji kariéru, děti, Julien mi řek-
la: v podstatě potkáváme zajímavou osobu 
každých 5 let, to je dost pohrdavý, no, a na 
tohle léto mě pozvali do Prahy, pokusíme se 
vytvořit zemi, Zemi Slunce, protože svět mě 
ve skutečnosti fakt dost štve.” 
en "Mommy sorry, I think I don't really be-
lieve in it anymore, I've been waiting for 
the holidays for so long, and it's not com-
ing, I don't know what to do anymore, to 
persevere you told me, yes but even if 
believe it strongly, I still can't reach eter-
nity, it's easy to say that nothing has taste 
anymore, it's easy and at the same time, it 
comes back all the time, you taught me to 
think positive, think positive, I don't know 
where you get that from, well it helps me, 
everyone here exasperates me, they all want 
to have their house, their career, their chil-
dren, Julien told me: basically we meet an 
interesting person every 5 years, it's con-
temptuous, well, I got myself invited to 
Prague this summer, we're going to try to 
shape a land, the Land of the Sun, because 
the world in fact really pisses me off. 
k / c Ludovic Beillard"
Lukáš Karbus: samostatná výstava / 
solo exhibition
11. 8 – 27. 9.
Lukáš Karbus poprvé představí svoje velko-
formátové akvarelové abstrakce na papíře 
v prostoru FUTURA. Jeho nově vytvořená 
díla něžně visí ve vzduchu, vyzařující spiri-
tualitu ukotvenou v přírodě a pokorné pra-
covitosti. 
en Lukáš Karbus presents his large-format 
watercolor abstractions on paper at FUTU-
RA for the first time. His newly-made works 
gently float in the air, emanating spiritual-
ity anchored in nature and humble diligence. 
k / c Lukas Hofmann
E2

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

Dominik Styk, Simon Miné: Lounge Lizard
30. 7. – 12. 9.
Současné umění na sebe v poslední letech 
bere čím dál častěji podoby kombinující di-
vadelní scénografii a ritualizovanou perfor-
mance s kostýmním či dokonce loutkovým 
designem. Výstava rozehrává výpravnou scé-
nu prostřednictvím na místě zbudovaných 
„kulis”, performativních postupů a rukoděl-
ných forem. 
en In recent years, contemporary art has 
been increasingly taking on forms combin-
ing theatrical stage design and ritualised 
performance with costume or even puppet 
design. The exhibition sets out a narrative 
scene through on-site "scenery", performa-
tive techniques and handicraft forms.

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

Hvězdný prach: luxusni česká bižuterie / 
Stardust: Exhibition of Luxury Czech 
Jewellery
10. 3. – 23. 8.
Deset firem ve spolupráci s kurátory vybralo 
nebo vytvořilo jedinečné výrobky navržené 
českými i zahraničními designéry 
en Ten companies in cooperation with the 
curators chose unique products by both 
Czech and international designers 
k / c Petr Nový, Silvie Stanická
E3

DISPLAY 
Sdružení pro výzkum a kolektivní 
praxi / Association for Research 
and Collective Practice 
Dittrichova 9/337 (E3) 
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00 
display.cz

Amalia Ulman, Alex Sihelská, Chooc 
Ly Tan, Denisa Langrová, Eliška Havlíková, 
Jan Matýsek, Kateřina Konvalinová, 
Tereza Vinklárková, Minh Thang Pham: 
Colour Eating
3. 7. – 15. 9.

ti, ve které pojmy jako vítězství či úspěch 
budou muset čelit možnosti úplného kolap-
su planety. 
en In the exhibition both artists mix their 
interest and visual language they use. They 
deal with an accelerated vision of the future 
where terms such as victory, achievement 
and triumph will have to go facing the era of 
total collapse of the planet. 
k / c Piotr Sikora

PRAGOVKA GALLERY POP–UP
Filip Dvořák, Martin Kolarov: 
Age of No Heroes
16. 6. – 23. 7.
Autoři, poučeni barokní estetikou, která vy-
tváří iluzi pohybu a měkkosti pevných ma-
teriálů, znehybňují drapérii, jež zůstala jako 
jediný a zkamenělý atribut hrdinství. Projekt 
odkazuje k tématu Labutí písně a stesku po 
mizející vznešenosti – hrdinů, ideálů. 
en The authors inspired by baroque aesthet-
ics, which create the illusion of movement 
and softness of solid materials, immobilize 
the drapery – remaining as the only and pet-
rified attribute of heroism. The project re-
fers to the theme of Swan Songs – and the 
desire for the disappearing grandeur – of 
heroes, ideals.
+50 °C: Sofie Švejdová
30. 7. – 27. 8.
Malířská výstava tematizující fenomén „mís-
ta“ a jeho situačních proměn. Rejstřík fyzicky 
existujících míst, s nimiž autorka pracuje, se 
dělí například na prostory uzavřené, otevře-
né, veřejné, soukromé atp. 
en A painting exhibition focusing on the 
phenomenon of "place" and its situational 
changes. The author works for example with 
closed, open, public, private spaces etc. 
k / c Petr Vaňous

THE WHITE ROOM
Alexandra Naušová, David Helán, Martin 
Vlček, Lucie Nováčková, Aleš Zapletal: 

Ministerstvo životního prostředí
České republiky
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