Reprezentativní průřez podobami současného obrazu v tvorbě nejmladší malířské
generace z Čech a Slovenska.
en Representative overview of young contemporary painting from the Czech Republic and Slovakia.
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
Roza Pogosian & Soyoung Bae:
Waterlily Lullaby
25. 5. – 30. 6.
Kolaborativní projekt dvou mladých umělkyň. Interdisciplinární dílo je prostorovou
instalací formující scénu pro performativní
akci. Prostor je transformován do podoby
stanoviště navrženého k utvoření perfektních podmínek pro simulaci metamorfózy lidského do nelidského. Uvažování o roli
dívky je zde aktualizováno jako kyborgské
a mýtické; je mystickým, lákavým a emancipovaným, avšak také nebezpečným
a křehkým. Stát se „přirozeným” člověkem
znamená rozpustit sociální, psychologické nebo rodové konvence v ranní mlze
přicházející po jarní bouřce. Červnové datum večerní finissage s performancí bude
upřesněno na webu avu.cz a facebookových stránkách AVU.
en A collaborative project of two young
artists. Their interdisciplinary work is
a spatial installation creating the stage for
performative action. The space is transformed into a station designed to form the
perfect conditions to simulate metamorphosis from human to inhuman. A contemplation on the role of a girl is here updated
as a cyborgian and mythical; it is mysterious, attractive, and emancipated, but also
dangerous and fragile. To become a “natural” person means dissolving the social,
psychological, and gender conventions
in the morning mist that follows a spring
thunderstorm. The date of the June finissage with performances will be specified
on the AVU website avu.cz and FB.
A4
HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA
Bubenská 14 (A4)
út–so / Wed–Sat, 18:00–24:00
Farewell to Melancholy
15. 5. – 10. 6.
Devět vybraných umělkyň a umělců (Filip
Dvořák, Jakub Choma, Markéta Jáchimová,
Kateřina Miturová, Julius Reichel, Tomáš
Roubal, Gabriela Těthalová, Sofie Tobiášová, Namor Ynrobyv) již v prostoru galerie
Holešovická Šachta v rámci různých projektů v průběhu předchozích tří let představili své práce. Nyní se do již známého
prostoru vrací. Jejich interakce je pomyslným překročením časové mezery a pokračováním v nových souvislostech.
en Nine selected artists (Filip Dvořák,
Jakub Choma, Markéta Jáchimová,
Kateřina Miturová, Julius Reichel,
Tomáš Roubal, Gabriela Těthalová, Sofie
Tobiášová, Namor Ynrobyv) have already
presented their works in the Holešovická
Šachta gallery as part of various projects
during the previous three years. Now they
are returning to the already known space.
Their interaction is an imaginary crossing
of the time gap and a continuation of new
contexts.
k / c Ján Gajdušek

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. – 11. 7
Bold Gallery (dříve Galerie Arcimboldo)
zahajuje svou činnost v novém prostoru
v pražských Holešovicích výstavou Božská
komedie 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 dávají klasickému obrazovému prostoru doslova nový rozměr.
en Bold Gallery (formerly Galerie Arcimboldo) 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 – Inferno, 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.
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1 (A5)
st–ne / Wed–Sun 12:00–18:00
dox.cz
Jiří David: Jsem tady / I'm here
do / until 29. 6.
Multimediální umělec a pedagog Jiří David,
který od druhé poloviny 80. let výrazně
spoluvytváří podobu i atmosféru českého
umění, představuje své nejnovější malby.
Pracuje se vzácným uměleckým gestem:
autoportrétem zezadu, který ve výstavě
akcentuje opakováním na třech plátnech,
noří se do barevného mámení květin a zahrady, maluje nahá ženská těla i sebe, přičemž na několika obrazech dosahuje jisté
dematerializace fyzické tělesnosti.
en Multimedia artist and educator Jiří David, a major contributor to the appearance and atmosphere of Czech art since
the late 1980s, presents his latest paintings. He works with a rare artistic gesture:
the self-portrait from behind, which is
emphasized here through repetition on
three canvases, diving into the colourful hallucinations of flowers and gardens,
painting a naked female body and himself, while in several paintings he achieves
a certain dematerialisation of physical
corporeality.
Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein:
ULTRASUPERNATURAL
27. 5. – 12. 10.
Výstava je unikátním pohledem na střet
dvou zcela odlišných světů: moderní civilizace a jednoho z posledních domorodých
kmenů na Papui Nové Guineji.
en The exhibition is a unique view of
the clash between two entirely different worlds: modern civilization and one
of the last indigenous tribes in Papua New
Guinea.
Galegion: Utopické město / Utopian City
do / until 17. 8.
Jak vypadá město na Měsíci, podzemní
město vytesané do skalního masivu nebo
město na kolejích? Jaké by to bylo jezdit
k moři tunelem? Devět projektů desetiletého výzkumného projektu studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze a Vysoké školy
výtvarných umění v Bratislavě. Výzkum se
zabývá hledáním nových metod navrhování
urbanismu a prověřuje je na řadě konkrétních lokalit.
en Galegion is a 10-year research project
that has joined together students of the
Faculty of Architecture of Czech Technical
University in Prague and Academy of Fine
Arts and Design in Bratislava. It seeks to
introduce new methods of urban planning
and test them in various locations.
B2
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B2)
út – ne / Tue – Sun, 13:00 – 18:00
www.villapelle.cz

Olga Krykun: 4 Rules of Disorder
27. 5. – 24. 6.
Olga Krykun, studentka ateliéru malby na
UMPRUM představí sérii svých videoartů,
ve kterých pracuje s bizarní surrealistickou estetikou a čarodějnickou mystikou,
protkanou odkazy na memy, sociální sítě
a youtuberství.
en Olga Krykun, a student of the painting
studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, will present
a series of her video art, in which she
works with bizarre surreal aesthetics and
witch mysticism, interwoven with links to
memes, social networks and youtuberity.
k / c Ján Gajdušek

Jiří Franta a David Böhm: Vykladači
světa / Interpreters of the World
5. 3. – 28. 6.
Tvorbu Davida Böhma a Jiřího Franta charakterizuje specifický přístup k médiu kresby, který se stává na výstavě prostředkem
k zachycení aktuálních stavů mysli člověka
s přesahy k performanci a konceptuálnímu umění. Umělci se uchýlili k různorodým
formám projevu, aby přímočaře pojmenovali znepokojivou současnost.
en The work of David Böhm and Jiří Franta
is characterized by a specific approach to
the medium of drawing, which here becomes a means to capture the current
state of mind of man with overlaps into
performance and conceptual art. The artists have resorted to diverse forms of expression to straightforwardly capture the
disturbing present.
k / c Václav Jánoščík

Adéla Waldhauserová & Jiří Pitrmuc
3. 6. – 24. 6.
Absolventka FUD UJEP Adéla Waldhauserová a diplomant AVU Jiří Pitrmuc se na
umělecké scéně pohybují jako samostatní autoři i jako dvojice. Výstava představí

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

B3

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 / Thu–Fri, 12:00–18:00,
so po domluvě na tel. / Sat by appt.
galeriepn.cz
Adam Štech: Adams Family
27. 5. – 27. 6.
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
Michal Cáb, Marek Hlaváč, Tomáš Kajánek
a Matěj Smrkovský: Ovčí techno a jiné
příběhy / Ovine Techno and Other Stories
1. 3. – 31. 5.
Rezidence vzniká ve vzájemné pomoci a spolupráci čtyř umělců – Michala
Cába, Marka Hlaváče, Tomáše Kajánka a Matěje Smrkovského. Výsledkem je
série zvukových událostí dokumentovaných zinem.
en The residency through the mutual assistance and cooperation of four artists
- Michal Cáb, Marek Hlaváč, Tomáš Kajánek and Matěj Smrkovský. The outcome
is a series of sound events documented
by a zine.
Denisa Langrová, Ruta Putramentaite,
Jonáš Richter: Songs for An Affirmation
1. 6. – 31. 7.
Trio pracuje s emocionálním nábojem kolektivního zpěvu a jeho schopností vytvářet společně sdílený prostor. Během své
rezidence přetvoří rozhovory nahrávané
tímto způsobem s přizvanými hosty v imaginativní narativ.
en The trio works with the emotional
charge of collective singing and its ability to create a shared space. During their
residency, they will transform conversations recorded in this manner with invited
guests into an imaginative narrative.
Program jednotlivých akcí najdete na iniproject.org a FB stránce INI Project.
en For our complete program please follow iniproject.org and INI Project FB page.
NADACE A CENTRUM
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
Dukelských hrdinů 25a (B4)
st – ne / Wed – Sun, 12:00 – 18:00
www.galeriejeleni.cz
GALERIE JELENÍ
Michal Kinderay: Calendarium Cæli
MMXIX
25. 5. – 17. 6.
Nová audiovizuální studie syntetizuje dlouhodobé časosběrné záznamy oblohy v průběhu 365 dní uplynulého roku. Výstava
navazuje na sérii instalací Heliofilie, strukturovaných pohyby slunce a výkyvy stále
vychýlenějšího počasí. Zabstraktnělé textury atmosférických situací, které přitom
často výrazně ovlivňují naši náladu a vnímání, doplňují osobní kalendářové záznamy 365 pozemšťanů.
en This new audio-visual study synthesizes a long-term collection of images of the
sky during the 365 days of the past year.
The exhibition follows up on the series of
installations called Heliofilie, structured by
the movements of the sun and the fluctuations of the increasingly unbalanced
weather. The abstract textures of the atmospheric situations, which often significantly influence our mood and perception, complement the personal diary notes
of 365 earthlings.
k / c Gabriela Kotiková ve spolupráci
s Marianou Serranovou
GALERIE KURZOR
Ursula Biemann, John Bock, Harun
Farocki, Julia Gryboś a Barbora Zentková,
Michal Machciník, Susan Schuppli,
Roman Štětina: Overview Fact
13. 5. – 28. 6.
Detektivní příběhy se zdají být čím dál populárnější, ale i komplikovanější. Jako by
nešlo jen o napětí z pátrání po vrahovi,
ale o hlubší snahu najít širší společenská
zákoutí, problémy, třecí plochy, a styčná
místa. Podobně také umění nevybavuje
náš svět pouze dalšími objekty, ale podílí se na konstruování perspektiv, vnímání i vědění, které vytvářejí náš svět, a má
proto (astronauty popisovaný) overview
effect – schopnost vyvolat sounáležitost,
hledání souvislostí a orientace.
en Detective stories seem to be increasingly popular and yet more and more
complicated. It’s as though the genre was
no longer simply about the suspense generated by the search to find the killer, but
about a deeper quest to find broader social refuges, problems, and points of friction and contact. Similarly, art not only
furnishes our world with new objects but
participates in the creation of perspectives, the perceptions and knowledge that
constitute our world. Art therefore has
an overview effect (as reported by astronauts), i.e. the ability to evoke a sense of
belonging, the search for context and orientation.
k / c Václav Janoščík

Kurt Gebauer
6. 3. – 10. 1.
Výstava je zatím nejuceleněji představeným souborem prací sochaře-malíře Kurta
Gebauera, 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 comprehensive 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.
NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze /
NO DEMOLITIONS! Forms of Brutalism in
Prague
6. 3. – 22. 11.
Výstava prezentuje výjimečné architektonické „brutalistní” projekty v Praze z 60. až
80. let – realizované i nerealizované stavby. Klade si za cíl být nástrojem pro poznání brutalistní architektury a vodítkem pro
aktivizaci návštěvníků v duchu brutalismu.
en The exhibition presents extraordinary
“Brutalist” projects, both materialized
buildings and project proposals, in Prague
between 1960 and 1980. The exhibition will
help the public learn about Brutalist architecture and inspire visitors to actively protect brutalist buildings.
Ozvěny Benátského bienále: Stanislav
Kolíbal / Echoes of the Venice Biennale:
Stanislav Kolíbal
6. 3. – 10. 1. 2021
Přemístěním výstavy z Benátského bienále
2019 do Malé dvorany Veletržního paláce
získávají návštěvníci nový pohled na Kolíbalovu hlubokou vizi. Prostor oživují jasné
nástěnné kresby, zatímco jedna z konstruktivistických soch z 90. let zdůrazňuje
umělcovo důležité propojení malby, kresby, sochy a architektury.
en By transferring the exhibition from the
2019 Venice Biennale to the Small Hall
of the Trade Fair Palace, the visitors get
a fresh perspective on the artist’s immersive vision. The space is brought to life by
vivid wall drawings based on the dimensions of the building; while one of the constructivist sculptures from the 1990s emphasises the vital link in the artist’s work
between painting, drawing, sculpture, and
architecture.
Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění
v českých zemích / A Dream within
a Dream: Edgar Allan Poe and Art in the
Czech Lands
6. 3. – 22. 11.
Výstava se věnuje reflexím tvorby amerického spisovatele, básníka a teoretika Edgara Allana Poea (1809–1849) ve výtvarném
umění v českých zemích, stejně jako obecnějšímu fenoménu hrůzy a strachu. Poe
vyvolává dodnes živý zájem, jeho povídky
a básně stále inspirují nejen literáty, ale
i výtvarníky, filmaře či hudebníky.
en This exhibition is devoted to reflections
of the oeuvre of Edgar Allan Poe (1809–
1849) in Czech art and the phenomenon
of horror and fear in general. Poe's work
continues to attract readers, and his short
stories and poems inspire not only writers
but also artists, film makers and musicians.
Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí
proces / Stanislav Sucharda 1866–1916:
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 interakce regionu a metropole, přechod od
tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských
stylů domácím 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 progressive European styles.
B5
TRAFO GALLERY
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5)
st–ne / Wed–Sun, 15:00–19:00,
so / Sat, 10:00–19:00
trafogallery.cz
Jan Kaláb, Pasta Oner, Martin Krajc,
Jakub Nepraš, Zdeněk Trs, Ira Svobodová,
Josefína Jonášová, Jakub Roztočil,
Jan Gemrot, Lu Skřivánková, a další:
KarARTena
15. 4. – 31. 5.
19 autorů reaguje na téma karantény
a současné změny ve společnosti.
en 19 artists reflect theme of quarantine
and current society changes.
k / c Blanka Čermáková, Jan Kaláb, Michal
Cimala, Jakub Nepraš
Anna Hulačová, Ondřej Filipek, Pavlina
Kvita, Jan Hendrych, Jaroslav Róna,
Matouš Háša, Lukáš Rittstein,
Vojtěch Míča a další: Re_Form
12. 6. – 19. 7.
Sochařská skupinová výstava dvou generací
v prostorách galerie i samotné tržnice.
en A two-generation sculptural group
show in gallery spaces and the market itself.
k / c Radek Wohlmuth
C1
GALERIE AMU
Galerie Akademie múzických
umění v Praze, Hartigovský palác,
Malostranské náměstí 12, vchod
z průchodu do ul. Tržiště (C1) /
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

Janek Rous, Hana Turečková Polanská
a Ivan Svoboda, Zuzana Žabková:
Choreography of Thought
5. 3. – 28. 6.

Může být tělesný pohyb metaforou našeho
myšlení? Lze ho chápat jako možnost vztahování se k myšlenkovým procesům odlišnou od jejich pouhé verbalizace? Kolem
těchto otázek je vystavěn projekt, propojující výstavu se sérií přednášek, projekcí
a diskuzí z oblasti vizuálního i tanečního
umění.
en Can be physical movement a metaphor of our thought? Can it be understood
as a possibility to relate to thinking processes different from their mere verbalisation? This project is built around these
questions. The exhibition is accompanying series of lectures, screenings and discussions.
Doprovodný program:
10. 6. 2020, 19:00, Tanec jako metafora myšlení? (přednáška Viktora Čecha)
17. 6. 2020, 18:00, Ekosystémy pohybu
a myšlení (panelová diskuze)
25. 6. 2020, 18:00, Komentovaná prohlídka
Accompanying program: 10. 6. 2020,
7 PM, Dance as a Metaphor of Thinking?
(lecture by Viktor Čech)
17. 6. 2020, 6 PM, Ecosystems of Movement
and Thinking (panel discussion)
25. 6. 2020, 6 PM, Guided tour
k / c Viktor Čech
GALERIE JOSEFA SUDKA
(byt Josefa Sudka z let 1959–1976 /
Josef Sudek‘s flat in 1959–1976)
Úvoz 24 (C1)
út–ne / Tue–Sun, 11:00–17:00
www.upm.cz/galerie-josefa-sudka
Božena Sudková, Josef Sudek: Krajina
dětství / Their Childhood Landscape
19. 2. – 27. 9.
Výstava připomíná 30. výročí úmrtí Boženy
Sudkové, sestry a spolupracovnice slavného
fotografa Josefa Sudka. Snímky Boženy Sudkové 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 photographer 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 otevřeli 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.
C2
KUNSTHALLE PRAHA
Pod Bruskou 132/2 (C2)
kunsthallepraha.org
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 Vladimíra
Havlíka je prostorem pro konfrontaci dvou
cest, jimiž lze dojít k témuž světonázoru.
Zatímco se Sikorova objektivizační strategie
dotýká pozice jednotlivce v kosmu, Vladimír Havlík se obrací k pospolitým vztahům
budovaným na základě nonspektakulárních
gest. Oběma umělcům jsou společná témata vztahu lidí k přírodě a k sobě navzájem,
odpovědnosti, intimního vztahu ke světu
a kosmu a budování utopického přesahu ve
snaze vymezit naše přemýšlení o současnosti směrem ke kýžené budoucnosti.
en This joint exhibition by Rudolf Sikora
and Vladimír Havlík is a space for the mutual confrontation of two ways of reaching
the same worldview. While Sikora’s objectivization strategy concerns the position
of the individual in the cosmos, Havlík, on
the other hand, turns to social relationships built on non-spectacular gestures.
Both artists share the common themes
of people’s relationships to nature and to
each other, responsibility, an intimate relationship with the world and the cosmos,
and building a utopian overlap in an effort
to direct our thinking about the present
towards the desired future.
k / c Jakub Král
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU / 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 Antonína Kratochvíla představuje průřez

vysoce expresivní, sugestivní fotografickou
tvorbou jednoho z nejvýraznějších a nejvýznamnějších světových fotografů sociálního dokumentu a fotožurnalismu o povaze současné lidské společnosti. Působí
na emoce, zneklidňuje, 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 expressive, suggestive photographic oeuvre
by one of the world’s most prominent and
significant producers of social documentary photography 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. – 18. 10.
Bienále Ve věci umění 2020 pořádá iniciativa pro současné umění tranzit.cz ve spolupráci s GHMP. Výstava s podtitulem „Pojď
blíž” proběhne od 22. 7. do 20. 10. 2020
a zaměřuje se na témata péče, empatie,
intimity a menšinové kulturní identity ve
vztahu k širším společenským, politickým
a ekonomickým 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
Closer” and held from July 21 to October 20, draws attention to such themes as
care, empathy, intimacy and identity of cultural minorities in relation to broader social, political 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
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 environmentální slepoty a katastrofické situace odehrávající se za hranicemi města ve
stínu všudypřítomné 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 environmental 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.
Jeho obrazy představují statické scény,
které jsou ve skutečnosti klamnou reflexí
autorovy fantazie. Způsob uchopení reality
má mnohé společné s obrazovým světem
holandské malby 17. a 18. století. Přestože
se jeho obrazové náměty často pojí s latentně přítomným násilím, vynikají neobyčejnou krásou svého provedení.
en The work of Belgian painter Michaël
Borremans (*1963) is characterized by
a worryingly strong psychological moment.
His paintings represent static scenes,
which are in fact a deceptive reflection of
the artist's imagination. The way of 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 extraordinary
beauty.
k / c Petr Nedoma
David Claerbout: Olympia
22. 1. – 26. 7.
Belgický umělec David Claerbout (* 1969)
zkoumá vliv plynutí času formou videa a digitální fotografie. Olympia (The Real-Time Disintegration into Ruins of the Berlin Olympic Stadium over the Course of
a Thousand Years), videoprojekce v reálném čase z roku 2016, by měla ukázat postupný a neúprosný rozpad nacistického
stadionu v Berlíně, který byl v roce 1936
postaven pro letní olympijské hry. Pomocí
technologie videoher a digitální reprodukce
architektury stadionu umělec vytvořil virtuální svět zbavený všech forem života. Rozpad budovy je ovlivňován pouze přírodou.
en Belgian artist David Claerbout (*1969)
investigates the impact of the passage of
time through his use of video and digital
photography. Olympia (The Real-Time Disintegration into Ruins of the Berlin Olympic Stadium over the Course of a Thousand Years), 2016, the real-time video
projection is meant to show the progressive and inexorable deterioration of Berlin
Nazi Olympiastadion—constructed for the
1936 Summer Olympics. Using the digital
reproduction of the architecture and video game technology, the artist has created
a virtual world emptied of all life forms.

The decay of the building is only influenced by nature.
k / c Petr Nedoma
GALERIE UM
náměstí Jana Palacha 80 (C3)
po–so / Mon–Sat, 10:00–18:00
umprum.cz
one – to – one
11. 3. – 27. 6.
Projekt se zabývá otázkou obtížnosti prezentace určitých uměleckých děl v galerijním prostoru. Cílem kurátorského týmu,
vzešlého z jednoho ročníku Katedry teorie
a dějin umění UMPRUM, je hledat vhodná
instalační řešení pro média jako architektura, performance, pohyblivý obraz, zvuk
nebo grafický design. Skupinová výstava
bude vytvořena v úzké spolupráci s vybranými umělci.
en The project deals with the difficulty of
the presentation of certain artworks in the
gallery space. Its aim is to find appropriate installation solutions for media such as
architecture, performance art, moving images, sound or graphics design. The group
exhibition will be developed in close cooperation with selected artists.
Autoři & kurátoři / Artists & Curators:
Matěj Forejt, Kateřina Hlahůlková, Klára
Hudáková, Marie Kordovská, Kristýna
Péčová, Pavla Rousková, Tereza Škvárová
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM
V PRAZE / MUSEUM OF DECORATIVE ARTS
17. listopadu (C3)
út / Tue, 10:00–20:00, st–ne /
Wed–Sun, 10:00–18:00
upm.cz
Obrazy konců dějin / Česká vizuální
kultura 1985–1995 // Images of the Ends of
History / Czech Visual Culture 1985–1995
17. 10. 2019 – 26. 6.
Výstava volně poukazuje k 30. výročí zlomového podzimu 1989, ale nahlíží jej v širším časovém, politickém i mediálním rozpětí, od počátku „perestrojky“ až po pevné
ustanovení nového, „demokratického“ politického a mediálního prostředí.
en The exhibition freely refers to the 30th
anniversary of the crucial autumn of 1989,
presenting it in a broader time, political,
and media perspective, from the beginning of “perestroika” to the establishment
of a new “democratic” political and media
environment.
k / c Pavel Vančát
V lesku zlata, v záři barev. Umění
podmalby na skle ze sbírek UPM /
Gleam of Gold, Blaze of Colours.
The Art of Reverse Glass Painting
27. 2.–28. 6.
Výstava představuje podmalby na skle z období od antiky přes středověk, renesanci,
baroko až po druhou polovinu 18. a zejména 19. století.
en The exhibition presents paintings on
glass dating from antiquity through the
Middle Ages, the Renaissance and Baroque
to the second half of the 18th and especially the 19th century.
C4
AQUARIUM
EMA espresso bar
Na Florenci 1420/3
po–pá / Mon–Fri, 8:00–18:00
so–ne / Sat–Sun, 10:00–18:00
Jiří Procházka: Eight Oranges in Abstract
Structure (Holiday setup)
11. 5.–13. 6.
The sky turned green again and he saw how
the oranges were even more visible. He
could also recognize that there are eight
of them but still he could not understand
what it is or what all of this means. A sharp
structure holding the fruit, slightly moving
from side to side, the sound of the beach
coming with sand into his ears. Timeless
moment, he thought.
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 fotografické 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 exhibition presents one extensive chapter in
Josef Sudek's professional photographic
career. The exhibited photographs of artpieces 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
Výstava je pořádaná ve spolupráci
s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i.
a s Uměleckoprůmyslovým museem
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 KARLIN
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 rekonstrukce. Expozice bez účelu. Štěpánka Sigmundová opakovaně v průběhu uzavření,
navštěvuje prázdné prostory muzea a nachází materiály, pro dokumentaci absence,
v srdci národního dědictví.
en Structural elements of the space, parts
of faded marbles, veiled pedestals, show-

cases without exhibits. National Museum in
the time of reconstruction. Exposure without any purpose. Sigmundová repeatedly
visits the museum's empty spaces finding
materials 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
Pro/měna Karlína
do / until 21. 6.
Výstava se zabývá stavem této bývalé průmyslové čtvrti před ničivými povodněmi
v roce 2002 a po nich. Výzkum se zaměřuje
na otázku, do jaké míry a v jakém rozsahu
záplavy umožnily razantní budovatelskou
a demografickou změnu v Karlíně. Cílem
projektu je poukázat na asymetrii moci
v post-socialistickém městě a vytvořit podklad pro širší diskuzi.
en The exhibition compares the former industrial neighbourhood before and after
the destructive floods of 2002. The research aims to determine to what extent
and scale the floods have enabled a sharp
building and demographic shift in Karlín.
The aim of the project is to demonstrate
the asymmetry power in the post-socialist
city and thus create the basis for a wider
discussion.
k / c Lynda Zein, Eliška Málková
KARLIN STUDIOS
Kasárna Karlín, Prvního pluku 2 (C5)
út–pá / Tue–Fri, 15:00–18:00
so–ne / Sat–Sun, 14:00–19:00
karlinstudios.cz
Viktor Timofeev: God Object
27. 5. – 14. 6.
God Object je pokračováním poslední výstavy umělce v galerii Alyssa Davis v New
Yorku, v němž se setkáváme se třemi druhy
prací: novými obrazy, site-specific kresbami na stěně a generativním videem. Dostává se nám pohled na jím zkonstruovaný
svět, v němž se potulují se humanoidní postavy, a vyjevují se nám ontologické příbehy. Pochopení jejich pravd je však neustále
znemožňováno nespojitostmi v jeho kódu,
což je autentickým znázorněním roztrženého světa, který odhaluje.
en God Object is a continuation of the
artist's last exhibition at Alyssa Davis gallery in New York with three kinds of work:
new paintings, a site-specific wall drawing
and a generative video piece. We are given
a view of a world he constructs where humanoid figures roam and encounter the
works as something like an origin mythology. Comprehending its truths, however,
is continually foreclosed by discontinuities
in its code, an authentic representation of
the ruptured world it illuminates.
Fezart residencies # 1 (Fáshion)
27. 5. – 14. 6.
Fáshion je závěrečným výstupem společné
rezidence Kateřiny Hynkové / Khynko a Vojtěcha Polláka / VOPO v marockém Fásu, kde
galerie Futura v roce 2019 začala pořádat
tvůrčí pobyty.
Především všudypřítomné látky, tvořící nedílnou součást místního života, vedly
módní designérku a konceptuálně založeného umělce k vytvoření oděvní kolekce,
jejíž část je nyní vystavená v Karlin Studios.
Tradiční vzory, hutná a pohlcující struktura materiálů jako brokát nebo koberec byly
použity při tvorbě živých performativních
soch ve veřejném prostoru, které po přenesení do bílého prostoru galerie fungují
jako samostatné objekty.
en Fáshion is the final outcome of Kateřina
Hynková / Khynko and Vojtěch Pollák /
VOPO's residency in Fás, Morocco, where
Futura Gallery initiated its own residency program in 2019. The main inspiration
of the duo was the sovereignty of fabrics
in site, shaping an integral part of the local life, and leading the fashion designer
and the conceptually based artist to create
a collection of garments, part of which is
now on display at Karlin Studios. Traditional
patterns, dense and absorbing structure of
materials such as brocade or carpet were
used in the creation of living performative
sculptures exhibited in the public space,
which are now transferred to the white
space of the gallery as individual objects.
D2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D2)
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00
atelierjosefasudka.cz
Jan Dotřel: Other Worlds
12. 3. – 19. 6.
Jan Dotřel je fotograf a kurátor, který obě
tyto disciplíny propojuje svým dlouhodobým zájmem o vědu, zejména pak o astronomii. Jeho fotografické zaměření je definováno jako nefigurativní, konceptuální
fotografie, soustředěná primárně na reprezentaci krajiny.
en Jan Dotřel is a photographer and curator who combines both disciplines with his
long-term interest in science, especially
astronomy. His photographic focus is defined as non-figurative conceptual photography, focused primarily on the representation of the landscape.
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 nespravedlnost podnícené
změnou klimatu – to jsou jedny
z nejpalčivějších problémů dnešní doby.
V Goethe-Institutu vznikl nový prostor
pro udržitelnost a ekologii. Kulisu k těmto
myšlenkám 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 Merta: Muzeum
22. 2. – 14. 6.
Jan Merta je vnímán jako malíř, který překročil hranice své doby. Zabývá se vztahem uměleckého a okolního světa, uvažuje
o hranicích umění a možnostech jeho vnímání. Výstava představuje soubor obrazů
z okruhu portrétů, krajin a událostí dosud
v Praze nevystavených.
en Jan Merta is considered a painter who
has surpassed the limits of his time. He is
interested in the relationship between the
world of art and the outside world, he considers the boundaries of art and the possibilities of its perception.
k / c Martina Vítková
Jan Wojnar: celek jsoucna, jsoucí v celku /
The whole of existence, existing as a whole
7. 3. – 2. 8.
Výstava představuje průřez téměř padesátiletou tvorbou Jana Wojnara (1944-2014),
ve které se pohyboval v mnoha médiích
(fotografie, objekty, práce na papíře a s papírem; diagramy, návody a textová sdělení)
a v níž se dotkl mnoha témat řešených světovým konceptuálním uměním.
en The exhibition presents a cross-section
of 50 years of Jan Wojnar's work (19442014). This talented artist worked with several 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

to capture pomposity or uniqueness. On
the contrary, it avoids them a bit and captures rather strange mixture of absurdity,
aimlessness, humor and existentiality.
Marek Šefrna
červen – červenec / June – July
Fotografický soubor Marka Šefrny Modely
louží je záznamem jeho osobní performance ve veřejném prostoru. V kontextu dějin
umění i aktuálních enviromentálních změn
může i něco tak triviálního jako přesná reprodukce louže vytvářet nové významy
a především pokládat důležité otázky.
en Marek Šefrna's photographic series
Models of Puddles captures his personal
performance in public space. In the context of art history and current environmental changes, something as trivial as the
exact reproduction of a puddle can create
new meanings and, above all, ask important
questions.
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.
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
Michal Cihlář: Comix
27. 5. – 30. 6.

Pasta Oner Alfons Mucha: Elusive fusion
červen – září 2020
k / c Karel Srp

Zdenko Feyfar: Pozapomenutá legenda /
Forgotten Legend
3. 3. – 18. 6.
Zdenko Feyfar je výraznou osobností české fotografie. Ačkoliv se již za svého života
zařadil mezi legendy české fotografie, v posledních letech se na něj pozapomnělo.
Výstava představuje jeho unikátní dobové
portréty osobností minulého století, fotografie Krkonoš a méně známé fotografie z cest.
en Zdenko Feyfar is a prominent figure in
Czech photography. Although he was one
of the legends of Czech photography during his lifetime, he has been forgotten in
recent years. The exhibition aims to recall
the work and importance of this author.
k / c Nadia Rovderová
FOTOGRAF GALLERY
Jungmannova 7 (D3)
út–čt / Tue–Thu, 13:00–19:00, pá / Fri,
13:00–18:00, so / Sat, 11:00–18:00
fotografgallery.cz
Lenka Glisníková & Karolína Matušková:
Becoming an Apple… or Perhaps a Shelf
6. 5. – 31. 5.
Výstava ve výlohách Fotograf Gallery reaguje poetickým způsobem na změny
vnímání lidského těla, které nejenže je
v současné době podrobeno vnějšímu,
neobvykle přísnému lékařskému dozoru,
ale zároveň i nově subjektivně prožíváno.
Jak postupuje doba, kdy se nemáme navzájem setkávat, dotýkat a zčásti i vidět,
cosi se děje i s námi… Lenka Glisníková
a Karolína Matušková jsou nedávnými absolventkami UMPRUM v Praze a výstava ve
FG jej již jejich třetí společnou galerijní
prezentací.
en The exhibition reacts in a poetic manner to changes in the perception of the
human body, which is currently being subjected not only to external, unusually strict
medical supervision, but also a newly subjective experience. What will happen during this time when we should not meet
each other, or touch, and partly even see
each other; what is happening with us...?
Lenka Glisníková and Karolína Matušková
are recent graduates of the School of Applied Arts in Prague and the exhibition at
FG is already their third joint gallery presentation.
Peter Kolárčik, Tereza Velíková, Petra
Vlčková a Martin Netočný, Markéta
Wágnerová: Když dny ztrácejí jména /
When Days Lose Their Names
5. 6. – 26. 6.
Výstava Když dny ztrácejí jména vyplynula
z výsledků stejnojmenného open callu, který Fotograf Gallery vyhlásila letos v dubnu
se záměrem poskytnout impulz k „offline“
zpracování mimořádné společenské situace
a jejích dopadů na oblast vizuálního umění.
en The exhibition arose out of the open
call of the same name that Fotograf Gallery
announced in April this year with the intention to provide impetus for the "offline"
processing of this exceptional social situation and its impact on the visual arts.
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D3)
st-so / Wed–Sat, 13:00-18:00
fotografic.cz
Denisa Dimitrovová, Alžběta Kočvarová,
Pavel Matoušek: V Zahradě / In the Garden
do / until 13. 6.
Fotografický cyklus V Zahradě není dokumentem, jak ho známe, je bez ambicí zachytit pompéznost a nesnaží se ani o raritní záběry. Ba naopak se jim trochu vyhýbá
a předkládá zvláštní směs absurdity, bezcílnosti, humoru a existenciality z cyklicky obhospodořovávaných zahrad.
en The photographic series In the Garden
captures men in vague situations constantly
cultivating their gardens. It is not a documentary as we know it, it has no ambition

Česká koláž / Czech Collage
(k Mezinárodnímu dni koláže / World
Collage Day a Collage Festu v USA)
2. 6. – 28. 6.
Výstava se koná v mezinárodním kontextu
s cílem vytvořit první mezioborovou platformu pro koláž v Česku, nazvanou „Czech
Collage Crew“. Vystavují Michal Cihlář, Michal Cimala, Alžběta Jungrová, Klaudie Hlavatá, David Kolovratník, Jan Miko a kurátorka Jitka Kopejtková, kteří buď výhradně
pracují s koláží, anebo v intermediálním
vyjádření současného umění zahrnují koláž
jako specifickou reflexi problematiky dnešní společnosti. Jejich činnost je zároveň
zaměřena na osvětovou výuku všech zájemců o tento typ tvorby.
en The exhibition takes place in an international context with the aim of creating the
first interdisciplinary platform for collage
in the Czech Republic, called “Czech Collage Crew”. Exhibiting Michal Cihlář, Michal
Cimala, Alžběta Jungrová, Klaudie Hlavatá,
David Kolovratník, Jan Miko and curator
Jitka Kopejtková, whose work is either exclusively tied up with collage or include
collage as a specific reflection on the issues of today's society. Their activity is also
focused on educational education of all
those interested in this type of creation.
k / c Jitka Kopejtková, Vlasta Čiháková
Noshiro
GALERIE PŠTROSSOVA 23
Pštrossova 23 (D3)
út, čt–pá / Tue, Thu–Fri, 13:00–18:00
nebo po domluvě / or by appt.
originalarte.com
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
Betlémské náměstí 8 (D3)
po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00
galerieubetlemskekaple.cz

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

cial networks. In the form of a moving and
sound image with the possibility of a video
game, the artists present a unique approach to the image of the city. Using new
technologies, they discover and express
the mystery of its life.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro

Výstavní projekt, který poprvé vyčerpávajícím způsobem mapuje vliv a význam komiksu v tvorbě jednoho z nejlepších českých
grafiků současnosti – Michala Cihláře. Na
ploše padesáti let, od svérázné interpretace Pejska a kočičky, přes Kačera Donalda,
po japonskou erotickou mangu. Kresby,
matrice, linoryty.
en This exhibition project exhaustively
maps for the first time the influence and of
significance of comics in the work of one of
the best Czech contemporary graphic artists, Michal Cihlář. It covers a span of fifty
years — from his unique interpretationof
Čapek’s I Had a Dog and a Cat and Donald Duck to Japanese erotic manga — and
presents drawings, matrices and linocuts.
k / c Radek Wohlmuth.
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 především, co způsobuje. Každá nová architektura vstupující do stávajícího prostředí
do něj něco přináší a zároveň si bere. Výstava je manifestem Architektury reciprocity a ukazuje přístup k tvorbě atelieru MCA,
Miroslava Cikána a Pavly Melkové.
en Do not ask what architecture is, but
rather what it causes. Each new piece of
architecture entering the current environment brings something to it while also taking from it. The exhibition is the manifesto
of Architecture of Reciprocity and presents the creative approaches of MCA Studio, Miroslav Cikán, and Pavla Melková.
Raumplan a současná architektura
do 31. 12.
Online výstava věnovaná odkazu Adolfa Loose. Koncept Raumplanu v tvorbě architekta,
jenž se narodil před 150 lety, ale i na současné architektuře Sou Fujimota, Atelieru
Bow-Wow, Campa de Baezy a Pezo von Ellrichshausen Architects. Na www.gjf.cz.
en Exhibition dedicated to the legacy of
Adolf Loos. The Raumplan concept in the
work of the architect, who was born 150
years ago, and in the contemporary architecture of Sou Fujimoto, Atelier Bow-Wow,
Campa de Baeza and Pezo von Ellrichshausen Architects. At www.gjf.cz.
Praguescape. Současná krajinářská
architektura ve veřejném prostoru Prahy /
Contemporary Landscape Architecture
in the Public Space of Prague
Online výstava, dostupná také v knižní
podobě jako cz-en průvodce, představuje
výrazné krajinářské projekty realizované na
území Prahy v posledních zhruba třiceti
letech. Nabízí dlouhý seznam míst, kde
se lze za současné mimořádné situace
spojené s pandemií 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 relax 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
Edita Pattová a Lucie Svobodová:
Pohyblivý obraz ve městě / Moving Image
in the City
28. 4. – 24. 5.
Audiovizuální výstava s virtuální prohlídkou
na webu galerie, autorek a sociálních sítích.
Ve formě pohyblivého a ozvučeného obrazu s možností video hry, prezentují autorky
jedinečný přístup k tvářnosti města. Pomocí nových technologií objevují a vyjadřují
mystérium jeho života.
en Audiovisual exhibition with a virtual tour
on the gallery's website, authors and so-

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.
GALERIE VLTAVÍN
Masarykovo nábřeží (D3)
po–pá / Mon–Fri, 10:00–18:00
auctions-art.cz
Antonín Sondej (1992)
10. 6. – 10. 7.
Galerie Vltavín představuje díla malíře Antonína Sondeje, čerstvého absolventa ateliéru grafiky z pražské Akademie výtvarných
umění. Antonín se do popředí divácké scény dostal během přehlídky Grafika roku
2015. Svou tvorbu zakládá na práci s kolážemi, grafickými listy a malbami. Jeho um
vyniká řemeslnou zdatností a estetickou
kvalitou.
en Vltavín Gallery presents artworks of
painter Antonín Sondej, a recent graduate of the graphic studio at the Academy
of Fine Arts in Prague. Antonín came to the
forefront of the public attention during the
Graphic Art of the Year 2015 exhibition. His
creation is based on work with collages,
graphic sheets and paintings. His artistry
skill excels with craftmanship and quality
of aesthetic.
k / c Kateřina Tučková
KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE
Vojtěšská 196/18 (D3)
po–pá / Mon–Fri, 11:00–19:00,
so / Sat, 12:00–18:00
knihkupectvi.artmap.cz
Knihkupectví zaměřené na umění, design
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořádá akce – více na fb a webových stránkách.
en A bookstore dedicated to art, design,
and children’s illustrated books regularly
hosts events. More on fb and web.

olfactory. Smells like a painting: a seemingly
empty space that transforms into a work of
art through light touches of the wall’s surface. It also presents works from the series
“Free Colors” and minimalist production
cycle “Soulsticks”.
D4
KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D4)
po–čt / Mon–Thu, 10:00–18:00,
pá / Fri, 10:00–16:00
kvalitar.cz
Jiří Matějů: Coincidence
17. 6. – 28. 8.
Výstava představí nové práce zabývající se pojmem synchronicita, který zavedl psycholog C. G. Jung. Matějů nastoupil
na českou uměleckou scénu v devadesátých letech. Od počátku své tvorby vystupuje v lokálním uměleckém kontextu jako
solitérní postava a to z hlediska vlastního přístupu k médiu malířství i specifické
tematiky. Matějů se dlouhodobě vztahuje
k fenoménu světla, prostřednictvím barvy
se zabývá jeho fyzikální i duchovní kvalitou.
en Coincidence presents painter Jiří
Matějů’s new work concerning the concept
of synchronicity first introduced by the
psychologist C.G. Jung. Matějů first came
onto the Czech art scene in the 1990’s.
From the beginning, Matějů has been active
in the local artistic context as a solitary figure regarding his approach to the media of
painting and specific topics. Matějů’s work
has long been related to the phenomenon
of light with an exploration of its spiritual
and physical qualities through colour.
k / c Monika Čejková
74

tydenumeni.cz
dočasná platforma
pro on-line umění

generální partner: PPF Art
pořadatel: Art Antiques

NOVÁ GALERIE
Balbínova 26 (D4)
po–so / Tue-Sat, 11:00–19:00,
novagalerie.cz
Zbyněk Sedlecký: Portrét Gullivera /
Potrait of Gulliver
12. 3. – 30. 6.
k / c Petr Vaňous

ART
ANTIQUES

ART ANTIQUES
měsíčník o umění, architektuře,
designu a starožitnostech.
www.artcasopis.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)
út–pá / Tue–Fri, 13:00–18:00,
so / Sat, 14:00–18:00
drdovagallery.com
Stillness is a form of action. What is to
learn. Hope for mutation.
9. 6. –27. 6.
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D5)
po–ne / Mon–Sun, 10:00–19:00,
35m2.cz
Marie Tomanová: It Was Once My Universe
25. 5. – 19. 6.
Marie Tomanová je česká umělkyně a fotografka žijící v New Yorku. Výstava představuje novou sérii děl vytvořených během
autorčina prvního návratu na rodinnou farmu na jižní Moravu po osmi letech.
en Marie Tomanová is a Czech artist and
photographer based in New York. At
Gallery 35M2, Tomanová reveals an entirely
new body of work created during her first
trip back home in eight years to her family
farm in South Moravia.
k / c Thomas Beachdel & František Fekete

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
VSTUP ZDARMA
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Max Vajt: Up in the Sky Ep.3
26. 6. – 2. 8.
k / c František Fekete a 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.

TAPETA
(ARTMAP + AGOSTO FOUNDATION)
Vojtěšská 196/18 (D3)
Markéta Kinterová: Kam oči, tam
hlava / Where the Eyes Go, The Head
Follows
do / until 31. 5
LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28 (D3)
po–pá / Mon–Fri, 10:00–20:00,
víkendy + svátky / weekend + holidays:
11:00–18:00
www.lgp.cz
Můj otec Antonín Kratochvíl / My Father
Antonin Kratochvil
11. 5. – 6. 9.
Fotografie Antonína Kratochvíla a jeho syna
Michaela.
en Photographs shot by Antonin Kratochvil
and his son Michael.
TOPIČŮV SALON
Národní 9, 1. patro (D3)
po–pá / Mon–Fri, 10:00–17:00
topicuvsalon.cz
Jiří Středa
12. 5. – 5. 6.
Sochařské práce a kresby.
en Sculpture works and drawings.
k / c Blanka Jiráčková

Tvorbu fotografa Viktora Kopasze již dlouho
formuje koncept umělecké knihy. Výstava
představí jeho soustavné zkoumání čtění
obrazů s názvem Temporary Objects. Variace knih na téma jsou tekutou základnou
pro obrazový materiál a jeho expanzí v prostoru, kde se postupně vytrácí vázanost
na fotoaparát.
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 camera gradually disappears.
Artur Magrot (in the projekt_room)
6. 6. – 25. 7.

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM
Jungmannovo náměstí 18 (D3)
po–pá / Mon – Fri, 10:00–17:00
www.rkfpraha.cz
Heribert Friedl: aaahh, … red and yellow
I like most – but drop me a line when you
smell white
15. 4. – 11. 6.
Stěžejním tématem prací rakouského sochaře a umělce Herberta Friedla je olfaktorika.
Vůně jako malba: zdánlivě prázdný prostor
se skrze letmý dotek povrchu zdí proměňuje
v umělecké dílo. Rovněž jsou prezentovány
práce z cyklu „Svobodné barvy“ a minimalistická inscenace cyklu „Soulsticks”.
en The central theme of the work of Austrian artist and sculptor Herbert Friedl is

Nově vytvořená videoinstalace letošního
diplomanta Akademie výtvarných umění
v Praze 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.

JAN MERTA
MUZEUM
22. 2.—14. 6. 2020

Museum Kampa
www.museumkampa.cz

Styčná důstojnice / Female Liaison Officer
2015–2018, akryl na plátně / acrylic on canvas, 115 × 105 cm

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.

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

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

99 Kč/4.70 €

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

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

květen 2020

A1

B4

05 2020

k / c � kurátor / curator
� mimo mapu / off the map

jejich nejnovější práce a také společný autorský a instalační přístup k prostoru HŠ.
en FUD UJEP graduate Adéla Waldhauserová and AVU graduate Jiří Pitrmuc work
on the art scene as independent artists
as well as as a couple. The exhibition will
present their latest works as well as a joint
authorial and installation approach to the
HŠ space.
k / c Ján Gajdušek

ART ANTIQUES

Informace o termínech vernisáží najdete
na stránkách artmap.cz a v našem
newsletteru / For exhibition openings,
see artmap.cz or our newsletter.

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 trajektorii střely. Minula tě? Chybíš jí? Minimalistická instalace, mírné mrazení po těle,
pocit, že ses ocitnul/a na místě činu.
en There are 14,000,000,000 gun shells
produced 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.
Galerie SCHOKOLO představujeme krátkometrážní film Séance, který vytvořil milánský výtvarník Yuri Ancarani 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 tajemstvími
opředeného italského designéra, vznikl třicetiminutový film zachycující Carla Mollina
hovořícího z onoho světa skrze médium
Albanii Tomassini. Film bude v galerii SCHOKOLO promítán v náladové instalaci, která
prostřednictvím materiálů i originálních fotografií z Casa Mollino zprostředkuje atmosféru tohoto fascinujícího bytu a příběhu
jeho autora.
en Gallery SCHOKOLO presents the short
film Séance. Created 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 expert in the life and work of
its mysterious Italian designer, this thirtyminute film captures 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.

Hairy earthtongue, weeping toothcrust,
fairy rings
11. 6. – 26. 7.
Participující / Participants: Václav Girsa,
Jakub Hájek & František Hanousek, Chlorofyl (Nikol Hoangová & Julie Slaba), Tomáš
Kocka Jusko & Alex Selmeci, the Mycological Twist (Eloïse Bonneviot & Anne de
Boer), Adelaide Ruff, Jitka Tomsová a další.
S hudbou od Václava Hálka / With music by
Václav Hálek
Zatímco pavouci splétají svoje sítě rozkladu
a obnovy, počíná se bouřlivý dialog se sopkou. Z cihlových zdí tryskají kovové filamenty, bulbózní pytle se prohýbají pod masou
sesbírané organické hmoty a houby zvučí
svou umami symfonií. Okultní karty tedy nelhaly; hegemonie zadnice byla jednoho dne
svržena. Zahradu střeží smutně vyhlížející
strašák a břečťan s podivnou chutí po kyselince. Motýli začali tančit, opilí nektarem.
Vybudovala se nemocnice pro rostliny s výhledem na voňavé polštáře zeleně, a rozptýlené fungální výtrusy se v zemi rozrostly
v nečekaných tvarech. Eklektický projekt
vnímá jako své jádro odolnost v rozptýleném
růstu pod povrchem.
en As spiders weave their webs of decay
and renewal, a tumultuous dialogue with
a volcano commences. Metallic filaments
burst from bricked walls, bulbous sacks
buckle under the mass of foraged organic
matter, and mushrooms 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 scarecrow and ivy with a peculiar taste in acid. Butterflies began dancing, drunk with nectar. A hospital for plants
was built, overlooking fragrant pillows of
greenery as the fungus spored and grew in
unexpected shapes.
The eclectic project sees as its core the
resilience 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
E2
JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2)
st–pá/Wed–Fri, 14:00–18:00
so/Sat, 11:00–18:00
jirisvestkagallery.com
David Shrigley: Fond Memories
of Giant Bug
13. 5. – 4. 7.

E1
FUTURA
Holečkova 49 (E1)
st–ne / Wed–Sun, 11:00–18:00
futuraproject.cz
Ashley Holmes: A Free Moment
13. 4. – 31. 5.
k / c Christina Gigliotti
Dor Guez: Vera Icona
13. 4. – 31. 5.
k / c Sara Reisman, Jaro Varga
Daniela Baráčková & Tereza Severová:
Jen další místo / Just Another Place
13. 4. – 31. 5.
k / c Jen Kratochvil
Maren Karlson: The Dust Speaks [Online]
15. 5. – 26. 7.
Samostatná výstava Prach promlouvá (The
Dust Speaks), vytvořená Maren Karlson,
se měla otevírat v nejvyšším patře FUTURA 24. dubna 2020. Maren a Christina jsou

Výrazná osobnost současné britské umělecké scény David Shrigley představuje svou
první samostatnou výstavou v Česku. Shrigley je známý především kresbami, které
spojují temný sarkasmus a úzkostné stavy ze
současné společnosti se skromnou upřímností i absurdním humorem. Výstavu tvoří
soubor šedesáti kreseb, volně inspirovaných
literárními obrazy v díle Franze Kafky.
en David Shrigley, an important figure in
the contemporary British art scene, presents his first solo exhibition in the Czech
Republic. Shrigley is best known for his
drawings that combine dark sarcasm and
anxiety from contemporary society with
modest sincerity and absurd humor. The
exhibition is a collection of 60 drawings
that are loosely inspired by Franz Kafka’s literary images.

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
András Cséfalvay, Alice dos Reis (dočasně
do 21. 5.), Halima Haruna, Holly Childs,
Danae Io, Adéla Součková: Technologie
posvátna / Technologies of the Sacred
7. 5. – 14. 6.
„Modernita je jenom pokračování sakrálních tendencí jiným způsobem” – tak zní
motto nového výstavního projektu kurátorovaného kolektivem Display, jež prozkoumává hlubokou historii algoritmických
kultur, strojového vidění, kolektivních rituálů a environmentálního truchlení.
en „Modernity is just a continuation of the
sacral tendencies otherwise” – that is the
main motto of the new exhibition project
curated by Display collective, which dives
into deep histories of algorithmic cultures, pattern recognition, collective rituals and environmental mourning.
Kurátorské zastřešení / Curatorial Support: Lukáš Likavčan a Display – Sdružení
pro výzkum a kolektivní praxi
Konceptuální spolupráce / Conceptual
cooperation: Hana Janečková a Display –
Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi
web: sacred.display.cz
design rozhraní: The Rodina

Karel Štědrý: Tetris
26. 5. – 10. 7.
Nový obrazový cyklus autora inspirovaný jednou z nejúspěšnějších počítačových 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.

Jiří Macků, Vítek Jebavý, Luciana
Kvapilová: Feedback Loops
28. 5. – 18. 6.
Jsem v sauně a poslouchám JBL. Přemýšlím, jak přenést symbolický význam určitých fenoménů nebo motivů do obrazu.
Obrazu sestávající se z horního a spodního textu. Skvělý. Myšlenky lépe cirkulují,
když je formátuješ v síti. Ve světě konstantních zpětných vazeb. Ve světě konstantních zpětných vazeb.
en Taking a sauna, listening to JBL. Thinking 'bout how to transfer a symbolic
meaning representing a particular phenomenon or theme into an image. An image consisting of top text and bottom
text. Nice. Your ideas get better circulation when you format them in the web.
In the world of constant feedback loops.
World of constant feedback loops.
k / c Mariana Pecháčková, Eva Slabá,
Zuzana Dusilová
Karolína Vorlíková: Post-Party Pillar
25. 6. – 16. 7.
Studentka ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla na VŠUP Karolína Vorlíková vychází 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 domácnosti – „žvýkačkami” slepené vzácné střepy váz pozměňují nejen hodnotu
a tvarosloví původních 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 continuously pursuing since 2019.
The exhibited 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 original objects belonging
to another generation, but they also give
rise to the pillar of memories of the present generation.
k / c Mariana Pecháčková, Eva Slabá,
Zuzana Dusilová
GALERIE SPZ
Pštrossova 8 (E3)
so / Sat, 14:00-18:00 (další dny je
výstava ke zhlédnutí přes výlohu /
other days nonstop through peephole)
galeriespz.com
Jiří David: Seppuku, bílý penis a slepý
dalekohled / Seppuku, white penis,
and a blind telescope
3. 6. – 10. 7.

ší střední generace, autorovi barevných
soch s biologickým rodokmenem. Sám
o nich mluví jako o „podhoubí”, narůstající buněčné hmotě. Používá všechny druhy
moderních akrylátů a jejich derivací, aby
jeho objekty co nejplynuleji expandovaly do
prostoru. Jejich povrch však pokrývá zcela
klasickou metodou – trpělivě tečkuje svá
rozměrná díla štětečkem, aby iluze vibrujícího povrchu byla co nejdokonalejší.
en As part of our presentations of sculpture at Troja Château, this time we have
reached out to a younger sculptor of
the middle generation who makes colorful sculptures with biological pedigrees.
Kovářík himself speaks of them as “mycelium”, a growing cell mass. He uses all kinds
of modern acrylates and their derivatives
so that his objects expand into space as
smoothly as possible. However, he treats
their surfaces using a completely classical
method – patiently dotting his large works
with a brush to create the illusion of a vibrating surface as much as possible.
MEETFACTORY GALLERY
Ke Sklárně 15
po–ne / Mon–Sun, 13:00–20:00
+ dle programu / + according
to the evening programme
meetfactory.cz

ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka ￼
st+so / Wed+Sat, 13:00–17:00
aug.cz/altan-klamovka
Dorota Sadovská: Mimetická krize /
Mimetic Crisis
3. 3. – 13. 6.

E5
GALERIE GEMA
Máchova 27 (E5)
po–pá / Mon–Fri, 13:00–18:00
gemagalerie.cz
GALERIE PROLUKA – outSITE gallery
Bezručovy sady (park naproti domu
Slovenská 23 / park across from
Slovenská 23) (E5)
nonstop
ctyridny.cz
Martin Skalický: Nedělám si strachy /
I’m Not Scared
18. 3. – 12. 6.
Markéta Othová: Bez názvu,
2019 / Untitled, 2019
od / from 17. 6.
XAO
Krymská 29 (E5)
út–pá / Tue–Fri, 14:00–19:00
so / Sat, 11:00–17:00
xaoxax.cz
Hana Puchová: Sonina síla / Sonya’s Power
do / until 2. 6.
Total Death
od / from 6. 4.
Výstava pěti mladých českých a slovenských ilustrátorů a grafiků, kteří kreslí fanouškovské ilustrace, plakáty na koncerty,
obaly desek, ziny a jiné artefakty pro současné metalové kapely. Mitura, Serus, Dolenský, Děda&Myšinka.
en Exhibition of five young Czech and Slovak illustrators and graphic artists, who
has been drawing fan illustrations, posters
for concerts, zines and other artifacts for
contemporary metal bands. Mitura, Serus,
Dolenský, Děda&Myšinka.
F3
GALERIE VYŠEHRAD
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3)
po–ne / Mon–Sun, 9:30–18:00
facebook.com/vysehradgalerie
praha-vysehrad.cz
Pavel Tichoň: Podmíněný skok /
Conditioned Leap
do / until 31. 5.
Adéla Jánská: Dekonstrukce
přítomnosti / Deconstruction
of the Present
4. 6. – 12. 7.
F4
ETC. GALERIE
Sarajevská 16 (F4)
etcgalerie.cz
Představy komunity II: Sdílení krajiny /
Imagined Community II: Sharing the
Landscape
30. 5. – 28. 6., hlavní projekce 11. 6. 2020,
performance 25. 6. 2020
Otevírací doba: během událostí nebo po
předchozí domluvě na mail.etcgalerie@
gmail.com
Projekt představí umělecká díla reflektující fungování komunit ve vztahu k přírodní
krajině, a to zvláště ve formě sdílení, jež se
vyhýbá vykořisťujícím přístupům. Kurátorovaná projekce proběhne paralelně s výstavou v ústecké Galerii Hraničář. Součástí
projektu je performance Nikoly Brabcové
a Karin Šrubařové.
en The project presents artworks capturing the organization of communities in
relation to the natural landscape and the
forms of sharing that avoid exploitation.
The screening coincides with an exhibition
in the Hraničář Gallery and will be complemented with a performance by Nikola
Brabcová and Karin Šrubařová.
k / c Anna Remešová

Dorota Sadovská neustále vyvíjí a reflektuje aktuální formy umění. Výstava pro Altán
Klamovka představuje nejnovější cyklus
s názvem Zraněná plátna, který je vytvořen
jako site-specific objekt. Autorka pracuje
s minimalizovanými výrazovými prostředky a očištěným lidským tělem bez nánosů,
které mu civilizace podsouvá, a to v kontextu současné mimetické krize na pozadí
vývoje postkonceptuální kresby a tekutosti
doby, která rozmývá hranice mezi jednotlivými výtvarnými technikami.
en Dorota Sadovská constantly develops
and reflects current forms of visual art.
The exhibition for Altán Klamovka presents
the new cycle entitled Wounded Canvas,
which is created as a site-specific object.
The author works with a minimized means
of expression and a cleansed human body
without the deposition that civilization imparts to it, in the context of the current
mimetic crisis against the background of
the development of postconceptual drawing and the liquid times.
k / c Lenka Sýkorová
Klára Kelovská a Perizat Gabdulakhmet:
Social Distancing
16. 6. – 8. 7.
Výstava studentů Fakulty umění a designu
UJEP v Ústí nad Labem na téma Social Distancing 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 Distancing 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.
ENTRANCE GALLERY
Oranžerie Břevnovského kláštera,
Markétská 28/1 ￼
čt–ne / Thu–Sun, 12:00–18:00
entrancegallery.com
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 Lady Semecké se nachází na rozhraní vnějšího a vnitřního – objekty evokující
japonské haiku vypovídají o vztahu člověka
s přírodou, o vnímání trvalého a dočasného.
Skleněná díla hledají novou polohu autorčiny mnohdy až introvertní formy.
en Lada Semecká’s exhibition oscillates
between the inner and the outer – objects
invoking the Japanese haiku poems speak
of man’s relation to nature, of our perception of the permanent and the fleeting.
Her latest glass pieces trace a new path in
Semecká’s work.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1
út–čt / Tue–Thu, so–ne / Sat–Sun,
10:00–18:00, pá / Fri, 13:00–18:00
ghmp.cz
Jan Kovářík: Colorband
12. 5. – 1. 11.
V rámci sochařských vizitek na zámku
v Troji jsme tentokrát sáhli po umělci mlad-
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HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA

BOLD GALLERY

SVĚTOVA 1

GALERIE NTK
STONE PROJECTS

STUDIO PRÁM

GALERIE AVU

VELETRŽNÍ PALÁC
ZAHORIAN & VAN ESPEN

GALERIE PETR NOVOTNÝ
BERLÍNSKEJ MODEL

GALERIE VILLA PELLÉ

B

TRAFO GALLERY
CSU PRAHA
GALERIE JELENÍ

GALERIE RUDOLFINUM
OPĚT OTEVŘENO
PRODLUŽUJEME DO 26. 7. 2020

ARTWALL GALLERY

Partner galerie / Gallery partner: Nadační fond Avast / Avast Foundation Mediální partneři / Media partners: RESPEKT, Forbes, Radio 1

C

G HMP
COLORBOND

GALERIE NOD
GALERIE RUDOLFINUM

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM

DŮM FOTOGRAFIE

KARLIN STUDIOS
VI PER

GALERIE UM
GALERIE 207

MUSEUM MONTANELLI
GALERIE JOSEFA SUDKA
GALERIE AMU

AQUARIUM

Zámek Troja

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

GALERIE FOTOGRAFIC
GALERIE J. FRAGNERA

GALERIE 35M2

MUSEUM KAMPA
ARTINBOX
GALERIE HAVELKA

D

ATELIÉR J. SUDKA

ghmp.cz

KVALITÁŘ

GALERIE GAMBIT

GALERIE KUZEBAUCH

Troja Château

GALERIE GAMBIT

INI PROJECT

ENTRANCE GALLERY

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

GALERIE LÍTOST
RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM
GALERIE KRITIKŮ

NEVAN CONTEMPO

CITY SURFER OFFICE
SCHOKOLO

HUNT KASTNER
NAU GALLERY

TOPIČŮV SALON

DRDOVA GALLERY
GALERIE VLTAVÍN
GOETHE-INSTITUT

FOTOGRAF GALLERY
LEICA GALLERY
GALERIE PŠTROSSOVA 23

GALERIE TAPETA / KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
AGOSTO FOUNDATION

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

GALERIE F. BAUMANNA

JAN KOVÁŘÍK
DO/TILL
1. 11. 2020

NOVÁ GALERIE

GALERIE SPZ

PRAGOVKA GALLERY REAR
Václav Girsa, Tomáš Hrůza, Tom Kotik,
Brian Tyler Noble, Daniel Vlček a Milan
Langer, Jindřich Max Pavlíček, Jaroslav
Schejbal, Michal Tošner, Petr Vyšohlíd.
Last Aid: Střešovická kramle a Victory Nox
Art Division Team
25. 5. – 19. 6.

8

DOX
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KUNSTHALLE PRAHA

Výstava přináší subjektivní sondu do oblasti spirituální zkušenosti v současném světě.
Téma pojímá prostřednictvím tří imerzních
videoinstalací, které představují odlišné
zaměření v přístupu k duchovnosti. Zároveň výstava zahajuje dlouhodobý dramaturgický cyklus Galerie MeetFactory nazvaný Jiné poznání.
en The exhibition provides a subjective insight 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 spiritualization. The exhibition is also
the first project featured as part of MeetFactory Gallery’s long-term programming
cycle entitled Other Knowledge.
k / c Tereza Jindrová

7

PRAGOVKA ARTDISTRICT

Melanie Bonajo, Jakub Jansa, Priscilla
Telmon & Vincent Moon: Spiritualities:
Three Contemporary Portrayals of
Transcendence and Beliefs
25. 5. – 16. 8.

MIMO MAPU / OFF THE MAP

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

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

KundyCrew a Pavel Karous:
Apps. Occupation
květen / May
Autory spojuje parafráze tradičních technik i aktivistický přístup k umění. Společná
výstava realistické sochy (sorela) a lidové
výšivky je plná zcela konkrétních a aktuálních témat, jako je radikalizace slovenské
politiky bytová situace v Praze, prekarizace
práce nebo nedávná krize na řecko-turecké hranici.
en The artists combine paraphrases of traditional techniques and an activist approach to art. This joint exhibition of lifelike
sculptures (social realism) and folk embroidery is full of very concrete and topical
issues, such as the radicalization of Slovak
politics, the housing situation in Prague,
casualization of work, and the recent crisis
in Greece on the Turkish border.
Kaligrafická škola Petry Vitáskové
a KundyCrew
červen / June
Výstava školy japonské kaligrafie Iroha v konfrontaci s tradiční slovenskou
výšivkou navazuje na předchozí výstavu.
en Exhibition of the School of Japanese
calligraphy - Iroha in confrontation with
traditional Slovak embroidery is a continuation of the previous exhibition.

E3

Lucie Doležalová: Track
18. 6. – 31. 8.
Lucie Doležalová vnímá kresbu jako záznam každodennosti. Pro výstavu připravila site-specific projekt evokující nekonečnou cirkulaci energie. Pohyb lidí
i strojů v operačním rádiu blízké stanice
metra se v jejích kresbách spojuje v abstraktní mašinerii rukou, nohou, očí a kamer.
en Lucie Doležalová perceives drawing as
a record of daily events. For the exhibition she prepared a site-specific project
resembling neverending energy circle. In
her drawings, the movement of people
and machines in the operation radius of
nearby metro station unites into an abstract machinery of arms, legs, eyes and
cameras.

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

GALERIE VIA ART

E

SVIT

DISPLAY
FUTURA

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA
JIRI SVESTKA GALLERY
VIA ART

NIKA
GALERIE MIMOCHODEM
GALERIE GEMA

GALERIE PROLUKA
XAOXAX

ALTÁN KLAMOVKA

MODERN ART GALLERY

CAPACITAS – STATUA POLICLINICA

Výstava pracuje s tématem synestezie, zároveň propojuje i další témata, paralelně
se objevující i v hudbě a textech skupin
Střešovická kramle a Victory Nox Art Division Team.
en The theme of the exhibition is synesethia, at the same time interconnecting
other themes that appear in the music
and lyrics of the groups Střešovická Kramle and Victory Nox Art Division Team: catastrophic visions of the future, dark sides
of human behavior, fear of uncertainty,
strange beings, transformers and spouts
with glowing eyes, dense atmosphere,
desiccated rivers, monsters, torture (environmental) anxiety.
k / c Tereza Špinková
PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Radim Langer: Bafana Bafana
19. 5. – 19. 6.
Výstava zahrnuje výsledky autorovy malířské práce za posledních pět let. V žádném
případě se nejedná o pokus retrospektivního obcování nad sebou samým. Ba naopak: jde o vyobcování svého Já k nečekanému maximu – uvádí kurátor výstavy.
en The exhibition is results of the author's painting work over the last five
years. But it isn´t by any means an attempt
at retrospective and self obsession. On
the contrary – alienation of oneself to an
unexpected maximum.
k / c Vladimír Skrepl
Valerie Habsburg, Anna Bochková:
Erinnerungsinseln
28. 6. – 23. 7.
Výstavní projekt dvou vídeňských umělkyň
pracuje s hmotou prostoru s cílem vytvořit 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
communicate with each other, both materially and in terms of content.
PRAGOVKA GALLERY POP–UP
Martin Lacko: Elf slashed with a sword
2. 5. – 12. 6.
Martin Lacko je současný student AVU
u Vladimíra Skrepla a absolvent ilustrace,
animace a fashion designu na VŠUP. Na vý-

ETC. GALERIE

F

GALERIE VYŠEHRAD
MEETFACTORY

stavě v Pop-Up bude prezentovat své malby a velkoformátové digitální tisky zabývající se fantasy tematikou a osobní mytologií.
en Martin Lacko is a student of Academy
of Fine Arts in Prague in atelier of Vladimír Skrepl and a graduate of illustration,
animation and fashion design at VŠUP. At
the exhibition he will present paintings and
large format digital prints dealing with fantasy themes and personal mythologies.
k / c Darina Alster

G

Filip Dvořák, Martin Kolarov:
Age of No Heroes
16. 6. – 23. 7.
Autoři, poučeni barokní estetikou, která
vytváří iluzi pohybu a měkkosti pevných
materiálů, 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 aesthetics, which create the illusion of movement and softness of solid materials, immobilize the drapery – remaining as the
only and petrified attribute of heroism.
The project refers to the theme of Swan
Songs – and the desire for the disappearing grandeur - of heroes, ideals.

H

THE WHITE ROOM
Marie Ladrová a Pavel Trnka: Šťávy – Soli
3. 3. – 4. 6.
Výstava tvořená velkoformátovými kresbami, ve kterých se oba umělci meditativně noří do skrytých principů a zákonů přírodních chemických procesů ve prospěch
výtvarné technologie. Pavel Trnka používá k malbě a kresbě např. rez, měděnku
či třeba sůl. Marie zpracovává organickou
hmotu – houby, plody, šťávy.
en An exhibition of large-format drawings
in which both artists meditatively immerse

I

themselves in the hidden principles of
natural chemical processes for the benefit of art technology. Pavel Trnka uses, for
example, rust, copperplate or salt. Marie
processes organic matter - mushrooms,
fruits, juices.
k / c Vladimír Merta
Vladimír Merta: Sound Specific
8. 6. – 19. 6.
Intermediální projekt založený na sdílení
vizuálních obrazů – objektů a zvuku. Instalace Vladimíra Merty představí artefakt
– dílo shrnující autorovy zkušenosti z různých oborů a oblastí jeho zájmů. Primární
kompozici této instalace tvoří ozvučené
pravěké kamenné nástroje „období paleolitu”.
en Intermedia project based on sharing
visual images – objects and sound. The installation will present an artwork summarizing the author's experience in various
fields and areas of his interest. The primary composition of this installation consists
of “Paleolithic” sounded, prehistoric stone
instruments.
Alexandra Naušová, David Helán, Martin
Vlček, Lucie Nováčková, Aleš Zapletal:
Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho /
We Met Plato, But We Didn't Read Him
28. 6. – 23. 7.
Výstava předkládá možné způsoby uchopování 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 platónská jeskyně je umístěna do industriálu.
en The exhibition shows differnet possibilities of comprehension of inspiration
by philosophical 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 un-

concrete outlines and the platonic cave is
located in an industrial setting.
k / c Barbora Hájková
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
I: Too Close To Far
9. 6. – 30. 6.
Projekt Šárky Koudelové a hostů, relativizující význam naší geografické přítomnosti
i naučenou představu o vzdálenostech jak
fyzických, tak časových. Výstava je první
částí série propojující místa i autory, kteří
se běžně nepotkávají.
en The project by Šárka Koudelová and her
guests relativizes the importance of our
geographical presence, as well as learned
physical and temporal distances. The exhibition is the first part of the series, connecting places and authors who do not
normally meet.
k / c Šárka Koudelová
SVĚTOVA 1
Světova 1, Praha 8
pá+ne / Fri+Sun, 12:00–17:00
svetova1.cz
AKCE /
EVENTS
Landscape Festival Žižkov 2020.
Krajina, město, veřejný prostor /
landscape, city, public space
19. 6. – 30. 9.
Již 8. ročník krajinářského festivalu opět
obrací svou pozornost ke krajině pražského
Žižkova. Jeho cílem bude navázat na předchozí aktivity, které se odehrály na Nákladovém nádraží, na Vítkově a na Dolním
Žižkově. Letos se zaměří především na ve-

řejná prostranství dopravního uzlu nad Florencí u nástupu na Vítkov, cyklostezku pod
Vítkovem, 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.
NA VÝLETĚ /
AN EXCURSION
ARTO.TO GALERIE
Uhelný mlýn
Areál Šroubáren 40
252 66 Libčice nad Vltavou
www.arto.to
Jitka a Květa Válovy: Z domácího archivu /
Landscape, City, Public Space
31. 5. – 30. 8.
k / c Marie Bergmanová ve spolupráci
s Domem Válovek (www.dumvalovek.cz)
DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Náměstí Přemysla Otakara II. 38,
České Budějovice
https://dumumenicb.cz
Ivan Pinkava: Backtracking
11. 6. – 23. 8.

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ
Komenského 10, 586 01 Jihlava
út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00
http://ogv.cz
Adriena Šimotová, Jiří John: Dvojí
obrazotvornost / Návrat v návratu //
Dual Imagination / Return to the Return
do / until 16. 8.

ArtMap chytIla nákazu písmem
COVID od Studia Najbrt. Díky
za šíření! / ARTMAP HAS BEEN
INFECTED BY THE COVID FONT
FROM STUDIO NAJBRT. THANKS
FOR SPREADING IT!
ArtMap se těší finanční podpoře:

František Štorm, Havran, 2019

Ondřej Roubík: Červený keř / Red Bush
10. 3. – 31. 7.
Nejčerstvější obrazy vznikaly na slunné Mallorce. Zatímco Roubíkovy dřívější práce
byly zaměřeny na psychologii portrétovaných, nyní postava spíše přejímá roli na
scéně, jež je sama nositelem významu.
en The most recent paintings from sunny
Mallorca. While Roubík’s earlier work was
focused on the psychology of the portrayed, the figure is now rather taking on
a role in the scene, which itself carries
a meaning.

E3

GALERIE VIA ART
Resslova 6 (E3)
út–čt / Tue–Thu, 14:00–18:00,
pá / Fri, 14:00–17:00
galerieviaart.com
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Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
Národní galerie Praha, Veletržní palác
6/3–22/11 2020
ngprague.cz

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

Hvězdný prach: luxusní česká bižuterie /
Stardust: Exhibition of Luxury Czech
Jewellery
10. 3. – 23. 8.
k / c S. Stanická a P. Nový

VLAJKA
Marius Lut
3. 6. – 31. 8.

knihy.artmap.cz

Způsob, kterým Pavla Malinová promlouvá
skrze své obrazy, vypovídá o jejím pohledu na mezilidskou komunikaci. Ve své práci
odkazuje na období surrealismu, kubismu
a antiky, ale zároveň je osobitým a citlivým
způsobem převypravuje a přetváří.
en A personal experience of human interactions defines the language of Pavla Malinová’s paintings. In her practice, she alludes to surrealism, cubism and antiquity,
while shifting these influences with sensitivity and grit.
k / c Julie Béna

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

Auta – Václav Jirásek

Pavla Malinová: Prázdné objetí /
Hollow Hug
9. 6. – 18. 7.

v Berlíně a nemohou překročit české hranice, proto bylo rozhodnuto, že tato výstava
bude mít úplně jinou formu, než bylo původně plánováno. Prach promlouvá bude
uvedena jako online výstava.
Váhaly jsme s přidáváním dalšího obsahu do
nekonečného rolovacího stroje, který by byl
pouhou náhradou za skutečnou osobní zkušenost plynoucí z interakce s uměním. Proto
jsme se zcela vzdaly snahy vytvořit něco podobného virtuální galerii. Nemáme v úmyslu zploštit bílou krychli. Místo toho nás tato
vrstvená a bobtnající výstava zavedla do
lesa, k jezeru, do bažiny. Takové prostředí Mareniným pracem prospívá, byly pro něj
vytvořeny. Cítí se v něm útulně, jako doma,
zasazené do listů a mechu.
Zveme vás, abyste s námi strávili v lese nějaký čas, rozhlíželi se a poslouchali. Když se
zaposloucháte pozorně, možná jej uslyšíte
promlouvat.
en The solo exhibition The Dust Speaks by
Maren Karlson was meant to open on the
top floor of FUTURA on April 24th, 2020.
Maren and Christina are in Berlin and can’t
cross the Czech border, so it’s been decided that this exhibition will take an entirely
different form than what was originally
planned. The Dust Speaks will be presented
as an online exhibition.
At first hesitant to add more content to
the seemingly endless scrolling machine
and present what would only be a substitute for the real, personal experience
that comes with interacting with art, we’ve
turned away entirely from attempting to
create anything similar to a ‘virtual gallery’.
We have no intention to flatten the white
cube. Instead, this layered and expanding exhibition takes us to the forest, to the
lake, to the swamp. Maren’s works thrive in
these environments, they were made for
them. They’re cozy, right at home nestled
into the leaves and moss.
We invite you to spend some time in the
forest with us, to look and to listen. If you
listen closely enough, you might even hear
it speak.
k / c Christina Gigliotti

Dorota Sadovská, Saint George, 2020,
the cycle Wounded Canvas

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

Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries
01/06 – 31/07 2020

artmap.cz

