Výstava je součástí / The exhibition
is part of: SUMO | The Odd Year.
International gallery co-op in Prague.
Výstava je součástí / The exhibition is
part of: Fotograf Festival #10
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 s pečlivě vybranými tituly
z oblasti beletrie, literatury pro děti,
teorie, výtvarného umění a autorské
tvorby pravidelně pořádá akce - více na
facebooku a webových stránkách.
A1
GALERIE NTK
Národní technická knihovna
Technická 6 (A1)
út–ne / Tue–Sun, 10:00–18:00
galerientk.cz
Wai Ting Loretta Lau: Confession
27. 8. – 27. 9.
Jádrem výstavy mladé hongkongské umělkyně je
reflexe odloučení lidí během karantény v období
koronavirové pandemie prostřednictvím mezinárodně zaměřeného projektu.
en Young artist from Hongkong is reflecting
people's isolation during the quarantine caused
by the coronavirus pandemy in her internationally focused project.
spolupráce/cooperation Jakub Zajíček
k / c Milan Mikuláštík
To nejlepší z architektury 60. a 70. let
v České republice
8. 10. – 15. 11.
Výstava je výsledkem dlouholetého projektu
NPÚ, zkoumajícího hodnoty moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní
a kulturní identity České republiky. Odstup více
než padesáti let od vzniku těchto děl poskytl
náležitý prostor a náhled, aby bylo možno posoudit a zaznamenat jejich hodnoty, a důvody,
proč by měla zůstat součásti naší urbánní, či
volné krajiny, a proč by některá z nich dokonce
měla být institucionálně chráněna.
en The exhibition is a result of long-time project
of National Heritage Institute, focused to values
of modern architecture of 60s and 70s of 20th
century, as part of national and cultura identity of Czech Republic. The distance of more
than fifty years from the origin of these works
provides appropriate space for considering and
recording of values and reasons, why it should
remain part of our urban or natural landscape
and why should some of them would be even
protected.
k / c NPÚ
A3
GALERIE AVU
U Akademie 4 (A3)
Hlavní budova AVU / AVU main building
po–pá / Mon–Fri, 14:00–20:00
avu.cz
Diplomanti AVU + hosté
17. 9. – 27. 9.
Diplomové práce letošních absolventů AVU byly
doplněny o díla hostů, které přizvali kurátoři
Marcel Fišer a Petr Dub. Výstava ukazuje aktuální tendence, které nastupující generace umělců
řeší, i vazby na tvorbu předchozích absolventů.
Doprovodný program na www.avu.cz.
en This year's AVU graduates' diploma theses
supplemented by works of guest invited by curators Marcel Fišer and Petr Dub. The exhibition shows the current trends that the incoming
generation of artists is solving as well as the links
to the work of previous graduates. Accompanying program at www.avu.cz.
A4
HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA
Bubenská 14 (A4)
út–so / Wed–Sat, 18:00–24:00
Diplomanti FAMU
9. 9. – 30. 9.
Tereza Štětinová & Roman Štětina
30. 9. – 28. 10.
Ateliér Malba 1 AVU
7. 10. – 28. 10
k / c Ján Gajdušek
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
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
do / unti 12. 10.
Výstava je vyústěním více než dvacet let trvajícího projektu umělecké dvojice Šlapetová–Rittstein, která spojila své osudy s posledním domorodým papuánským kmenem Yali Mek. Své
zkušenosti s poznáváním života domorodých,
původně kanibalských kmenů v jejich přirozeném a rychle mizejícím prostředí umělci průběžně osobitě zpracovali a přenesli do komplexních souborů kreseb, videí, objektů, fotografií
i monumentálních soch, které v instalacích tvoří
kompaktní celky.
en ULTRASUPERNATURAL is the culmination
of a project spanning more than twenty years,
undertaken by artists Šlapetová and Rittstein.
Barbora and Lukáš have devoted their lives to
studying the Yali Mek, the last Papuan indigenous tribe.
Nadia Rovderová: Fotofatal 1999–2020
4. 9. – 9. 11.
Pro Nadiu Rovderovou je fotografování nutkáním,
občas i posedlostí, někdy jakoby „zásahem vyšší
moci“. Fotografie se jí „dějí“, „přicházejí k ní“.
Fotoaparát, mobil nebo skener jsou pro ni výtvarnými nástroji, jimiž zaznamenává nejenom viditelný svět kolem sebe, ale i to, jak tento svět vyjevu-

Ivana Lomová: Ve městě / In The City
do / until 27. 9.
Ivana Lomová maluje Prahu. Přesněji maluje
vzpomínky otištěné do její dnešní podoby. Vybírá místa, do kterých se vepsala atmosféra 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.
en Ivana Lomová paints Prague. Or rather,
she paints the memories imprinted on today's Prague, picking spots that still carry the
distinct atmosphere of the so-called "normalization era", the years of her childhood 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 unremarkable 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 seemingly unremarkable shapes.
B2
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10 (B2)
út – ne / Tue – Sun, 13:00 – 18:00
www.villapelle.cz
Petr Písařík: Stardust
10. 9. – 11. 11.
Petr Písařík pojal prostor Villy Pellé ve strhující
instalaci jako náhrdelník, propojující všechny její
prostory ve vnitřně provázaný emotivní celek,
skládající se z rozpínajících se trojrozměrných
objektů a hutných obrazů, složený z mnoha kamenů, z nichž každý pochází z jiného naleziště.
en Petr Písařík approaches the space of Villa
Pellé in a captivating installation as a necklace,
connecting all its spaces into an internally connected emotional whole, consisting of expanding three-dimensional objects and dense paintings, composed of many stones, each of which
comes from a different site.
k / c Karel Srp
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
Anna Schachinger & Julia Goodman
5. 9. – 15. 10.
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
Ekobuňka AVU: Vlastnecká klimaagitka / Ecocell
AVU: Patriotic Climate Agitation
3. 8. – 7. 10.
Česká hymna vs. současná realita = Vlastenecká klimaagitka.
en Czech national anthem vs. contemporary reality = Patriotic Climate Agitation.
k / c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
Pavlína Fichta Čierna: Za trest / As
Punishment
8. 10. – 15. 1.
Projekt se zaměřuje na postavení trans* lidí
a poukazuje na různé formy diskriminace
a utrpení, kterým jsou vystaveni.
en The project focuses on the situation of
trans* people and points to the various forms
of discrimination and suffering to which they
are exposed.
k / c Lenka Kukurová a Zuzana Štefková
BERLINSKEJ MODEL
Pplk. Sochora 9 (B4)
berlinskejmodel.cz
Fantasy Finery: Vanessa Conte,
Yong Xiang Li, Mel Odom, Emma Pryde
4. 9. – 11. 9.
Výstava je inspirována sofistikovanými technologiemi, které by mohly v budoucnosti zcela nahradit sexuální partnery. Pro označení tohoto
fenoménu vznikl novotvar „digisexualita”. Výstava představí díla (kresby, objekty a videa), které
se tohoto pojmu dotýkají.
en The exhibition has been inspired by sophisticated technologies which could, in the future,
completely replace sexual partners. To label this
phenomenon, the novel term “digisexuality”
was created. The exhibition will present works
(drawings, objects and videos) which are concerned with this concept.
k / c Monika Čejková
GALERIE PETR NOVOTNÝ
Heřmanova 35 (B4)
út–pá / Tue–Fri, 12:00–18:00,
so po domluvě na tel. / Sat by appt.
galeriepn.cz
David Pešat: Janus
2. 9. – 3. 10.
Petr Malina: Urban Structure
7. 10. – 7. 11.
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
Vjera Borozan & Alexandra Vajd
září–říjen
Rezidence se bude zabývat otázkami příslušnosti, sounáležitosti, toho kam a proč patříme či
chceme nebo můžeme patřit. V současné době,
kdy se problematika identit stává ožehavým tématem, nebezpečnou zbraní na bitevním poli

kulturních i jiných válek, proměňují se zároveň
i samotné procesy a způsoby identifikace, jejích
prožívání a sdílení. Alexandru a Vjeru bude především zajímat, jak o tom všem přemýšlet a mluvit,
aniž by se diskuse v době globální pandemie a klimatická krize stávaly kontraproduktivní.
en The artists residence addresses issues of affiliation, belonging, where and why we belong to
or where we want or can belong to.
NADACE A CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
Dukelských hrdinů 25a (B4)
st – ne / Wed – Sun, 12:00 – 18:00
www.galeriejeleni.cz
GALERIE JELENÍ
Oskar Helcel: Tekoucí dům / The Flow Building
4. 9. – 27. 9.
Vyleštěné stěny developerského simulakra, vulgarita jeho kótované korektnosti i transparence utvářejí zrcadlovou plochu, která odráží dráhy
zvnějšku vedené komunikace: techniky observace, občanské uvědomělosti či aktivismu. Iluze ale
není dokonalá, architektonický projekt nemizí,
nýbrž o sobě nakonec i něco prozrazuje.
en The polished walls of the developer simulacrum, the vulgarity of its dimensioned correctness and transparency, form an impenetrable
mirrored surface that reflects the circuits of
externally guided communication: observation
techniques, civic awareness or activism. But the
illusion is not perfect, the architectural design
does not disappear but in the end simply reveals
something about itself.
k / c Lenka Střeláková

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.
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
Martin Salajka: Neurosis
11. 9. – 9. 10.
Malíř expresivních barevných přírodních i městských, převážně nočních scenérií představuje své
nové nejen zoomorfní obrazy s odkazem na ikony
dějin umění.
en Painter of expressive colorful natural and urban, mostly night scenery presents his new not
only zoomorphic paintings with reference to
icons of art history.
k / c Otto M. Urban

Michal Cimala, Michal Škapa: Duo Neone
16. 10. – 22. 11.
Dva malíři s přesahem do prostorových objektů a soch představí své instalace s neony, které
significant other, unknown place –
prostupují jejich díly. Výstava doprovází festival
unknown other, significant place
Signal.
9. 10. – 1. 11.
en Two painters with an overlap into spatial obVýstava vznikla z dlouhodobé spolupráce mezi
jects and sculptures will present their installastudenty pražské FAMU a HBK v Brunšviku v rámci tions with neon lights that permeate their works.
workshopu Fotograf Festivalu s názvem Uneven
Exhibition accompanies the Signal festival.
Ground. Vystavované fotografické práce, videa
k / c Jan Kudrna
a performance se zaobírají otázkami setkáváC1
ní, překračování hranic a exotizujícího pohledu
GALERIE AMU
zproštěnými způsoby vnímání druhého.
Galerie Akademie múzických
en The show is based on a collaboration beumění v Praze, Hartigovský palác,
tween students at Prague’s FAMU and BraunschMalostranské náměstí 12, vchod z průchodu
weig’s HBK during a workshop for Fotograf Festido ul. Tržiště (C1) / Galery of the Academy of
val: Uneven Ground. In the photographic, video
Performing Arts, Hartig Palace, Malostranské
and performance works presented here, quesnám. 12, entrance from Tržiště Street
tions of the encounter, transgression and ways of
út–ne / Tue-Sun, 13:00–19:00
looking at the other free from an exoticizing gaze
gamu.cz
are being negotiated.
k / c S. Kiwitt, A. Voswinckel, T. Rudolf
František Fekete, Vendula Guhová, Lucie
Ščurková, Veronika Švecová: Odkrok
GALERIE KURZOR
29. 8. – 6. 9.
Brave New Normal
23. 9. – 22. 11.
Celoroční výstavní program Václava Janoščíka
pro Galerii Kurzor pokračuje třetí částí, jíž rámuje snaha vypořádat se s dalším – a z hlediska filmu tím vůbec nejpopulárnějším – žánrem, totiž
s žánrem superhrdinů.
en Václav Janoščík’s year-long exhibition programme for the Cursor Gallery continues with
part three, which is framed by the endeavour to
address another genre, the most popular from
the perspective of film, namely that of the suDiplomová výstava studentů Centra audiovizuálperhero.
ních studií FAMU v Praze.
k / c Václav Janoščík
en Diploma exhibition of students of Center for
Audiovisual Studies, FAMU, Prague.
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA –
VELETRŽNÍ PALÁC / TRADE FAIR PALACE
Juan David Calderón Ardila, Ranaji Deb, Oskar
Dukelských hrdinů 47 (B4)
Helcel, Martin Netočný, Hassan Sarbakhshian,
út–ne / Tue-Sun, 10:00–18:00
Evgenii Smirnov, Longyu You: Přítomný čas
st / Wed, 10:00–20:00
prostý / Simple Present Tense
ngprague.cz
12. 9. – 20. 9.
Diplomová výstava studentů katedry fotografie
Kurt Gebauer
FAMU v Praze.
do / until 10. 1. 2021
Výstava je zatím nejuceleněji představeným sou- en Diploma exhibition of students of Department
of Photography, FAMU, Prague.
borem prací sochaře-malíře Kurta Gebauera,
k / c Hynek Alt
velké postavy českého umění 20. století, který
celý život soustředěně rozvíjí, střídá a vrací se
rozsáhlá území, proměnlivá perspektiva –
k několika překrývajícím se technikám a tématům. proměnlivá území, rozsáhlá perspektiva /
en This exhibition features the most comprehen- vast terrain, shifting perspective – vast
sive collection of works to date by the sculptorperspective, shifting terrain. Christian Kasners,
painter Kurt Gebauer, one of the great figure of
Susanne Keichel, Tobias Neumann, Andrzej
20th century Czech art. The artist has been de- Steinbach, Lina Zacher
veloping, changing and revisiting several overlap- 10. 10. – 1. 11.
ping techniques and themes all his life.
k / c S. Kiwitt, A. Voswinckel, T. Rudolf
k / c Michal Novotný
GALERIE JOSEFA SUDKA
NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze /
Úvoz 24 (C1)
NO DEMOLITIONS! Forms of Brutalism in Prague
út–ne / Tue–Sun, 11:00–17:00
do / until 22. 11.
www.upm.cz/galerie-josefa-sudka
Výstava prezentuje výjimečné architektonické
Božena
Sudková, Josef Sudek: Krajina dětství /
„brutalistní” projekty v Praze z 60. až 80. let –
Their Childhood Landscape
realizované i nerealizované stavby. Klade si za cíl
být nástrojem pro poznání brutalistní architektu- do / until 27. 9.
Výstava připomíná 30. výročí úmrtí Boženy Sudry a vodítkem pro aktivizaci návštěvníků v duchu
kové, sestry a spolupracovnice slavného fotograbrutalismu.
fa Josefa Sudka. Snímky Boženy Sudkové a jejího
en The exhibition presents extraordinary “Brubratra nás zavedou do Nových Dvorů, na zámek
talist” projects, both materialized buildings and
Kačina a do nedaleké Kutné Hory, kde sourozenci
project proposals, in Prague between 1960 and
trávili svá raná léta.
1980. The exhibition will help the public learn
en The exhibition commemorates the 30th anabout Brutalist architecture and inspire visitors
niversary of the death of Sudková, sister and
to actively protect brutalist buildings.
collaborator of the famous photographer Josef
k / c Helena Doudová
Sudek. The photos made by Božena Sudková and
Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal /
her brother take us to Nové Dvory, Kačina chaEchoes of the Venice Biennale: Stanislav Kolíbal teau and nearby Kutná Hora, where the siblings
do/ until 10. 1. 2021
spent their early years.
Přemístěním výstavy z Benátského bienále 2019
MUSEUM MONTANELLI (MUMO)
do Malé dvorany Veletržního paláce získávají náNerudova 13 (C1)
vštěvníci nový pohled na Kolíbalovu hlubokou vizi.
út–pá / Tue–Fri, 14:00–18:00,
Prostor oživují jasné nástěnné kresby, zatímco
so–ne / Sat–Sun, 13:00–18:00
jedna z konstruktivistických soch z 90. let zdůrazmuseummontanelli.com
ňuje umělcovo důležité propojení malby, kresby,
Tajemný kabinet profesora Beneše /
sochy a architektury.
Professor Beneš’ Cabinet of Mysteries
en By transferring the exhibition from the 2019
Venice Biennale to the Small Hall of the Trade Fair od / from 1. 10.
Palace, the visitors get a fresh perspective on the Výstava vzniká nejen jako oslava českého neuroartist’s immersive vision. The space is brought to chirurga prof. Vladimíra Beneše. Expozice odhalí
tohoto neobyčejného muže také jako vášnivého
life by vivid wall drawings based on the dimenentomologa a sběratele. Estetické formy a barsions of the building; while one of the construcvy vystavených exponátů podnítí obdiv k přírotivist sculptures from the 1990s emphasises the
dě spojí se s uměleckými díly a videi z výtvarné
vital link in the artist’s work between painting,
oblasti. Museum se promění v tajemný kabinet
drawing, sculpture, and architecture.
kuriozit.
k / c Julia T. Bailey
en This current exhibition is more than a celSen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých
ebration of our admiration for the Czech neurozemích / A Dream within a Dream: Edgar Allan
surgeon, Professor Vladimír Beneš. We also aim
Poe and Art in the Czech Lands
to reveal this remarkable man's passion for endo/ until 22. 11.
tomology and collecting. The esthetic forms and
Výstava se věnuje reflexím tvorby americkécolors of the exhibits evoke wonder. Presented
ho spisovatele, básníka a teoretika Edgara Allana
Poea (1809–1849) ve výtvarném umění v českých alongside sculptures, artworks and videos, these
zemích, stejně jako obecnějšímu fenoménu hrů- unique collectors' objects enrich our sensibility.
The Museum transforms itself into a mysterious
zy a strachu. Poe vyvolává dodnes živý zájem,
jeho povídky a básně stále inspirují nejen literáty, cabinet of curiosities.
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.
k / c Veronika Hulíková, autor / author Otto Urban

Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces /
The Creative Process
do / until 25. 10.
Výstava představuje osobnost významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož
vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce regionu

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA – PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské nám. 1/12 (C1)
út–ne / Tue-Sun, 10:00–18:00
st / Wed, 10:00–20:00
ngprague.cz

Rembrandt: Portrét člověka / Rembrandt:
Portrait of a Man
25. 9. – 31. 1.
Ústředním dílem výstavy je portrét Učence ve
studovně ze sbírek NGP. Výstava se pak s pomocí dalších Rembrandtových děl i s pomocí prací
jeho současníků i následovníků pokusí přiblížit
vnitřní život zachycený ve výrazu portrétovaného, ať už jím byl neznámý člověk či Rembrandt sám.

en The exhibition’s central work is the portrait
Scholar in His Study from NGP collections. The
exhibition, with the help of other works by Rembrandt, as well as with the help of the works
of his contemporaries and followers, will try to
bring closer the inner life captured in the expression of the person portrayed, whether it
was an unknown person or Rembrandt himself.
k / c Lucie Němečková
C2
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA –
VALDŠTĚJNSKÁ JÍZDÁRNA
Valdštejnská 3 (C2)
út–ne / Tue-Sun, 10:00–18:00
st / Wed, 10:00–20:00
ngprague.cz
Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the
Thorns
11. 9. – 10. 1.
Rozsáhlá retrospektivní výstava Mikuláše Medka představí autonomní část malířových děl ve
Valdštejnské jízdárně, díla se sakrální tematikou v Klášteře sv. Anežky České a ve Veletržním
paláci rozměrnou realizaci pro Československé
aerolinie.
en The extensive retrospective exhibition of the
painter Mikuláš Medek will present the autonomous part of his work in the Waldstein Riding
School, religious-themed paintings in the Convent of St. Agnes of Bohemia and a large-scale
artwork for Czechoslovak Airlines in the Trade
Fair Palace.
k / c Lenka Bydžovská, Karel Srp
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
do / until 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

ence of suspending the hyperaccelerated global
infrastructure.
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)
do / until 17. 10.
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
Unplugged
John Cage (v podání členů České filharmonie),
Tomáš Džadoň, Patricie Fexová, Habima Fuchs,
Tomáš Moravec, Nicole Six & Paul Petritsch,
unconductive trash, Rinus van de Velde, Lenka
Vítková
13. 8. – 29. 11.
Název mezinárodní skupinové výstavy vychází
z hudební terminologie vystoupení na akustické
nástroje. Umělci projekty připravili s minimální
spotřebou fosilních paliv na produkci a transport.
V centru zájmu stojí motiv vystoupení z komfortní
zóny, redukce prostředků při zachování profesionality institucionální reprezentace. Součástí je
akcent na denní osvětlení a fyzický prožitek při
setkání s uměním.
en Collective exhibition of international
artists derives its name from acoustic musical
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 maintaining the professionalism of
institutional representation. An accent on daylight and physical experience when encountering
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
Milana Pekař: Popovrchu
4. 9. – 10. 10.
Výstava představuje výsledky doktorandského
studia Milana Pekaře, pedagoga Ateliéru keramiky a porcelánu, zaměřeného na výzkum efektující
glazury. Kromě hotových objektů budou představeny i přípravné experimentální fáze –zkoušky
glazur a snímky chemických rozborů.
en The exhibition presents the results of Milan
Pekař's (Atelier of Ceramics and Porcelain) PhD
project.
k / c Radek Wohlmuth
Diplomky
8. 10. – 10. 10.
Celoškolní výstava bakalářských a diplomových
prací studentů UMPRUM.
en School-wide exhibition of bachelor's and
master's theses of Academy of Arts, Architecture
& Design in Prague.

Architektura a česká politika v dlouhém 19. století
16. 10. – 12. 12.
Výstava hledá odpověď na otázku, jaká byla role
nacionalismu v české architektuře a jak se do ní
promítaly vertikální loajality ve vztahu občanů ke
Antonín Kratochvíl
státu či koruně.
do / until 18. 10.
Retrospektivní výstava českého fotografa Antoní- en The exhibition deals with the role of nationalna Kratochvíla představuje průřez vysoce expre- ism in Czech architecture and the projections of
vertical loyalties in the relationship between the
sivní, sugestivní fotografickou tvorbou jednoho
z nejvýraznějších a nejvýznamnějších světových citizens and the state.
fotografů sociálního dokumentu a fotožurnalismu k / c Jindřich Vybíral
o povaze současné lidské společnosti. Působí na
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM
emoce, zneklidňuje, transformuje s rafinovanými
V PRAZE / MUSEUM OF DECORATIVE ARTS
účinky a přesně dávkuje cílenou rezonanci laby17. listopadu (C3)
rintu podob lidskosti i její odvrácené tváře.
út / Tue, 10:00–20:00, st–ne /
en This retrospective exhibition of the Czech
Wed–Sun, 10:00–18:00
photographer Antonín Kratochvíl presents
upm.cz
a cross-section of a highly expressive, suggestive
C4
photographic oeuvre by one of the world’s most
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
prominent and significant producers of social
DŮM FOTOGRAFIE / HOUSE OF PHOTOGRAPHY
documentary photography and photojournalism
Revoluční 5 (C4)
on the nature of contemporary human society.
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun,
He affects our emotions, upsets us, transforms
10:00–18:00, čt / Thu, 10:00–20:00
images with sophisticated effects, and dispensghmp.cz
es an exact dosage of the intended resonance
of the labyrinth of the forms humanity and its
Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy / Lovelies
averted faces.
from the Files. Sudek and Sculpture
k / c Pavlína Vogelová
do / until 27. 9.
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
do / until 15. 11.
Bienále Ve věci umění 2020 pořádá iniciativa pro
současné umění tranzit.cz ve spolupráci s GHMP.
Výstava s podtitulem „Pojď blíž”se zaměřuje 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” 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
Antonie Stanová: Maculata
21. 8. – 15. 9.
Výstavní projekt prezentuje nejnovější autorčinu tvorbu z období iniciovaného pandemickou
karanténou a celospolečenskou zkušeností pozastavení běhu hyperakcelerované globální infrastruktury.
en The exhibition project presents the author's
latest work from the period initiated by the pandemic quarantine and the society-wide experi-

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
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.
vytvářet místa, pojmenovat minulost –
pojmenovat místa, vytvářet minulost / designing
places, naming history – naming places,
designing history. Zbyněk Baladrán, Eiko
Grimberg, Bernadette Keating, Martin Netočný,
Shelly Silver, Gabriele Stötzer
8. 10. – 15. 11.
„Jak žije druhá polovina”, ptal se v roce 1890 Jacob Riis ve své sociálně motivované fotografické
dokumentaci. Shelly Silver zodpovídá ve své video-koláži, která je portrétem newyorské etnické
enklávy Chinatown, Riisovu výzkumnou otázku:
„Nevíme, protože nás to nezajímá!“ Ale ptáme se
vůbec ještě, komu mimo nás patří veřejný prostor? Skupinová výstava podtrhává spojení mezi
obrazem veřejného prostoru a stavem společnosti, která postupnou individualizací ztrácí pojem o „druhém“.
en “How the Other Half Lives” asked in 1890 Jacob Riis in his socialy motivated fotography documentation. Shelly Silver answers in her video
collage, depicting a portrait of Chinatown in New
York City, Riis's research question: “We don't

know because we don't care!". Are we actually still asking loudly to whom belongs the public
space as well? The group exhibition underlines
the connections between the image of the public
space and the conditions of society, which, when
individualized, loses the notion of otherness.
C5
GARRAGE GALLERY
Vítkova 7 (C5)
st–čt / Wed–Thu, 14:00–18:00
Adrian Altman, Jakub Hošek, Vladimír Skrepl:
Kind Of Like Spitting
26. 8. – 24. 9.
k / c Nik Timková

a záměr je pravidelně vystavovat, protože fotografie je médium, jemuž kniha často prospívá.
en Artist’s books have always been a focus of
Fotograf. The Fotograf Festival now opens an exhibition section with the aim of exhibiting them
regularly, because books are often a great aid to
the medium of photography.
D2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30 (D2)
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00
atelierjosefasudka.cz

Sabine Reinfeld: možné já, posedlé objekty,
posedlé já, možné objekty / imaginable I,
obsessive objects – obsessive I, imaginable
blízko tělem, daleko duší – daleko tělem,
blízko duší / corporally close, spiritually distant – objects
5. 9. – 11. 10.
spiritually close, corporally distant
Poetické bádání Josefa Sudka po povaze fotograAlžběta Bačíková, Anetta Mona Chisa & Lucia
fické reprodukce uměleckých děl bylo inspirací
Tkáčová, Nina Hoffmann, Peter Janáčik,
a počátkem pro site-specific projekt a fotograKateřina Konvalinová
fie německé umělkyně Sabine Reinfeld. Podob14. 10. – 22. 11.
ně jako Sudek i ona s určitou posedlostí zkoumá
Výstava se rozprostírá hned v několika vrsttéma reprodukce prostřednictvím performativvách: jedna je více vysvětlující a snaží se naní fotografie.
jít tu „správnou“ odpověď na to, „co je láska.“
en Josef Sudek’s poetic exploration of reproDalší se zaměřuje na čirou emoci, překračování
hranic a intimní gesta, pro která neexistuje žádné ducing objects of art has been the starting point
and inspiration of Sabine Reinfeld’s site-specifopodstatnění.
ic installation and photography, which she conen The exhibition works on several levels, one
ceived exclusively for the festival. In connecbeing more explanatory, trying to find a “right”
tion with Sudek, the artist obsessively examines
answer for “what is love”, the other focusing on
mere emotion, border crossing and intimate ges- the topic of reproduction through performative
photography.
tures for which there is no justification.
k / c S. Kiwitt, T. Rudolf, A. Voswinckel
k / c S. Kiwitt, A. Voswinckel, T. Rudolf
MUSEUM KAMPA – NADACE
GALERIE VI PER
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH
Vítkova 2 (C5)
U Sovových mlýnů 2 (D2)
st–pá / Wed–Fri, 13:00–19:00,
po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00
so / Sat, 14:00–18:00
museumkampa.cz
vipergallery.org

Pasta Oner Alfons Mucha: Elusive fusion
Nestabilní podloží / Unstable Subsoil
do / until 25. 10.
9. 9. – 31. 10.
Výstava představí tvorbu dvou významných osobVýstava Nestabilní podloží se zaměřuje na seností – jednoho z hlavních iniciátorů art nouveau
suvy zemin a hornin jakožto na unikátní procesy
Alfonse Muchy a jedné z vůdčích osobností české
a prostory setkávání odlišných časů a škál Země
vizuální scény Pasty Onera.
a člověka. Umožňuje nahlédnout do čtyř kontur
en The exhibition presents the work of two imspolečenského a přírodního života sesuvu, jež
portant personalities – one of the primary figures
tvoří jednotlivé části výstavy: Moderní vědění,
of Art Nouveau art Alfons Mucha and one of the
Realitní kancelář Realita, Neposednost a Život
leading personalities of the Czech visual scene
v trhlinách Země.
Pasta Onera.
en The exhibition focuses on landslides as an
unique processes and meeting points of different k / c Karel Srp
times and scales of the Earth and a man.
Olga Karlíková: Naslouchání / Listening
k / c Jan Klimeš, Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel
8. 9. – 8. 11.
Sterec, Jiří Suchánek
Výstava autorky spojované s okruhem uměleckého uskupení UB 12 ukáže způsob a vývoj myšlení
KARLIN STUDIOS
umělecké osobnosti, která je až v dnešní době
Kasárna Karlín, Prvního pluku 2 (C5)
objevována pro svůj invenční přístup k záznaút–pá / Tue–Fri, 15:00–18:00
mu přírody.
so–ne / Sat–Sun, 14:00–19:00
en The exhibition shows the way and the thinking
karlinstudios.cz
process of an artstic personality, who is nowaDominika Trapp: Power must grow,
days rediscovered for her creative recording of
if it doesn't grow it rots.
the nature.
8. 9 - 4. 10.
k / c Terezie Zemánková, Anežka Šimková
Motto druhé vlny feminismu „Osobní je politické”
D3
skvěle odpovídá práci Dominiky Trapp, aniž by jej
sama vnímala jako svůj leitmotiv. Ve svých malbách
ARTINBOX
z posledních let ona sama uplatňuje expresivPerlová 370/3, Dům v Kisně (D3)
ní, intuitivní malířský jazyk a omezenou barevnou
út–čt / Tue – Thu, 16:00–18:00
škálu pro zaznamenávání svých osobních polemik
nebo na vyžádání / or by request
s esencialistickým spojováním femininity a přírody.
+420 777 748 433
en The motto of the second wave of feminism
artinbox.cz
"Personal is political" fits perfectly with the work
Martina Niubó – Klouzová: Hausarbeit macht
of Dominika Trapp, even if this cannot be perFrei
ceived as the author's leitmotiv. In her paintings
25. 9. – 23. 10.
of recent years, Dominika uses an expressive, inAutorská výstava všestranné výtvarnice s humotuitive language and a limited range of colors to
rem a nadsázkou komentuje m.j. téma ženské
record her personal controversies with the esemancipace.
sentialist combination of femininity and nature.
en The author's exhibition of a versatile artist
In her practice.
comments with humor and exaggeration the topk / c Caroline Krzyszton
ic of women's emancipation.
Jan Kostohryz: Vosa v kelímku / Wasp in a cup
k / c Nadia Rovderová
8. 9. – 4. 10.
Barbora Bálková: Kunst Kabinet
Jan Kostohryz se pokusí v malé místnosti v Karlin
30. 10. – 26. 11.
Studios překonat technické obtíže práce s médiAutorská výstava formou sbírky artefaktů předem velkoformátového reliéfu. V galerii, přeměněstavuje jak nejnovější, tak i v minulosti prezenné v dočasné umělecké studio, se v průběhu protovaná díla. Malé intimní objekty s patrnými aujektu začnou zjevovat noví protagonisté, kteří žijí
tobiografickými prvky představíme paralelně
přesně tak ordinérní životy jako my sami.
s instalacemi reflektujícími situaci našeho evropen Jan Kostohryz will attempt to overcome techsko – křesťanského prostředí.
nical difficulties posed by working with the medien The exhibition presents both the latest and
um of large-format relief. The small room in Karalready presented works. Exhibited are small intilin Studios will be temporarily transformed into
mate objects with obvious autobiographical elean artist studio and throughout the project, new
ments in parallel with installations reflecting the
protagonists will inhabit his relief, with their lives
situation of our European-Christian environment.
just as ordinary as our own.
k / c Nadia Rovderová
k / c Lukáš Hofmann
FOTOGRAF GALLERY
můj pohled, tvůj obraz – můj obraz, tvůj
Jungmannova 7 (D3)
pohled / my gaze, your image – my image, your
út–so / Tue–Sat 13:00–18:00
gaze. Alžběta Bačíková, Gundula Schulze Eldowy,
fotografgallery.cz
Pavel Hečko, Shelly Silver, Gabriele Stötzer,
Mezi-obrazy: Archiv kameramana
Kristin Loschert
Jaroslava Kučery
13. 10. – 22. 11.
Vizualizace intimních setkání: Co hledám u objek- 11. 9. – 29. 9.
Jaroslav Kučera neodmyslitelně patří mezi nejtu svého portrétu? A co způsob jeho zachycení
významnější československé kameramany 2. pol.
vypovídá o mé osobě? Shelly Silver ve své video
20. st. Cílem výstavy je nahlédnout do jeho areseji zachycující proces fotografování intimních
momentů ukazuje oko fotoaparátu jako prostřed- chivu, představit profesi kameramana jako práci
níka mezi umělcovou touhou po „druhém“ a zís- tvůrčí a uměleckou a zároveň pochopit specifika
káním kontroly nad výsledným obrazem. Fotograf Kučerovy tvorby a jeho myšlení obrazem.
en Kučera is one of the most important CzechoPavel Hečko v cyklu zdvojovaných portrétů synslovak cameramen in the 2nd half of the 20th
chronizuje svou představu portrétovaných s jecentury. The aim of the exhibition is to take a
jich vlastní sebe-percepcí. Umělkyně Gabriele
Stötzer pocítila k portrétovanému mladému muži look into his archive, to present the profession
Winfriedu převlečenému jako drag queen určitou of cameraman as a creative and artistic work and
spřízněnost, neboť byl stejně jako ona autoritami to understand the specifics of his work and his
thinking through painting.
tehdejší NDR považován za „závadného“.
en Visualizing intimate encounters: What do
tělo společnosti, nestabilní řád –
I seek in my portrait subject? What does the way nestabilní tělo, řád společnosti / social body,
of capturing the other reveal about myself? As
fluid order – fluid body, social order
Shelley Silver sets out to photograph moments
Tina Bara, Dirk Braekman, Yvon Chabrowski,
of intimacy, in her video essay she reflects the
Jolana Havelková, Zdeněk Lhoták, Miloš Šejn,
camera gaze as a mediator between the desire
Heji Shin, Andreas Schulze
for the other and the control of the image. In his 7. 10. – 7. 11.
series of double portraits, Pavel Hečko synchro- Tělo jako díl do společenské mozaiky a současně
nizes his vision of the portrayed with their selfjako neznámý objekt, stojí v centru zájmu sku-perception. During her photoshoot of Winfried, pinové výstavy. Splétání vlastních či cizích těl,
a young man who poses in drag, Gabriele Stötzer nebo jejich oddělovní jsou metafory, se kterými
felt a connection with her model.
pracují umělci ve vizuální rovině se společenským
k / c S. Kiwitt, A. Voswinckel, T. Rudolf
podtextem.
Veronika Čechmánková: White Snow
13. 10. – 22. 11.
Co když zrcadlo ztratí odraznou plochu? Vroste
odraz do materiálu a imploduje? Veronika Čechmánková ve své multimedialní instalaci vypraví
epilog po konci pohádky.
en What if the mirror loses its reflective surface? Does the image grow into the wall and implode? In her multimedia installation, Veronika Čechmánková recounts the epilogue to the
fairy tale.
k / c Lukáš Hofmann
KAVÁRNA BAZÉN
Prvního pluku 20/2
po–pá / Mon–Fri, 13.00–22.00
so–ne / Sat–Sun 10.00–22.00
kasarnakarlin.cz
Knihy v bazénu / Books In the Pool
14. 10.–13.11.
Autorské knihy jsou v hledáčku Fotografu
odjakživa. Fotograf Festival zahajuje jejich sekci

en A body as a piece to the social puzzle and at
the same time an unknown objects – these are
the motives of the main interest in a group exhibition where the bodies of others are interconnected or unexpectedly separeted. All these attitudes
serve as a visual methaphors with social context.
GALERIE FOTOGRAFIC
Stříbrná 2 (D3)
út-ne / Tue–Sun, 13:00-18:00
fotografic.cz

Jens Klein: Talking Archives
17. 9. – 25. 10.
Konceptuální tvorba německého fotografa Jense Kleina se vyznačuje především specifickým
přístupem k archivním materiálům. Soubory jako
Balloons, Sleeping Germans nebo Applicants pak
mimo jiné zkoumají vývoj a podstatu fotografického média včetně jeho mnohých paradoxů.
en The conceptual work of the German photographer Jens Klein is characterized by a specific
approach to archive materials. Series such as

Balloons, Sleeping Germans or Applicants also ex- příběhů, které se váží k jeho dětství a rodnému
plore the evolution and true essence of the pho- kraji v Sudetech. Jeho poutavé krajinné scenérie,
tographic medium, including its many paradoxes. zachycované vesměs bez lidí, vypravují zapomenuté příběhy.
GALERIE 1
en The exhibition of paintings, which the artist
Štěpánská 47 (D3)
has painted over the last two years, is based on
út–pá / Tue–Fri, 10:00–12:00 a 13:00–18:00;
various bizarre stories that relate to his childso / Sat, 10:00–14:00
hood and his native region in the Sudetenland.
topicuvsalon.cz
The artist's landscape sceneries mostly not depOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE
picting figures, tells forgotten stories from this
Kateřina Adamová, Michaela Maupicová Vélová,
region.
Dana Sahánková
k / c Vlasta Čiháková Noshiro
3. 9. – 1. 10.
GALERIE PŠTROSSOVA 23
Společným jmenovatelem tvorby vystavujících
Pštrossova 23 (D3)
umělkyň je propojení kresby s dalšími technikaút–čt / Tue–Thu 13:00–18:00
mi, se kterými každá zachází jinak a vychází jiným
nebo po domluvě / or by appt
směrem. Pozadí tvorby všech tří autorek je pooriginalarte.com
znamenáno silnými životními příběhy.
en All three women-artists are connected by the
dvojitá póza, zrcadlící se já – zrcadlící se
interest of combining drawing with other techpóza, dvojité já / double pose, reflecting self –
niques. The background of the work of all three
reflecting pose, double self
women is affected by strong life stories.
Birgit Jürgenssen, Sophie Thun
k / c Petr Vaňous
8. 10. – 29. 10.
Použitím vlastních těl jako uměleckého média
GALERIE GAMBIT
dvě ženy různých generací zkoumají roli ženy
Řetězová 7 (D3)
a umělkyně a také obrazy sebe samé a té Druhé.
návštěva po domluvě / by appt
Pro výstavu Sophie Thun vytvořila místně-speci+420 602 277 210
fickou instalaci.
gambitgalerie.cz
en Using their own bodies as an artistic medium,
Z depozitáře / From the archives: Karel Nepraš,
the two women of different generations explore
Květa Pacovská, Jaroslav Vožniak, Leoš Suchan,
their role as women and artists and images of
Petr Nikl a další / and more.
themselves and the Other. For this exhibition,
Sophie Thun creates a site-specific work.
GALERIE HAVELKA
k / c S. Kiwitt, T. Rudolf, A. Voswinckel
Martinská 4 (D3)
út–čt / Tue–Thur 11:00–18:00
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
dále po telefonické domluvě / and by appt.
Betlémské náměstí 8 (D3)
+420 603 570 943
po–ne / Mon–Sun 10:00–18:00
galeriehavelka.cz
galerieubetlemskekaple.cz
Tomáš Lampar
13. 10. – 12. 11.

Veronika Bromová, Milena Dopitová, Maud
Kotasová, Petr Lysáček, Jan Matýsek, Karel
Nepraš, Dita Pepe, Václav Stratil, Margita Titlová
Ylovsky
11. 9. – 7. 10.
Jindra Viková a Pavel Baňka: Dialog s časem /
Dialogue with Time
22. 10. – 22. 11.
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30 (D3)
po–ne / Mon–Sun, 11:00–19:00
galerievaclavaspaly.cz

Tomáš Lampar patří mezi voyants – tvůrce obdařené vnitřním zrakem, který mu dovoluje nazřít jevy běžnými smysly nezachytitelné. Kresba
a malba mu slouží jako komunikační kanál s „čímsi“ za stolem, za stěnami, za domem, za mraky…
Tužkou, pastelkou, perem štětcem či špachtlí zaznamenává „energetická těla“ jsoucen, která se
pohybují mimo čas a prostor.
en Tomáš Lampar is among the voyants — those
able to perceive phenomena that elude the
natural senses. Drawing and painting serve as
a communication channel with “something”
behind the table, behind the walls, behind the
house, behind the clouds … With a pencil, colored pencil, pen, brush or palette knife he records the “energetic bodies” of beings that exist
outside of time and space.
k / c Terezie Zemánková
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a (D3)
út–ne / Tue–Sun 11:00–19:00
gjf.cz
Estetika udržitelné architektury /
The Aesthetics of Sustainable Architecture
do / until 22. 9.
Mezinárodní výstava představí hlavní směry
současné udržitelné architektury z pohledu estetických tendencí, které mají dopad na environmentální kontext současné architektury, zejména
v nových urbánních strukturách.
en The international exhibition will present the
main directions of contemporary sustainable
architecture from the perspective of aesthetic
tendencies that have an impact on the environmental context of contemporary architecture,
especially in new urban structures.
Praha – město pro lidi / lidi pro město /
město pro lidi / možnost změny
19. 9. – 31. 10.
Výstava věnovaná tématům udržitelného města
od architektury, dostupného bydlení či AirbnB
přes klimatické změny, veřejný prostor, využití
řeky a dopravu atd. Debaty na www.gjf.cz
en Exhibition dedicated to the themes of a sustainable city from architecture, affordable housing or AirbnB through climate change, public
space, use of rivers and transport, etc.
Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti
historických měst České republiky
1. 10. – 15. 11.
Výstava výsledků výzkumu (2016–2020) hlavních
jevů a atributů tvořících komplexní pohled na památkové hodnoty v měřítku urbánních celků.
en Exhibition based on research of the main
phenomenas and attributes forming comprehensive view of values of monuments in an urban
units scale.
Landscape festival Žižkov 2020
www.landscape-festival.cz
Raumplan a současná architektura /
Raumplan and Contemporary Architecture
do / until 31. 12.
Online výstava / on-line exhibition > www.gjf.cz
GALERIE KRITIKŮ
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3)
út–ne / Tue–Sun, 11:00–18:00
Petra Ottkowski a Jaroslava Kadlecová:
Rámování svělem / Framing of Light
10. 9. – 4. 10.
Ve spolupráci Galerie kritiků s lipskou Galerií ARTAe a podporou Česko-německého fondu budoucnosti vznikl záměr zorganizovat konfrontační výstavu německé umělkyně Petry Ottkowski
a české umělkyně Jaroslavy Kadlecové, jež by vyjádřila základní vztahy výtvarného umění k architektuře. Obě umělkyně mají vynikající tvůrčí výsledky a spojuje je fenomén využití světla a barvy
k modelaci děl. Obohacují návštěvníky o nezapomenutelné zážitky, jak smyslové, tak intelektuální.
en In cooperation of Galerie kritiků and the ARTAe Gallery in Leipzig and with the support of
the Czech-German Fund of Future, the intention
arose to organize a confrontational exhibition by
German artist Petra Ottkowski and Czech artist
Jaroslava Kadlecová, to express basic relations
of the visual art to the architecture. Both artists have excellent creative results, united by the
phenomenon of using light and color to model
works. They enrich visitors with unforgettable experiences, both sensory and intellectual.
k / c Sabine Aichele-Elsner a Vlasta Čiháková
Noshiro
Jaroslav Valečka: Báchorky a balady /
Tall Stories and Balads
6. 10. – 1. 11.
Výstava obrazů, jež umělec namaloval zejména
za poslední dva roky, vychází z různých bizarních

Jiří Petrbok: Život hrdiny / Life of an Hero
4. 9. – 18. 10.
GALERIE VLTAVÍN
Masarykovo nábřeží (D3)
po–pá / Mon–Fri 10:00–18:00
www.auctions-art.cz
Klára Bémová, Lenka Stejskalová, Zdeňka
Hanáková, Milan Krajíček, Zorka Krejčí, Tomáš
Rasl: Jádra 2+2+2
do / until 25. 9.
Výstava generačně blízkých umělců různých
oborů. Svět je jako sen, fata morgána, jehož
podstata je neskutečná… v podstatě neexistuje.
Všechny jevy jsou vyjádřením neustávající energie
vesmíru, jenž ve své pulzaci utváří tvary. Ty vznikají gravitační silou nejprve v podobě jader, která
jsou jakousi matricí, z níž všechno roste, vyvstává
a vzniká a posléze se opět rozkládá a vrací do
prázdnoty.
en An exhibition of generationally close artists
from various fields. The world is like a dream,
a mirage, the essence of which is unreal - it
basically does not exist. All phenomena are an
expression of the constant energy of the universe, which in its pulsation forms shapes. These
are created by gravity, first in the form of nuclei,
which are a kind of matrix from which everything
grows, arises and begins, and then decomposes
again and returns to emptiness.
k / c Magdalena Hamsíková
Jan Saudek: Premiéra
do / until 13. 9.
k / c Robert Hédervári
TAPETA
Knihkupectví ArtMap, Vojtěšská 196/18 (D3)
po–pá / Mon–Fri, 11:00–19:00,
so / Sat, 12:00–18:00
knihkupectvi.artmap.cz
Vojtěšská 196/18 (D3)
Habima Fuchs: Pospíchám se napít věčného
světla / I hurry off to drink eternal light
do / until 19. 9.
Igor Korpaczewski
25. 9. – 12. 12.
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
do / until 6. 9.
Pouť otce a syna – Antonína a Michaela Kratochvílových – je námětem celovečerního dokumentárního filmu Andrey Sedláčkové „Můj otec
Antonín Kratochvíl”. Oba svou cestu v průběhu
natáčení zároveň dokumentovali a výsledné dílo
je k vidění na společné výstavě v Leica Gallery.
en The pilgrimage of a father and son - Antonín
and Michael Kratochvíl - is the theme of Andrea Sedláčková's feature documentary “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.
Vasil Stanko: Rodinný portrét
11. 9. – 1. 11.
Slovenský fotograf vytvořil cyklus, zahrnující portréty osobností z různých oborů. Hlavní inspirací
zde nejsou profese modelů, ale spíše psychologická stránka realizací a ochota fotografovaných
otevřít se autorovi bez přílišné sebekontroly.
en The Slovak photographer created a cycle of
portraits of personalities from various fields. The
main inspiration is not the profession of models,
but rather the psychological aspect of execution
and the willingness of the photographed persons to open up for the author without excessive
self-control.
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
Makis & Heide Warlamis
do / until 11. 11.
Na vybraných příkladech z celoživotního díla Makise a Heide Warlamisových umožňuje výstava
nahlédnout do rozmanitého a bohatého světa jejich umělecké tvorby, která sahá od architektury,
malby, sochařství a poezie až k předmětům, které
„obohacují každodenní život důvtipem a humorem“, a zahrnuje také design porcelánu, osvětlení, nábytku, koberců a dokonce i módu. Na výstavě jsou představena zejména díla zaměřená na
architekturu a přírodu.

en Using selected examples from Makise
and Heide Warlamis lifelong work, the exhibition provides an insight into the diverse and rich
world of their art, ranging 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 presented works focus on architecture and nature.

HUNT KASTNER
Bořivojova 85 (D5)
út–pá / Tue–Fri, 13:00–18:00,
so / Sat, 14:00–18:00
huntkastner.com
Ján Mančuška: A Gap
5. 9. – 17. 10.

ART

109 Kč/5.10 €

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

je své skryté příběhy skrze autorčino prizma.
Výstava nabízí jiný pohled na „osud“, „podstatu“
či „duši“ lidí, věcí a míst, na sotva postřehnutelná
poselství zachycená zdánlivě náhodně, „záměrně
– omylem“, bez stativu, z ruky, při dlouhých
expozičních časech.
en For Nadia Rovder, photography is an urge,
an obsession, a “force majeure”. Photographs "happen to her", "come to her". For
her, a camera, mobile phone or scanner are
artistic tools with which she records not only
the visible world around her, but also how this
world reveals its hidden stories through the author's prism.
k / c Terezie Zemánková

červenec srpen 2020

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

„Když jsem se pak dostal na státní grafickou školu, byl to novej svět. Profesor Karel Novák
byl nóbl pán, inteligentní, to se hned poznalo, protože snášel moje výroky o prdelích,
jak mi zůstaly ve slovníku z války. Taky se mi na něm líbilo, že ukazoval sbírku fotografií
a nic k tomu neříkal. To je přece krásný, když se k fotografiím nic neříká…“
„Zdálo se to jako chaos věcí na stole, ale ty se najednou
sami náhodně uspořádaly a já to mohl vyfotit.“

ANTIQUES

„Vyrůstal jsem u Kutné Hory.
Když jsem jako kluk viděl tu
gotiku, koukal jsem jako zajíc
na novej sníh. Já nebyl zvlášť
vzdělanej, já vyrůstal v gotice
a ani jsem o tom nevěděl…“

TOPIČŮV SALON
Národní 9, 1. patro (D3)
po–pá / Mon–Fri, 10:00–17:00
topicuvsalon.cz
Zdena Kolečková: V kůži Robinsona
do / until 18. 9.
Výstava Zdeny Kolečkové představí její nejaktuálnější tvorbu reflektující autorčin dlouhodobý
zájem o tíživá témata nedávné historie bývalých
Sudet, ale také o ekologická i environmentální
stigmata zakořeněná v rozvráceném severočeském kraji.
en Exhibition shows current works by Zdena
Kolečková reflecting long-term interest in the
difficult topic of recent Sudeten history and also
in ecological and enviromental stigma rooted in
the disrupted North Bohemian region.
k / c Anna Vartecká

Představujeme instalaci čtyř filmů z roku 2007,
která kriticky pracuje s metodou výstavby příběhu v konkrétním prostoru pomocí dramatických
struktur. Byla součástí umělcovy první samostatné výstavy v Karlsruhe pořádané s Mančuškovou
dlouhodobě spřízněnou galerií Meyer Riegger.
en Introducing the film-based installation work
from 2007 that critically works with the method
of constructing a story in a specific space using
dramatic structures, and was the artist’s first solo
exhibition in Karlsruhe with his long-standing gallery Meyer Riegger.
www.ogl.cz

Geometrické struktury / Pocty Zdeňku Sýkorovi (do 30. 8.)
Podstata malby. Adrian Altman – Matyáš Maláč – Vít Svoboda (do 30. 8.)
Marie Lukáčová: Siréna Živa (do 13. 9.)
Marija Nekolová (do 13. 9.)
Interference. Josef Šafařík – Adéla Bébarová – Dávid Sivý (do 27. 9.)
Eugen von Kahler ze soukromé sbírky (do 27. 9.)

ART ANTIQUES
měsíčník o umění, architektuře,
designu a starožitnostech.
www.artantiques.cz

Sigurður Guðmundsson: Journey of Being
Kateřina Komm
5. 9. – 17. 10.
30. 10. – 4. 12.
Kateřina Komm je oceňovanou představitelkou
nejmladší umělecké generace figurálního sochařství. Od roku 2018 pracuje jako asistentka v Ateliéru figurálního sochařství a medaile AVU v Praze,
kde se v rámci doktorského studia věnuje tématu
paměti. Výstava v Topičově salonu bude její první
samostatnou výstavou.
en Kateřina Komm is highly praised representative of figural sculpture of the youngest generation. Since 2018 she is an assistant at the Academy of Fine Arts in Prague. Her actual artistic
topic is „memory“. Exhibiton in Topičův salon is
her first solo exhibition.
Představujeme díla ze série raných fotografick / c Iva Mladičová
kých prací období 70. a 80. let ve formě vizuálWINDOW GALLERY, UDU
ních básní, které zobrazují umělce jako diváka
Husova 4 (D3)
v absurdních situacích. Ve spolupráci s i8 Gallery,
nonstop
Reykjavík.
www.udu.cas.cz/cs/windowgallery-udu
en Presenting works from a series of early photographic works from the 1970s-80s in the format
Josef Sudek: Tzv. volná tvorba / Josef
of visual poems that depict the artist as spectaSudek: So-called Fine Art Photography
tor in absurd situations. In cooperation with i8
23. 9. – 13. 12.
Po Sudkově smrti darovala Božena Sudková Ústa- Gallery, Reykjavik
vu dějin umění AV ČR soubor čítající více jak
LÍTOST
20 000 negativů a originálních fotografií Josefa
Vlkova 23 (D5)
Sudka. Jako „tzv. volná tvorba“ byly v některých
út–so / Tue–Sat, 13:00–19:00
případech označeny fotografie, které nezobrazuweb: litost.gallery
jí umělecká díla a ve sbírce věnované se zřejmě
NAU GALLERY
ocitly omylem nebo se k nim zatím nepodařilo
Kubelíkova 22 (D6)
zjistit žádné informace.
otevřeno po dohodě / open by appt.
en After Sudek’s death, Božena Sudková donated
naugallery.cz
a collection of over twenty thousand negatives
and The term – Fine Art Photography appears as
one of the keywords used to describe the photographs which do not portray works of art and
whose inclusion in the collection was probably
accidental.
D4
GALERIE FERDINANDA BAUMANNA
Štěpánská 622 (D4)
nonstop
fbgallery.cz

Pavlína Lörinczová: Deník / Diary
7. 9. – 30. 10.
Řekne-li se deník, pravděpodobně nám vytane na
mysli slovesný záznam. A obrazový deník malíře
by nejspíš vyvolal představu kreseb ve skicáři. Pro
Pavlínu Lörinczovou je však důležité plátno. Prostupuje celou její tvorbou dokonce jako námět
a drobná plátna jsou podkladem nenápadných
výjevů z autorčina denního života.
en If the word diary is uttered, the phrase "verbal record" will likely come to our mind. And the
painter's picture diary would probably evoke the
idea of drawings in a sketchbook. For Pavlína
Lörinczová, however, the canvas is important. It
permeates all her work even as a theme, and the
small canvases are the basis of inconspicuous
scenes from the author's daily life.
k / c Lucie Rohanová

Pavla Dundálková / Multitasking hand
1. 9. – 31. 10.
Pavla Dundálková reaguje na svoje vlastní potýkání se s prekarizací a nulovými jistotami, jež
vyjadřuje za pomoci symbolu roztřesené ruky.
Roztřesená ruka je fluidní a může být dle potřeby
nástrojem tvořícím kreativně, či tupým nástrojem vykonávajícím rutinní úkoly a činnosti spojené
NEVAN CONTEMPO
s obživou.
U Rajské zahrady 14 (D5)
en Pavla Dundálková reacts to her own struggle
út–so / Tue–Sat, 13:00–18:00
with precarisation and zero certainty, which exnevan.gallery
presses with a symbol of a shaking hand.
Johana Střížková & Aid Kid: Šeptej / Whisper
k / c Klára Vavříková
5. 9. – 24. 10.
KVALITÁŘ
Senovážné náměstí 17 (D4)
po–čt / Mon–Thu, 10:00–18:00,
pá / Fri, 10:00–16:00
kvalitar.cz
Krajina 0: Jan Ambrůz, Jan Poupě, Pavel Mrkus
1. 10. – 26. 11.
Projekt Krajina 0 je první z dlouhodobého výstavního cyklu, který má za cíl mapovat autory, pro
které je reprezentace krajiny jedním z hlavních
výrazových prostředků. V tomto prvním tematickém souboru se představí Jan Ambrůz, Pavel Mrkus a Jan Poupě.
en The Landscape 0 project is the first of a longterm exhibition cycle, which should focus on authors for whom the landscape is the main theme
in painting. Jan Ambrůz, Pavel Mrkus and Jan
Poupě will be introduced in this first thematic
ensemble.
k / c Jan Dotřel
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)
út–pá / Wen–Fri, 13:00–18:00,
so / Sat, 14:00–18:00
drdovagallery.com
Nina Beier, Romana Drdova, Kiki Kogelnik,
Ida Szighety, Kazuna Taguchi, Dino Zrnec: The
Unremarkableness of Disobedient Desire
5. 9. – 17. 10
k / c Laura Amann
GALERIE 35M2
Víta Nejedlého 23 (D5)
po–ne / Mon–Sun, 10:00–19:00,
35m2.cz
Pamela Kuťáková
do / until 27. 9.
Kuťáková pracuje s médiem současné fotografie a její post-konceptuální přístup silně rezonuje s ateliérem Anny Daučíkové na AVU, který
autorka absolvovala. Hledání souřadnic-vztahů
vyjadřuje za pomocí subjektivního obsahu, vždy
vědomě pracuje s nevyřčeným příběhem, událostí či situací.
en Kuťáková works with a contemporary photography and her post-conceptual approach
strongly resonates with the studio of Anna
Daučíková at AVU in Prague, in which she graduated. A searching for the coordinates - relations
is being commented with subjective content,
each time intentionally working with an unsaid
story, event or situation.
k / c Tereza Záchová

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
Pod jižním sluncem: Kalifornský modernismus
v SCHOKOLO / Under the Southern Sun:
Californian Modernism in SCHOKOLO
10. 9. – 30. 9.
Cyklus přednášek a projekcí, které doprovodí křest nové publikace Voyage Around My
Apartment. Tu vytvořil tým OKOLO ve spolupráci s předním historikem architektury Michaelem
Webbem, který se během krize Covid-19 rozhodl zevrubně popsat příběh svého bytu, nacházejícího se v legendárním obytném komplexu
Strathmore v Los Angeles, postaveného v roce
v roce 1937 podle návrhu architekta Richarda
Neutry.
en Series of lectures and screenings that will
accompany the launch of the new publication
Voyage Around My Apartment. This was created
by the OKOLO team in collaboration with leading architecture historian Michael Webb, who
decided during the Covid-19 crisis to describe
in detail the story of his apartment, located in
the legendary Strathmore residential complex
in Los Angeles, built in 1937 by architect Richard Neutra.
Digital Utopia: Interiérový ráj v době sociálních
médií / Digital Utopia: Interior Paradise in Time
of Social Medias
9. 10 – 15. 11.
Instagram a další sociální média se během posledních let stala důležitou platformou v mnoha
tvůrčích disciplínách. Digitální technologie nám
umožnily snít a používat naši představivost novým
způsobem, oslavovat nemožnou dokonalost krásy
našeho světa, velmi často imaginativního a smyšleného světa, který se stává nerealistickou vizí
ráje. Tato výstava představuje některé z nejprogresivnějších tvůrců tvořící zcela novou kapitolu
fantastické a utopické architektury a interiérů.
en Instagram and all other social media became
an important platform in many creative disciplines over the period of few past years. Digital
technologies allowed us to dream and use our
imagintation in a new way, to celebrate impossible perfection of the beauty of our world, very
often imaginative and fictional world that turnes
to unrealistic vision of a paradise. This exhibition
surveys some of the most progressive artists in
the field and present completely new chapter of
fantastic and utopian architecture and interiors.
k / c Charlotta Taylor (Maison de Sable studio)
a Adam Štěch
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NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
VSTUP ZDARMA
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

E1
FUTURA
Holečkova 49 (E1)
st–ne / Wed–Sun, 11:00–18:00
futuraproject.cz
Jeskyně a zahrada / The Cave & The Garden
Gailė Cijūnaitytė, Tomas Daukša, Uli Golub,
Laura Kaminskaitė, Donna Kukama, Jumana
Manna, Katrīna Neiburga, Jaakko Pallasvuo,
Artūras Raila, Darius Žiūra, Artur Żmijewski
11. 8. – 27. 9.
Název výstavy odkazuje na dvě dobře známé
alegorie interpretující svět- Platónovu Jeskyni
a Voltairovou Zahradu. Představuje díla umělců
pocházejících zejména ze střední a východní Evropy, vytvořená v průběhu posledních dvou desetiletí. Odhalují nám, jak problematické a mnohostranné jsou naše společnosti i svět, obzvláště
když se podíváme na současné podmínky týkající
se karantény a vlny(vln) COVID-19, aktivaci státních hranic a nacionalismu, společenské nepokoje, neklid provázející probouzení se z kolonialistické a rasistické minulosti, šesté vymírání,
a další.
en The exhibition title refers to two well-known
allegories that interpret the world - Plato’s Cave
and Voltaire’s Garden. The exhibition contains
mostly works by artists from Central and Eastern Europe that were created during the last two
decades. They reveal the multifaceted and problematic nature of our societies and the world,
having in mind the current conditions of quarantine and COVID-19 wave(s), the activation of
nationalist inclination and border-building, social
unrest, rising commotion in response to the racist and colonialist past and present, the sixth extinction, and others.

Tools for Better Instituting /
Nástroje pro lepší instituci
16. 10. – 29. 11
Zatímco kulturní sektor na celém světě byl neobyčejně silně zasažen koronavirovou krizí a velká
muzea musela své aktivity zcela zastavit, mikroorganizace procházely různými stádii sebereflexe,
politické práce a institucionálního vidění. V minulých letech to byli právě mikročinitelé – jako například různé umělecké kolektivy, menší instituce
nebo komunitní umělecké iniciativy – v rámci kterých společnost pečovala o své potřeby, zvláštnosti, zranitelnosti a touhy. Letos na podzim
bude Futura hostit pět takových mikroorganizací – Apparatus 22 (Bukurešť/Brusel), Enterprise
Projects (Athény), fluent (Santander), ODD (Bukurešť), a The Institute of Endotic Research (Berlín).
en While the cultural sector worldwide was immensely hit by the Covid-19 crisis and large museums had to put their activities entirely on hold,
micro organizations were transitioning various
cycles of self-reflection, political work and institutional visioning. It was precisely the micro
art agencies in recent years – as different as art
collectives, small-scale institutions or communal
art initiatives – where society was inventing itself
through taking care of its needs and particularities, vulnerabilities and desires. This autumn,
five micro organizations – Apparatus 22 (Bucharest / Brussels), Enterprise Projects (Athens), fluent (Santander), ODD (Bucharest), and The Institute of Endotic Research (Berlin) will be hosted
by Futura, to share tools and visions towards better instituting.
k / c Viktoria Draganova - Swimming Pool (Sofia)
Vladimír Kokolia: Kosmogonie / Cosmogony
16. 10. – 29. 11.
Vladimír Kokolia (*1956) je jedním z nejvýznamnějších umělců undergroundu 80. let, ale i polistopadové éry a zároveň prvním laureátem Ceny
Jindřicha Chalupeckého z r. 1990. Pro jeho tvorbu je charakteristické ornamentální členění obrazové plochy, ovlivněné východní filosofií a karikaturistické, existenciální kresby lidských postav.
en Vladimír Kokolia (* 1956) is one of the most
important underground artists of the 1980s, but
also of the post-November era, and also the first
winner of the Jindřich Chalupecký Award in 1990.
His work is characterized by an ornamental division of the pictorial surface, influenced by Eastern philosophy and caricature, existential drawings of human figures.
k / c Lukáš Hofmann, Caroline Krzyszton
E2
JIRI SVESTKA GALLERY
Janáčkovo nábřeží 5 (E2)
st–pá/Wed–Fri, 14:00–18:00
jirisvestkagallery.com
MUSEUM SKLA PORTHEIMKA /
MUSEUM OF GLASS
Štefánikova 68/12 (E2)
út–ne / Tue-Sun, 10:00-18:00
museumportheimka.cz
Sklo jako umění / Glass as Art
stálá expozice / permanent exhibition

Lukáš Kalivoda, Jakub Jansa: Matter of
sensitivity
5. 9. – 29. 11.
Na výstavě se setkávají dva autorské přístupy –
Kalivoda pracuje se sklem a rozvíjí malířské autorské techniky, Jansa se soustřeďuje na médium
pohyblivého obrazu a práci s žánrem instalace.
en The exhibition is an encounter of two author’s approaches – Kalivoda works with glass and
develops author’s painting techniques while Jansa focuses on the medium of dynamic image and
Země Slunce / The Land of the Sun
on work with the genre of installations.
Angélique Aubrit, Ludovic Beillard, Martin Belou, k / c Kamil Nábělek
Andriu Deplazes, Lucas Furtado, Paul Gondry
E3
and Shelby Jackson, Coraline Guilbeau, Steinar
DISPLAY
Haga Kristensen, Sarah Margnetti, Francis
Sdružení pro výzkum a kolektivní
Raynaud, Lucy Stein, Viager ( Régis Jocteur
praxi / Association for Research
Monrozier and Louis Clais), and more
and Collective Practice
11. 8. – 27. 9.
Dittrichova 9/337 (E3)
„Mami promiň, ale já si myslím, že už v to ani neút–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00
věřím, tak dlouho čekám na prázdniny a pořád
display.cz
nic, už nevím, co mám dělat abych vytrval tak,
jak jsi mi říkala, jo, ale i když tomu věřím pevně,
stejně nemůžu dosáhnout věčnosti, je jednoduchý si říct, že nic už nemá chuť, je to jednoduchý
a zároveň se to furt dokola vrací, naučila jsi mě
myslet 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.”
en “Mommy sorry, I think I don't really believe in
it anymore, I've been waiting for the holidays for
so long, and it's not coming, 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 eternity, 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 children”
k / c Ludovic Beillard
Lukáš Karbus: samostatná výstava /
solo exhibition
11. 8. – 27. 9.
Lukáš Karbus poprvé představí svoje velkoformátové akvarelové abstrakce na papíře v prostoru

Amalia Ulman, Alex Sihelská, Chooc Ly Tan,
Denisa Langrová, Eliška Havlíková, Jan Matýsek,
Kateřina Konvalinová, Tereza Vinklárková, Minh
Thang Pham: Colour Eating
do / until 15. 9.
Výstava jako rozvíjející se epizodický příběh. Rituální dialogy, mezidruhová komunikace a apokalyptické vize se vypořádávají s autoritou, sexualitou, ekologií a násilím a dívají se na vytváření
příběhů jako na nástroje ke tvorbě nové feministické a kulturní imaginace.
en Colour Eating links together a cluster of
emerging artists examining various modes of storytelling as a contemporary interesectional 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.
k / c Hana Janečková ve spolupráci
s Marií Lukáčovou & Display
Isabela Grosseová & Jesper Alvaer:
Výstava jako alibi / Exhibition as an Alibi
7. 10. – 29. 11.
Jak se rodí umělecká senzitivita? Dvojice autorů známá svým zkoumáním a ohledáváním hranic kulturních reprezentací a jejich kognitivních

(E3)
nonstop
facebook.com/galerievpodchodu

Hanna Samoson
24. 9. – 31. 10.
Hanna Samoson je estonská multimediální umělkyně a fotografka, která v současnosti studuje
fotografii na pražské FAMU. Svými projekty se
kriticky a s jistou dávkou ironie vyjadřuje k okolnímu světu.
en Hanna Samoson is Estonian multimedia artist
and photographer, currently studying photography at FAMU in Prague. In her projects she comments the outside world critically and with certain level of irony.

Grygar-Hirst-LeWitt / MONOCHROM
1. 6. – 31. 12.
Dvě akustické kresby Milana Grygara, vzácná 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 linear
graphics from the 1970s by Sol LeWitt.
GALERIE PROLUKA – outSITE gallery
Bezručovy sady (park naproti domu /
park across from Slovenská 23 (E5)
nonstop
ctyridny.cz

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

Jiří Zavřel: Kolíček / Clothes pin
od / from 20. 8.
Skulpturálně pojatá instalace má nezvyklou formu fotografického praporu. Na vrcholu Markétina
stožáru přitom není, jak se na první pohled zdá,
Goya fyziognomik / Goya Physiognomist
černobíle odbarvené nebe, ale zvětšené políčko
11. 9. – 14. 1. 2021
Výstava grafik slavného španělského malíře Fran- kinofilmu z roku 1998. Je to možná pozdrav těm,
cisca de Goyi poukazuje na zvláštnosti lidské tvá- kteří se tehdy na nebe dívali a dnes už se třeba
nedívají. A možná je to vlajka ze zašedlé zácloře, na její patologii a degradaci. Studium lidské
ny, v níž se čas láme o 22 let. A možná je to testváře a domněnka, že z ní lze vyčíst povahu člověka tzv. fyziognomie, je nevědecká disciplína, jež tament o nebi jako stroji pracujícím periodicky,
a přitom pokaždé trochu jinak, stejně jako naše
se stala součástí lidové moudrosti a úzce souvisí
vlastní existence.
s frenologií zkoumající tvar mozkové části lebky.
Již od starověku vnáší do umění estetické normy en ProLuka is gallery with a focus on art in the
public space. Our focus is on Czech artists. Open
fungující jako nadčasová ikonografická pravidla
24 hours a day.
platná v jakémkoliv období výtvarného umění.
en The exhibition of graphic work of the famous
XAO
Spanish painter Francisco de Goya points to
Krymská 29 (E5)
the animalism of a human face, to its pathology
út–pá / Tue–Fri, 14:00–19:00
and degradation. The pseudoscience Physiogso / Sat, 11:00–17:00
nomy pushed the limits of what can be trusted
xaoxax.cz
as a part of folk wisdom and it brought esthetic
My děti v době koronaviru / We Children During
norms into art as timeless iconographic rules valthe Corona Times
id for any period of fine arts.
25. 9. – 27. 9.
k / c Juan Bordes
Děti ze školy Mauglí během karantény zaznameNIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM
návaly své prožitky na papír. V Xao během týdenPalackého nám., vestibul st. metra /
ního workshopu s dětmi zpracujeme nasbíraný
vestibule of the Palackého nám. metro station materiál, ze kterého vznikne výstava a časopis.
(E3)
en Children from the Mowgli School made noticnonstop
es and many pictures during the times of quaranumprum.cz/galerie-nika
tine. In Xao we'll transform collected works into
an exhibition and magazine.
Dávid Valovič: Magneto
18. 9. – 8. 10.
Ozvěny Tabooku + Stipan Tadić / Echoes of
Na skleněné povrchy předmětů, se kterými se
Tabook + Stipan Tadić
běžně setkáváme a kterých se dotýkáme, vykres- 6. 10.
lují parazitické procesy struktury dekoru. AutorVýběr nových knih a výstava z mezinárodního
ský přístup studenta ateliéru keramiky na pražské festivalu malých nakladatelů v Táboře. Uvidíte iluUMPRUM Dávida Valoviče stojí na hře s de-magstrace světově uznávaného chorvatského malíře
netizací, ztrátě užitkového významu a transfora komiksového tvůrce Stipana Tadiće. Zpracovámaci na umělecký objekt.
vá téma izolovanosti, života na okraji společnosti
en Decor structures are depicted as parasitic
a post-jugoslávské politické reality.
processes permeate the glass surfaces of oben Selection of new books and exhibition from
jects that we normally encouter and touch. The
an international festival of small publishers in Táauthorial approach of the student of the ceram- bor. We'll show illustrations by respected Croaics studio at the Academy of Arts, Architecture
tian painter and comic artist Stipan Tadić. His
and Design in Prague, Dávid Valovič, is based on
main topics are isolation, life on the fringe of soan interplay with de-magnetization, loss of utility ciety and post-yugoslavian political situation.
and transformation into an artistic object.
F3
Leevi Toija: Free Man / Restricted Man
GALERIE VYŠEHRAD
16. 10. – 5. 11.
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3)
Novodobý nomádský pohled na zkušenost
po–ne / Mon–Sun, 9:30–18:00
s prostorem (ne-místem), který nelze označit
facebook.com/vysehradgalerie
ani jako městský, ani jako krajinný, představupraha-vysehrad.cz
je ve svém videu student fotografie na pražské
Veronika Holcová: Zrození indiga
FAMU Leevi Toija.
4. 9. – 11. 10.
en In his video Free Man / Restricted Man, Leevi
Toija, a photography student at Prague’s FAMU,
Filip Černý
presents a modern nomadic perspective on ex16. 10. – 29. 11.
periences with a space that can be described as
F4
neither urban nor landscape.
ETC. GALERIE
k / c Eva Slabá, Zuzana Dusilová, Mariana
Sarajevská 16 (F4)
Pecháčková
čt–pá / Thu-Fri 14:00–20:00
GALERIE SPZ
so / Sat 11:00–17:00
Pštrossova 8 (E3)
nebo po domluvě / or by appt:
so / Sat, 14:00-18:00 (další dny je
mail.etcgalerie@gmail.com
výstava ke zhlédnutí přes výlohu /
etcgalerie.cz
other days nonstop through peephole)
galeriespz.com

Robbin Heyker: Chake-ake-ake-ake-ake
3. 9. – 9. 10.
Andreas Perkmann Berger
15. 10. – 13. 11.
VLAJKA
Rik Möhlmann: hiuhiuh
3. 9. – 17. 11.
k / c Marius Lut / Billytown
GALERIE VIA ART
Resslova 6 (E3)
út–čt / Tue–Thu, 14:00–18:00,
pá / Fri, 14:00–17:00
galerieviaart.com
Zuzana Šípová: Ceremonie ozvěny /
Echo ceremony
1. 9. – 2. 10.

Cyklus obrazů je osobním převyprávěním příběhů, které lze zaslechnout v ozvěně dávných civilizací. V obrazech se zjevují fragmenty zvířecích
schránek Starého Egypta. V tématu, přesahujícím
naše chápání reality se vkrádá myšlenka hranice
života a smrti.
en The cycle of paintings is a personal retelling
of stories that can be heard in the echoes of ancient civilizations. Fragments of animal boxes of
Ancient Egypt appear in the paintings. In a theme
that transcends our understanding of reality, the
idea of the frontier of life and death creeps in.

Lea Petříková: Správci Paláce vidění /
Keepers of the Palace of Seeing
1. 9. – 4. 10.
Umělkyně Lea Petříková si v autorském projektu
osvojuje různé formy pohyblivého obrazu, aby divákům vyprávěla příběhy, jež pojednávají o médiu
filmu a jeho povaze, o (ne)možnosti zachycení
a přenosu viděného a o nepostihnutelnosti zážitků přesahujících naše chápání.
en In her work, artist Lea Petříková appropriates various forms of moving image to tell the
viewer stories about the medium of film and its
nature, about the (im)possibility of capturing and
transmitting the visible, and about the elusiveness of experiences that are beyond our comprehension.
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
Erik Binder: Kolem a Golem
1. 9. – 19. 9.
Graffiti, hip-hop, globálna kritika, eko, socík, re-cyklácia či kung-fu. V babylonskom svete tkáme
pozitívne siete teraz už to viete povedzte to svojej mame aj tete...
en Graffiti, hip-hop, global criticism, eco, soci,
recycling or kung fu. In the Babylonian world we
weave positive networks, now you can tell it to
your mother and aunt ...

Jan Padyšák a Peter Kalmus: Hlavy
24. 9. – 9. 10.
Vytvoriť v dnešnej dobe portrétnu bustu súčasníkov patrí k veľkým výzvam. 20. storočie tomuto
cíteniu neprialo. Zaslúžil sa o to nástup abstrakcie a neo-avantgardy, ale v rovnakej miere aj sochári – figuralisti poplatní Hitlerovi či Stalinovi.
Jiří Černický: Budoucnost sněhu / Future of Snow Tento zobrazovací um starej, dobrej tradície sa
do veľkej miery premiestnil do fotografie a fil13. 10. – 13. 11.
mu. V sochárstve ho nájdeme už naozaj len výVyužití tohoto živlu v umění v době, kdy se očekává, že jej bude stále méně a méně. Je zamyšle- nimočne. Jan Padyšák, sochár autodidakt, patrí
ním nad přírodní entitou, na kterou jsme si zvykli k takýmto pozoruhodným, doslova zázračným výnimkám. S portrétnymi bustami pracuje už dlhé
jako na samozřejmost a ono to může být i jinak.
roky aj Peter Kalmus.
en The use of this element in art at a time when
en Creating a bust of contemporaries today is
it is expected to be less and less. It is a reflecone of the great challenges. The 20th century
tion on a natural entity, which we have become
did not favor this feeling. This was due to the adaccustomed to as a matter of course, and it can
vent of abstraction and the neo-avant-garde, but
be otherwise.

also due to the sculptors – figuralists conforming to Hitler or Stalin. This imaging art of the old,
good tradition has largely shifted to photography
and film. We find it in sculpture only exceptionally nowadays. Jan Padyšák, a self-taught sculptor, is one of such remarkable, literally miraculous
exceptions.
MIMO MAPU / OFF THE MAP
ALTÁN KLAMOVKA
park Klamovka ￼
st+so / Wed+Sat, 13:00–17:00
aug.cz/altan-klamovka
David Vojtuš: Variabilita
16. 9. – 24. 10.
David Vojtuš vytvořil dílo na pomezí objektu
a grafiky v reakci na spotřební kulturu. Reflektuje
konzumní společnost, ale také absenci klasické
grafiky v současném umění. Pro Altán Klamovka
pracoval na site-specifik objektu, který klade na
diváka několik úkolů. Je variabilní, protože každý
týden vzniká jiný obraz a situace. Upoutává svým
detailem a vrstevnatostí. Odkazuje na současný tlak, na neustálou proměnu a reflektuje klam
skutečnosti.
en David Vojtuš created artworks on the border
of object and graphics in response to consumer
culture. It reflects consumer society, but also
the absence of classical graphics in contemporary art. For Atán Klamovka, David Vojtuš worked
on a site-specific object, which gives the viewer several tasks. It is variable because it offers
a different picture and situation every week. It
attracts with its detail and stratification. It refers
to current pressure, to constant transformation
and reflects fake reality.
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
David Böhm & Jiří Franta: Předměty našich
hovorů / Subjects of our interviews
Instalace vychází ze vzpomínek na dětství na
venkově, kde zemědělské stroje sloužily dětem
spíše jako atrakce a prolézačky. Centrálním objektem je obraceč sena s paprskovými koly „sluníčky“, která připomínají kolotoč a vyzývají ke
hře. Zatímco minulá vesnická generace byla intenzivněji propojena se zemědělskou kolektivizací, ta současná začíná pociťovat neblahé důsledky industriálního stylu hospodaření s krajinou.
en Sculptural projects for public space at
Prague’s Motol Hospital.
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
František Jungvirt a Barbora Kotěšovcová:
Fashion Glass
do / until 25. 9.
Výstava představuje objekty kombinující sklo
s oděvem – experiment na pomezí dvou na první
pohled navzájem nesouvisejících řemesel.
en The exhibition explores the possibilities of
objects combining glass with fashion designs
– an experiment with two seemingly unrelated
crafts.
Jiří Pelcl: Adaptable
1. 10 – 27. 11.
Sedm váz, sedm materiálů, sedm příběhů: Galerie Kuzebauch ve spolupráci s Designblok 2020
představuje materiálový experiment známého
designera a výtvarníka Jiřího Pelcla.
en Seven vases, seven materials, seven stories:
Galerie Kuzebauch in collaboration with Designblok 2020 introduces material experimentations
by the established designer and artist Jiří Pelcl.
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
do / until 1. 11.
V rámci sochařských vizitek na zámku v Troji
jsme tentokrát sáhli po umělci mladší 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
Filip Dvořák, Jiří Franta & David Böhm,
Felix Kiessling, Nataša Kokić, Štefan Papčo,
Alexander Ponomarev, Macarena Ruiz-Tagle,
Vladimír Turner: Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones?
23. 9. – 8. 11.

„V dnešní době je snazší vylézt na nejvyšší horu
světa, než nalézt dosud neobjevené místo na
naší planetě.” Výstava sleduje fenomén lidské
fascinace dobrodružstvím a překonáváním limitů prostřednictvím objevitelských expedic a extrémních zážitků.
en It is easier today to climb the highest mountain of the Earth than to find an unexplored
place on our planet. The exhibition looks into
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a phenomenon of human fascination for overcoming limits through adventures and explorative expeditions.
k / c Eva Riebová
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PRAGOVKA ARTDISTRICT

GALERIE KOSTKA
Jaroslav Kyša & Richard Loskot: Tma představ
23. 9. – 8. 11.
Náš svět se zdá být už téměř zcela probádaný
a ponechávající jen nemnohá tajemství. Tato iluzorní představa se ale rozpadá, jakmile obrátíme
zrak ke hvězdné obloze. V reakci na výstavu Kde
jsou lvi? tak umělci Jaro Kyša a Richard Loskot na
první společné výstavě tematizují právě vesmír.
en Our world seems to be almost completely explored, leaving only a few secrets. But this illusory notion crumbles as we turn our eyes to the
night sky. In response to the exhibition Where
are the lions?, the artists Jaro Kyša and Richard
Loskot focus on the universe at their first joint
exhibition.
k / c Tereza Jindrová
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. výročí soutěže o Nejkrásnější české knihy roku s knihou
pracuje jako s objektem krásy, kvalitním řemeslným a výtvarným počinem, a nabízí možnost
mezinárodního srovnání knih dvou vítězných ročníků. Prostřednictvím pětice výtvarných děl od
Jana Hendrycha, Krištofa Kintery, Petry Peškové,
Michala Pustějovského a Jindřicha Zeithammla
zároveň tematizuje moment soudu, složitost rozhodování a nebezpečí kultu.
en International exhibition on the occasion of
the 55th anniversary of the Most Beautiful 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 Kintera, Petra Pešková, Michal
Pustějovský and Jindřich Zeithamml, it also thematises the moment of judgment, the complexity
of decision-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
Petr Bureš, Kateřina Kulanová, Jan Vybíral,
Vojtěch Rada: White Plastic
15. 9. – 19. 11.
Výstava umělecko-architektonického kolektivu se
zabývá fenoménem white plastic. Ve virtuálním
prostředí renderovacích softwarů představuje
white plastic nástroj pro dosažení jednoduchého,
efektního a zároveň banálního výsledku při tvorbě vizualizací.
en The exhibition of the artistic-architectural
collective deals with the phenomenon of white
plastic. In the virtual environment of rendering software, white plastic is a tool for achieving
a simple, effective and at the same time banal
result when creating visualizations.
k / c Sára Davidová

DOX

A
HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA

SVĚTOVA 1

GALERIE NTK
STONE PROJECTS

Veronika Čechmánková, Pavel Jestřáb, Masha
Kovtun, Richard Nikl, Natália Trejbalová,
David Vojtuš: 永恆的/Yǒnghéng de; trvalý,
přetrvávající:
27. 10. – 26. 11.
Výstava reaguje na proměnu života i vztahů v době po koronaviru. Je složena z instalací, objektů, videí a performativních událostí, jež
spolu vytvářejí provázaný organismus spojený narativními cestičkami.
en The exhibition responds to the change in life
and relationships with the advent of coronavirus. It consists of installations, objects, videos
and performative events, which together create
an interconnected organism connected by narrative paths.
k / c Viktor Čech
PRAGOVKA GALLERY POP–UP
Transfer: David Přílučík
4.8. – 8. 9.
David Přílučík se stává audio průvodcem, aby vyvrtal sondu do vrstevnatého termínu transferu.
V jedné vrstvě naráží na psychologický popis procesu učení. Podle něj nám dříve nabyté vědění
a osvojené dovednosti nám mohou v nových situacích pomáhat stejně jako překážet.
en David Přílučík becomes an audio guide to drill
a probe into the layered transfer date. In one
layer, it encounters a psychological description
of the learning process. According to him, previously acquired knowledge and acquired skills can
help us in new situations as well as hinder us.
k / c Vojtěch Märc
Lenka Černota: Vlk se proměnil v planetu
a potom se stal skvrnou
15. 9. – 20. 10.
Staré se prolíná s novým a organicky se doplňuje.
Vlk u Lenky Černotové zůstává dominantním
prvkem všech jejích úvah o malbě a následných
realizacích. Vlk jako symbol změny a pohybu.
Život sám, který je vždy složitější než jeho abstraktní výtvarné vyjádření.
en The old blends with the new and adds organically. The wolf of Lenka Černotová remains the
dominant element of all her thoughts on painting and subsequent realizations. Wolf as a symbol of change and movement. Life itself, which
is always more complex than its abstract artistic
expression.
k / c Edita Mikolášková
Klein Stefa, Lena Skrabs: Forms of publication
QA#4
27. 10. – 8. 12.
Jádrem instalace berlínského uměleckého dua je
25 nejčastějších otázek, jež jsou kladeny při přijímacích pohovorech, které budou uchopovány prostřednictvím performance, instalace, videí i textu.

STUDIO PRÁM

GALERIE AVU

NGP / VELETRŽNÍ PALÁC
ZAHORIAN & VAN ESPEN

GALERIE PETR NOVOTNÝ
BERLÍNSKEJ MODEL

GALERIE VILLA PELLÉ

B

TRAFO GALLERY

CSU PRAHA
GALERIE JELENÍ

ARTWALL GALLERY

STUDIO ALTA

GALERIE RUDOLFINUM
13.8.– 29.11.2020

NGP / VALDŠTEJSKÁ JÍZDÁRNA

C

GALERIE NOD
GALERIE RUDOLFINUM

GARRAGE GALLERY
KARLIN STUDIOS
VI PER

GHMP / DŮM FOTOGRAFIE

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM

NGP / PALÁC KINSKÝCH
GHMP / MĚSTSKÁ KNIHOVNA

GHMP / DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
INI PROJECT

ENTRANCE GALLERY
GHMP / COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

GALERIE FOTOGRAFIC
GALERIE J. FRAGNERA
MUSEUM KAMPA

LETOHRÁDEK HVĚZDA

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE

GALERIE KUZEBAUCH

UNPLUGGED

WINDOW GALLERY, UDU

LÍTOST
RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

JAKO KONCERT NA AKUSTICKÉ
NÁSTROJE. REDUKCE MOŽNOSTÍ,
KTERÉ SE NABÍZEJÍ. CITLIVOST
KE KVALITĚ NA ÚKOR MNOŽSTVÍ.
ODMÍTNUTÍ HONBY ZA TÍM, MÍT
VŠEHO VÍC A MÍT TO CO NEJDŘÍV.
ZAPOJENÍ FILOZOFIE ŽIVOTNÍHO
CYKLU. NEBÁT SE CHYBOVAT.
HLEDAT POKORU. NEHLEDAT EFEKT.
HLEDAT.

GALERIE 35M2

ARTINBOX

GALERIE HAVELKA
ATELIÉR J. SUDKA

A.M.180

KVALITÁŘ

GALERIE GAMBIT

D

JOHN CAGE & CZECH PHIL,
TOMÁŠ DŽADOŇ, PATRICIE FEXOVÁ,
HABIMA FUCHS, TOMÁŠ MORAVEC,
NICOLE SIX & PAUL PETRITSCH,
UNCONDUCTIVE TRASH, RINUS VAN
DE VELDE, LENKA VÍTKOVÁ

GALERIE UM
GALERIE 207

MUSEUM MONTANELLI
GALERIE JOSEFA SUDKA
GALERIE AMU

GALERIE KRITIKŮ

NEVAN CONTEMPO

CITY SURFER OFFICE
SCHOKOLO

HUNT KASTNER
NAU GALLERY

TOPIČŮV SALON

DRDOVA GALLERY
FOTOGRAF GALLERY

GOETHE-INSTITUT

LEICA GALLERY

GALERIE TAPETA / KNIHKUPECTVÍ ARTMAP
AGOSTO FOUNDATION

GALERIE F. BAUMANNA

GALERIE PŠTROSSOVA 23

NOVÁ GALERIE

GALERIE SPZ

VSTUP VOLNÝ DÍKY NADAČNÍMU FONDU AVAST.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: RESPEKT, FORBES, RADIO 1.
INSTITUTO CERVANTES

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Filip Švehla, David Minařík: Hned i zítra bude líp
15. 9. – 20. 10.
Vše se nám pod rukama mění tak rychle, že zbývají už jen představy o tom, co je vlastně “nyní”.
Formy, barevné útvary prochází neustálou změnou stejně jako jejich obdivovatelé. Přetváření
reálných situací na abstraktní obrazy a objekty
rozbíjí zdánlivý obraz světa a umožňuje pochopit
současnost.
en Everything is changing so fast under our
hands that only idea what is actually "now" remains. Forms, shapes are undergoing constant
change like their admirers. Transforming real situations into abstract images and objects shatters
the apparent image of the world and allows understand the present.
k / c Adam Vrbka

BOLD GALLERY

GALERIE VIA ART

E

SVIT

MAGIC CARPETS
VIA ART TRANZIT
DISPLAY
FUTURA

Praha

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA
NIKA

JIRI SVESTKA GALLERY
VIA ART

GALERIE MIMOCHODEM
GALERIE GEMA

GALERIE PROLUKA
XAOXAX

ALTÁN KLAMOVKA

MODERN ART GALLERY

CAPACITAS – STATUA POLICLINICA

ETC. GALERIE

F

GALERIE VYŠEHRAD
MEETFACTORY

en The core of the installation of the Berlin duo
will be the 25 most frequently asked questions,
which are asked during job interviews, which will
be presented through performance, installation,
videos and text.
THE WHITE ROOM

G

Jan Vlček: Don Quijoti
15. 9. – 20. 10.
Výstava rezidenta Pragovky Jana Vlčka (1940)
představuje tradiční a řemeslně poctivý přístup
k figurální malbě, což zajímavě konotuje s tím, že
řada současných mladých autorů reflektuje odlišné aspekty romantismu.
en The exhibition of the resident of Pragovka Jan
Vlček (1940) presents a traditional approach to
figural painting, which creates interesting connotations to the fact, that the theme of many contemporary young authors refers to romanticism.
Kryštof Kaplan
27. 10. – 26. 11.
Výstava, jež je citlivě vytvořena přímo pro podmínky konkrétního galerijního prostoru, relativizuje divácká očekávání o vlastnostech materiálu,
fyzikálních zákonech, měřítku a funkci konkrétního objektu.
en The exhibition, created in harmony with
a specific gallery space, relativizes the viewer's expectations about the properties of the
material, the laws of physics, the scale and function of a particular object.
k / c Iva Mladičová

H

STUDIO ALTA
Západní křídlo Invalidovny
Sokolovská 136 (C6)
po–ne/Mon–Sun 14-19
artbiom.cz
Petra Skořepová & Jiří Kovanda: Sklizeň
18. 9. – 18. 10.
Téma sklizně se v dílech, připravených přímo
pro prostor Invalidovny, projevuje v nejrůznějších souvislostech a významech. Oba vystavující
umělce spojuje citlivý a pozorný přístup k druhému člověku, k prostředí, ve kterém žijeme,
a k věcem, které nás obklopují.

I

Výstavu pořádá platforma Artbiom.cz
en The theme of the harvest can be found in various contexts and meanings in the works of the
two artists. Both of them share a sensitive and
attentive approach to the other person, to the
environment in which we live and to the things
that surround us.
The exhibition is organized by Artbiom.cz
k / c David Bláha
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
Aleš Novák: Rám naruby
23. 9. – 13. 10.
Výstava obrazů a objektů Aleše Nováka prolnutá
textovými výstupy režírovanými Klárou Krásenskou je průhledem do dekonstruované krajiny,
kde se symbolizuje dramatičnost pohybu s kradmým tušením snu.
en The exhibition of paintings and objects by
Aleš Novák, interspersed with textual outputs
directed by Klára Krásenská, is a view into a deconstructed landscape, where the drama of
movement with a stealthy suspicion of a dream
is symbolized.
Bet Orten: Žena, růže, píseň, kost
21. 9. – 29. 10.
Bet Orten, fotografie a čtyři archetypy ženy. Matka, Hétera, Amazonka a Médium. Má a chce vůbec mít současná žena ještě něco společného
s těmito archetypy pojmenovanými v 50. letech
minulého století?
en Bet Orten, photography and four archetypes
of a woman. Mother, Heter, Amazon and Medium.
Does today's woman have or still waht to have
anything to do with these archetypes named in
the 1950s?
SVĚTOVA 1
Světova 1, Praha 8
pá+ne / Fri+Sun, 12:00–17:00
svetova1.cz

AKCE / EVENTS
FOTOGRAF FESTIVAL #10
fotografestival.cz
Nerovný terén / Uneven Ground
6. 10. – 18. 10.
Cílem desátého ročníku Fotograf Festivalu je
poskytnout ve vizuální kultuře prostor druhému
(ve smyslu protějšku) a oživit dokumentární
funkci média fotografie i pohyblivého obrazu.
Nejednoznačnost média fotografie, jež naznačuje blízkost ve chvíli, kdy podněcuje odcizení, je
problematizována stejně jako jeho limity. Pohledy na jiné a perspektivy jiných jsou ustanoveny
v reakci na mediálně-specifické, sociální či státní
režimy pohledu.
en The FF#10 strives to give space to works
that facilitate encounters with the Other and
to revive the function that in this sense can
be attributed to the documentary media of
photography and film. The ambivalence of these
media, suggesting closeness while generating alienation, is probed as are its limitations.
Manners of viewing the Other are explored that
contrast with the “gaze” of media, social and
governmental systems.
k / c Stephanie Kiwitt, Anna Voswinckel, Tereza
Rudolf
SUMO | The Odd Year. International gallery
co-op in Prague
4. – 6. 9.
Aliance galerií současného umění již třetím rokem iniciuje společnou přehlídku umění zaměřenou na spolupráci se zahraničními partnery.
Letošní program bude zahájen několika vernisážemi během prvního víkendu v září a pod názvem SUMO představí výstavy které budou dle
programu jednotlivých galerií k vidění i během
následujících 6 týdnů.
en For the third year in a row, the Alliance of
Contemporary Art Galleries is launching a joint
art exhibition focused on collaborations with
foreign partners. This year's program will start
with several openings during the first weekend
in September. Under the name SUMO exhibitions will be put on and displayed for six weeks

in accordance with the program of individual
galleries.
Účastníci / Participants: Galerie A.M.180
+ 22,48 m2 (FR); Berlinskej model + Horse
& Pony (DE); City Surfer Office + Fonda
Leipzig (DE); Nadace a Centrum pro současné
umění Praha + Faculty of Architecture, Estonian Academy of Arts University of Westminster (EE); hunt kastner + Meyer Riegger (DE),
i8 (IS); Lucie Drdova Gallery + Croy Nielsen (AT),
LambdaLambdaLambda (XK), Vin Vin (AT); lítost
+ Anca Poterasu Gallery (RO); Polansky Gallery,
opening, screening, performance; Zahorian &
Van Espen + Sophie Tappeiner (AT)

present those in new contexts. All that in more
than 100 cities throughout the Czech Republic
and Slovakia. This year, the festival also commemorates such personalities as Adolf Loos,
Josef Gočár, Otakar Novotný, Jaroslav Fragner
and Zdeněk Fránek.
PRAGUE BIENNALE PROJEKT: MAGIC CARPETS
(A)void Gallery, Rašínovo nábřeží, kobka 10 (E2)
www.magiccarpets.cz

Kontinuita humanity / Humanity Continuity
Dejan Jankov, Eva Jiřička, Jakub Ra, Pavel
Havrda
11. 10. — 27. 9.
Letošní ročník projektu se věnuje problematice
mezigeneračního dialogu, zkoumá rozmanitost
4+4 DNY V POHYBU
jeho forem a význam pro utváření kolektivních
Nová strašnická škola
identit. Projekt kombinuje kvalitativní sociolowww.ctyridny.cz
gické šetření s participativní uměleckou strate9. – 17. 10.
gii,
aby na příkladu čtyř generaci sledoval proJubilejní 25. ročník mezinárodního festivalu ožiměny místních sociálních struktur a forem jejich
ví opuštěnou secesní budovu Nové strašnické
vzájemné výměny.
školy, kde představí jak výstavní projekt s podtitulem Všechno je jinak, tak i nové site-specific en This year's project deals with the issue of
projekty, přednášky, workshopy, koncerty a čes- intergenerational dialogue, exploring the diversity of its forms and significance for the
ké premiéry.
formation of collective identities. The project
en The 25th anniversary edition of the international festival of contemporary arts 4+4 Days in combines qualitative sociological survey of participatory artistic strategy to the example of
Motion will take place on 9-17 October 2020 in
Prague. The major venue will be the abandoned four generations watching the transformation
of local social structures and forms of their
Art Nouveau building of the New School in
mutual exchanges.
Strašnice. Festival will present the main exhibition project Everything is Different, site-specif- k / c Elis Unique
ic projects, lectures, workshops, concerts, and
Czech premieres.
DEN ARCHITEKTURY / ARCHITECTURE DAY
www.denarchitektury.cz
1. 10. – 7. 10.
Přes 300 zdarma přístupných procházek, exkurzí a přednášek ve více jak 100 městech po celé
ČR i Slovensku zve na místa běžně nepřístupná nebo je představuje v nových souvislostech.
Festival letos připomíná i osobnosti jako jsou
Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar Novotný, Jaroslav Fragner nebo Zdeněk Fránek.
en Over 300 free tours, excursions and lectures
will take you to places otherwise closed or will

ArtMap se těší finanční podpoře:

mapa © Map Design, www.mapdesign.eu
Vydává Artmap, z.s., Vojtěšská 196/18,
Praha 1, artmap.cz, knihy.artmap.cz
Grafika: Petr Hrůza

František Štorm, Havran, 2019

PR AG U E
PH OTO

Praha 1 | nám. Republiky 7

Adam Christensen: The beauty about antisocial
behavior is that it takes you away from other
people, however briefly.
16. 10. – 29. 11.
Pokud je nejdůležitější vlastností umění naléhavost samotná, je Adam Christensen ztělesněním.
Jeho živelné a výsostně intimní akce, při nichž
oděn ve slavnostním kostýmu a vybaven jednoduchou harmonikou nakřáplým hlasem zpívá, skoro
bez výjimky diváctvo rozpláčou. V galerii FUTURA
Christensen utvoří intimní prostředí za pomoci svých ručně šitých instalací z látky a součástí
jeho výstupu bude živá akce.
en If the most important feature of art is urgency itself, Adam Christensen is the embodiment
of art. His spontaneous and supremely intimate
events, in which he is dressed in a ceremonial
costume and equipped with a simple accordion
and sings with a cracked voice, makes the audience cry almost without exception. With his
sketchy troubadour narrative of the archetypal
stories of broken hearts and loss. In the FUTURA
gallery, Christensen will create an intimate environment with the help of his hand-sewn fabric installations, and his output will also include
a live event.
k / c Lukáš Hofmann, Caroline Krzyszton

aspektů, se v novém výstavním projektu zamýšlí
E4
nad ontologickými základy umělecké praxe.
SVIT
en How is artistic sensitivity born? The Autors,
Blanická 9 (E4)
known for their research and exploration of the
út–so / Tue–Sat, 14:00–18:00
boundaries of cultural representations and its cognebo po domluvě / or by appt
nitive aspects, reflect the ontological foundations
svitpraha.org
of artistic practice in a new exhibition project.
k / c Zuzana Jakalová, Zbyněk Baladrán a Display - E5
sdružení pro výzkum a kolektivní praxi
GALERIE GEMA
Máchova 27 (E5)
GALERIE MIMOCHODEM
út a čt / Tue and Thu, 13:00–18:00
Palackého nám., vestibul st. metra /
gemagalerie.cz
vestibule of the Palackého nám. metro station

Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
Národní galerie Praha, Veletržní palác
6/3–22/11 2020
ngprague.cz

ART
PRAGUE
FAIR
6 - 11/10/2020

FUTURA. Jeho nově vytvořená díla něžně visí ve
vzduchu, vyzařující spiritualitu ukotvenou v přírodě a pokorné pracovitosti.
en Lukáš Karbus presents his large-format
aquarell abstractions on paper at FUTURA for the
first time. His newly-made works gently float in
the air, emanating spirituality anchored in nature
and humble diligence.
k / c Lukáš Hofmann

Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries
01/09 – 31/10 2020

Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries

artmap.cz
artmap.cz

