
Antonín and Michael Kratochvíl. Exhibitions in the 
gallery are complemented by smaller-scale photog-
raphy exhibitions in the café.
Miloň Novotný: Mezi námi lidmi / 
Among us people
prosinec

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

RKF je instituce zaměřující se na mezinárodní kul-
turní a vědeckou výměnu mezi Rakouskem a Českou 
republikou. Výstavní program RKF se opírá nejčas-
těji o výstavy rakouských umělců nebo tematické 
historické výstavy, jež někdy uvádějí do souvislostí 
nepříliš často srovnávané rakouské a české reálie. 
en RKF is an institution focused on international 
cultural and scientific exchange between Austria 
and the Czech Republic. The RKF exhibition pro-
gramme is typically based on exhibitions by Austrian 
artists or thematic historical exhibitions, which of-
ten contextualize the not so often compared Aus-
trian and Czech realities.

TOPIČŮV SALON • Národní 9 • po–pá / 
Mon–Fri 10:00–17:00 • topicuvsalon.cz

Topičův salon vznikl v roce 1894 jako výstavní síň 
a prodejna Topičova nakladatelství na Ferdinando-
vě, dnes Národní třídě. Po bohaté, ale zároveň i slo-
žité historii končící rokem 1949 se výstavní prostor 
obnovil v roce 2008. Současný program se zamě-
řuje zejména na etablované umělce střední a starší 
generace pracující s tradičními médii. Společnost 
Topičova Salónu však na aktuální adrese končí a hle-
dá nové prostory pro své (nejen) výstavní aktivity. 
en Topičův salon was established in 1894 as an ex-
hibition hall and shop of the Topič publishing house 
on Ferdinandova, today Národní Avenue. After 
a rich but also complex history ending in 1949, the 
exhibition space was restored in 2008. The current 
programme focuses mainly on established artists of 
the middle and older generation working with tra-
ditional media. However, the Company of Topičův 
Salon ends at the current address and is looking for 
new premises for its (not only) exhibition activities.
Kateřina Komm: Viteál
10. 12. – 22. 1. 2021

WINDOW GALLERY, UDU • Husova 4 • nonstop • 
www.udu.cas.cz/cs/windowgallery-udu

Se zajímavým konceptem přišel Ústav dějin umění 
Akademie věd ČR, když ve výlohách knihovny UDU 
založil malou galerii určenou k realizaci výstavních 
projektů přímo zaměstnanců ústavu. Ti tak mají 
možnost představit výsledky či průběžný stav své-
ho bádání komorními výstavami. Narozdíl od většiny 
„vitrínkových galerií”, jejichž aktivity bývají spojené 
s mladou a alternativní uměleckou scénou, zde na-
jdete odborně zpracované a bezmála „muzeální” 
výstavy. Momentálně zde probíhá malá konceptuální 
výstava fotografií Josefa Sudka, představující foto-
grafie autora ze sbírky ústavu s nejasným původem. 
en The Institute of Art History of the Academy of 
Sciences of the Czech Republic came up with an 
interesting concept, when the windows of the UDU 
library were transformed into a small gallery de-
signed to host exhibition projects by the employ-
ees of the Institute themselves. They thus have the 
opportunity to present the results or the ongoing 
state of their research through small-scale exhibi-
tions. Unlike most "showcase galleries", whose ac-
tivities tend to be associated with the young and 
alternative art scene, the Window Gallery offers 
expertly crafted and almost museum-style exhibi-
tions. At the moment there is a small conceptual 
exhibition of photographs by Josef Sudek, repre-
senting photographs of the artist from the collec-
tion of the institute with unclear origin.

Informace o termínech vernisáží najdete 
na stránkách artmap.cz a v našem 
newsletteru / For exhibition openings, 
see artmap.cz or our newsletter.
Vysvětlivky / explanations:
k / c – kurátor / curator
NG – Národní galerie Praha / National 
Gallery Prague
GHMP – Galerie hlavního města Prahy / 
Prague City Gallery
Vzhledem k okolnostem spojenými s opat-
řením proti COVID-19 raději před návštěvou 
vybrané galerie navštivte jejich webové 
stránky a informujte se o aktuální otevírací 
době. / Due to the circumstances related 
to current COVID-19 situation, we reco-
mmend to visit website of a selected gallery 
and check the opening hours before visit.

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

Galerie NTK byla otevřena společně s Národní 
technickou knihovnou v roce 2009 a stala se inte-
grální součástí jejího provozu. Můžeme zde vidět 
především tematické skupinové přehlídky pod ku-
rátorským vedením Milana Mikuláštíka, ale také ve 
spolupráci s externími kurátory. Mimo jiné zde pro-
bíhají výstavy zaměřené na architekturu, urbanis-
mus, technologie nebo i výstavy současného umění 
v konfrontaci s knižními fondy NTK (např. Per video, 
2013 nebo Ptolemaiovy děti, 2014). Často se zde 
také prezentují ateliéry českých uměleckých škol. 
en The NTK Gallery was opened along with the Na-
tional Technical Library in 2009 and has become 
an integral part of its operation. It presents mainly 
thematic group shows under the curatorial guid-
ance of Milan Mikuláštík, and also in cooperation 
with external curators. Among other shows, the 
gallery presents exhibitions focused on architec-
ture, urbanism, technology, or even exhibitions of 
contemporary art in confrontation with NTK book 
funds (e.g. Per video, 2013 or Ptolemy's children, 
2014). The studios of Czech art schools are often 
presented here.

To nejlepší z architektury 60. a 70. let 
v České republice
do / until 15. 1. 2021

A3
GALERIE AVU • U Akademie 4 • Hlavní budova 
AVU / AVU main building • po–pá / Mon–Fri 
14:00–20:00 • avu.cz

Galerie, která sídlí v budově Akademie výtvarných 
umění v Praze, byla založena roku 1993 jako výstav-
ní prostor pro studenty. V současnosti její program 
chystají externí kurátoři a kurátorky, střídající se 
vždy po jednom akademickém roce. Mezi výstava-
mi jsou pokaždé vybrány také studentské projekty 
na základě open callu, minimálně jedna výstava pak 
vzniká ve spolupráci s pedagogem, absolventem 
nebo doktorandem AVU. 
en The gallery, which is housed in the Building of 
the Academy of Fine Arts in Prague, was founded in 
1993 as an exhibition space for students. At pres-
ent, its program is created by external curators, 
alternating after each academic year. Among the 
exhibitions, student projects are always selected on 
the basis of open calls, and at least one exhibition is 
created in cooperation with a teacher, a graduate 
or a doctoral student of the Academy of Fine Arts.

A4
HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA • Bubenská 14 • 
út–so / Wed–Sat 18:00–24:00 • 
fb.com/HolesovickaSachta

Galerie a kulturní prostor Holešovická šachta vznikl 
přestavbou bývalé konírny mezi ulicemi Bubenská 
a Na Šachtě. Výstavní program galerie se z většiny 
zaměřuje na studenty uměleckých škol či čerstvé 
absolventy. Jako kurátor zde v současnosti působí 
Ján Gajdušek. Během první vlny koronavirové pan-
demie galerie na svém webu představila zajímavou 
videodatabázi Digital Gallery, představující audiovi-
zuální tvorbu vybraných mladých umělců.
en Gallery and culture space Holesovicka Sachta 
exists because of the reconstruction of former 
stables between Bubenska and Na Sachte streets. 
Gallery exhibition program focuses on students of 
art schools and their fresh graduates. The current 
curator is Jan Gajdusek. During the first wave of the 
coronavirus pandemic, the gallery presented an in-
teresting online video-database called “Digital Gal-
lery” that presented audiovisual works of particular 
young artists.

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

Relativně mladý (rok založení 2018) výstavní prostor 
na Praze 7 se zatím specializuje na výstavy výraz-
ných tvůrců mladé generace. Od založení dodnes 
projekt galeristky Moniky Stone představil samo-
statné prezentace např. Ondřeje Filípka, Romany 
Drdové, Přemysla Procházky a několik skupinových 
výstav. Galerie funguje i na trhu s uměním, na svém 
webu jako zastupované umělce uvádí Argišta Ala-
verdyana, Richarda Nikla a Adama Vačkáře.
en Relatively young (est. 2018) exhibition space at 
Prague 7 district, specializes in the presentation of 
distinctive artists of the young generation. Since its 
beginning until today, the project of gallerist Monika 
Stone has already presented works of Ondrej Fili-
pek, Romana Drdova, Premysl Prochazka, and also 
prepared multiple group exhibitions. The gallery 
is also active in the art market. Their website says 
that the gallery represents Argist Alaverdyan, Rich-
ard Nikl, and Adam Vackar.

A5
BOLD GALLERY • U Měšťanského pivovaru 6a
út–pá / Tue–Fri 14:00–8:00, so / Sat 
11:00–18:00 • www.boldgallery.art

Letos otevřená galerie v Holešovicích je novou ak-
tivitou galeristy Oldřicha Hejtmánka, který se zde 
rozhodl zaměřit na současné umění. Mezi zastou-
pené umělce patří například Vendula Chalánková, 
Jakub Špaňhel nebo Markéta Hlinovská. 
en The gallery, which was launched this year in 
Holešovice, is a new activity of the gallerist Oldřich 
Hejtmánek, who decided to focus on contemporary 
art. The artists represented include Vendula Cha-
lánková, Jakub Špaňhel and Markéta Hlinovská.

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

DOX je nezávislou mezioborovou platformou pro 
současné české i mezinárodní umění, architektu-
ru a design. V multifunkčním prostoru o rozloze 
6000 m² jsou prezentovány výstavy předních čes-

kých a světových umělců. Odehrávají se zde ale 
také přednášky, panelové diskuze, performance 
a další doprovodné programy. Kromě kavárny, knih-
kupectví a designshopu zde najdete také Archiv vý-
tvarného umění. 
en DOX is an independent interdisciplinary platform 
for contemporary Czech and international art, ar-
chitecture and design. Exhibitions of leading Czech 
and world artists are presented in a multifunctional 
space of 6000 m². Additionally, there are lectures, 
panel discussions, performances and other accom-
panying programs. In addition to the café, book-
store and design shop, DOX also features the Ar-
chives of Fine Arts.

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

Galerie v prostorách Pelléovy neorenesanční vily se 
zaměřuje na kresbu, grafiku, ilustraci a její přesahy. 
V dlouhodobé spolupráci s významnými kurátory je 
vytvořen výstavní program otevřený všem genera-
cím diváků a divaček. Každoročně se zde představí 
vždy jedna „legenda“ ilustrace, experimentální či 
alternativní projekt a jedna výstava mladé nastupu-
jící generace. 
en The gallery in Pellé's neo-Renaissance villa fo-
cuses on drawing, graphics, illustration and its 
overlaps. In long-term cooperation with important 
curators, an exhibition programme open to all gen-
erations of spectators is created. Every year the 
gallery presents one legend of illustration, an ex-
perimental or alternative project and one exhibition 
of the young emerging generation.

Galina Miklínová: Muzeum Lichožroutů – 
vstup vítaný!!!
2. 12. 2020 – 28. 3. 2021

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

Galerie Zahorian & Van Espen byla založena v roce 
2011 v Bratislavě a v roce 2017 otevřela svou praž-
skou pobočku. Reprezentuje mladé a etablované 
umělce jako je například Adéla Babanová, Juraj Ko-
llár, Ivan Pinkava, Lucia Sceranková a další. Kromě 
výstav ve vlastním galerijním prostoru i mimo něj se 
věnuje také publikační činnosti. 
en The Zahorian & Van Espen Gallery was founded 
in 2011 in Bratislava and opened its Prague branch 
in 2017. It represents young and established artists 
such as Adéla Babanová, Juraj Kollár, Ivan Pinkava, 
Lucia Sceranková and others. In addition to exhibi-
tions in and outside of their own gallery space, the 
gallery also undertakes publishing activities.

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

Galerii tvoří monumentální výklenky v opěrné zdi 
na nábřeží Vltavy. Výstavní program se tematicky 
věnuje umělecké tvorbě zaměřené na aktuální spo-
lečenské a politické otázky. Jejím cílem je podpořit 
pronikání současného umění do mimogalerijního 
prostoru a zprostředkovat tak komunikaci s širokou 
veřejností. 
en The gallery consists of monumental niches in 
a supporting wall on the Vltava riverbank. The ex-
hibition programme deals thematically with artistic 
work focused on current social and political issues. 
Its aim is to promote the penetration of contem-
porary art into non-gallery space and thus facilitate 
communication with the general public.

Pavlína Fichta Čierna ve spolupráci s Claude 
Johann Čierny / Pavlína Fichta Čierna in 
cooperation with Claude Johann Čierny: 
Za trest / As punishment
8. 10. – 15. 1.

BERLINSKEJ MODEL • Pplk. Sochora 9 • 
berlinskejmodel.cz

Berlínskej model byl založen roce 2011 umělci Ri-
chardem Bakešem, Danielem Vlčkem a Matoušem 
Mědílkem a je známým místem setkávání současné 
pražské umělecké scény. Kromě výstav, jejichž verni-
sáž i dernisáž zároveň se pořádají každou středu, se 
v galerii konají také performance, happeningy a jiné 
akce. Vydává také vlastní umělecký časopis RAJON. 
en The Berlínskej model was founded in 2011 by art-
ists Richard Bakeš, Daniel Vlček and Matouš Mědílek 
and it is a well-known meeting place of the con-
temporary Prague art scene. In addition to exhibi-
tions, both the opening and closing of which are 
held simultaneously every Wednesday, the gallery 
also hosts performances, happenings and other 
events. The gallery also publishes their own art 
magazine RAJON.

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

Galerie, která vznikla v roce 2011, se zaměřuje pře-
devším na malbu. Zastupuje autory zejména střední 
generace. Vedle toho nabízí konzultace při nákupu 
uměleckých děl nebo zakládání sbírek. Sama dispo-
nuje rozsáhlou sbírkou uměleckých děl.
en The gallery, which was founded in 2011, focuses 
mainly on painting. It primarily represents authors 
of the middle generation. In addition, it offers 
consultations when buying works of art or setting 
up collections. It itself has an extensive collection 
of works of art.

Petr Malina: Urban Structure
do / until 19. 12.

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

Tato nezávislá platforma působí v oblasti součas-
ného umění od roku 2010 a zaměřuje se na hledá-
ní netradičních formátů prezentace, ale i podpory 
umění. V rámci prostoru INI Project na Žižkově se 
mohou umělci či kurátoři konfrontovat s veřejností, 
zvát si hosty nebo prostor volně přetvářet na dílnu, 
studovnu, kancelář nebo například kuchyni. INI Pro-
ject je také partnerským projektem UMA: You Make 
Art a spoluorganizátorem Ceny Věry Jirousové. 
en This independent platform has been active in 
the field of contemporary art since 2010 and fo-
cuses on finding non-traditional presentation for-
mats as well as promoting art. Within the INI Proj-
ect space in Žižkov, artists or curators can confront 
the public, invite guests or freely transform the 
space into a workshop, study, office or, for exam-
ple, a kitchen. INI Project is also a partner project 
of UMA: You Make Art and co-organizer of the Vera 
Jirousová Prize.

NADACE A CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ • 
Dukelských hrdinů 25a • st – ne / Wed – Sun 
12:00 – 18:00 • fcca.cz

Od roku 2014 sídlí v objektu bývalé pekárny na Let-
né. Cílem Nadace je budovu zrekonstruovat a vy-
budovat zde multifunkční prostor a nezávislou plat-
formu pro umělce a umělecké instituce, v rámci 
níž dochází vedle vzájemného ovlivňování k rozvoji 
současné umělecké scény. V prostoru NCSU sídlí 
organizace jako Společnost Jindřicha Chalupecké-
ho, Fair Art nebo Art Antiques. Centrum pro sou-
časné umění Praha provozuje Galerie Jelení a Ga-
lerie Kurzor. 
en Since 2014 it has been housed in the build-
ing of a former bakery in Letná. The aim of the 
Foundation is to reconstruct the building and to 
build a multifunctional space and an independent 
platform for artists and artistic institutions, within 
which, in addition to mutual influence, the devel-
opment of the contemporary art scene takes place. 
The NCSU is home to organizations such as the 
Jindřich Chalupecký Society, Fair Art and Art An-
tiques. The Centre for Contemporary Art Prague 
is operated by the Jelení Gallery and the Kurzor 
Gallery.

GALERIE JELENÍ
Vznikla v roce 1999 jako součást aktivit Centra pro 
současné umění Praha. Zaměřuje se na podpo-
ru současných mladých českých umělců, kteří zde 
mnohdy mají jednu ze svých prvních samostatných 
výstav. Program je založený na soustavném ma-
pování pražské i mimopražské umělecké scény na 
čemž galerie spolupracuje také s profesory českých 
uměleckých škol. Příležitostně se zde odehrávají 
i výstavy etablovaných autorů a autorek, kteří mají 
výrazný vliv na mladou generaci. 
en It was founded in 1999 as part of the activities of 
the Centre for Contemporary Art Prague. It focuses 
on supporting contemporary young Czech artists, 
who often have one of their first solo exhibitions 
here. The programme is based on the continuous 
mapping of the Prague and non-Prague art scene, 
on which the gallery also cooperates with profes-
sors of Czech art schools. Occasionally there are 
also exhibitions of established artists with a signifi-
cant influence on the younger generation.

Pavel Matoušek: Oko je palindrom / 
Eye is a Palindrom
9. 12. – 17. 1. 2021
k / c Gabriela Kotiková

GALERIE KURZOR
Galerie Kurzor, prostor pro hostující kurátory, je 
projektem Centra pro současné umění Praha. Po-
skytuje vždy po dobu jednoho roku vybranému ku-
rátorovi či kurátorce zázemí, produkční, výzkumné 
a finanční zdroje a výstavní prostor, pro který při-
pravuje ucelenou výstavní dramaturgii včetně do-
provodných aktivit. Od roku 2017 se projektu ujali 
Václav Magid, Edith Jeřábková a Václav Janoščík. 
V roce 2021 se kurátorkami prostoru stanou Sráč 
Sam a Denisa Bytelová. 
en The Kurzor Gallery, a space for visiting curators, 
is a project of the Centre for Contemporary Art 
Prague. It provides the selected curators with facil-
ities, production, research and financial resources 
and exhibition space for which they prepare a com-
prehensive exhibition programme including ac-
companying events. Since 2017, Václav Magid, Edith 
Jeřábková and Václav Janoščík have taken over the 
project. In 2021, Sráč Sam and Denisa Bytelová will 
become curators of the space.

Mood Spelled Backwards
9. 12. – 14. 2. 2021
k / c Václav Janoščík

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

Funkcionalistická budova na Letné je sídlem Národ-
ní galerie v Praze od roku 1976. Mezi sbírkové expo-
zice patří 1796–1918: Umění dlouhého století ve 4. 
patře, 1918–1938: První republika ve 3. patře a 1930 
– současnost: České moderní umění ve 2. patře. 
Vedle nich se zde konají samostatné i skupino-
vé výstavy českých i zahraničních umělců a uměl-
kyň, a také bohatý doprovodný a lektorský program 
vztahující se k modernímu a současnému umění. 
en The functionalist building in Letná has been the 
seat of the National Gallery in Prague since 1976. 
The collection exhibitions include 1796–1918: Art 
of the Long Century, on the 4th floor, 1918–1938: 
First Republic, on the 3rd floor and 1930 – present: 
Czech modern art, on the 2nd floor. In addition to 
those, the institution also produces solo and group 
exhibitions of Czech and international artists, as 
well as a rich programme of events and lectures re-
lated to modern and contemporary art.

Kurt Gebauer
6. 3. 2020 – 10. 1. 2021

Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
Echoes of the Venice Biennale: Stanislav Kolíbal
6. 3. 2020 – 10. 1. 2021

B5
TRAFO GALLERY 
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5) 

architekturu a design, která je největší svého druhu 
v ČR. Mimo hlavní historickou budovu lze navštívit 
i expozici českého kubismu v Důmě U Černé Matky 
Boží v Celetné ulici a fotografickou Galerii Josefa 
Sudka (viz výše). Mimo Prahu se nacházejí další tři 
pobočky muzea. 
en The Museum of Decorative Arts in Prague is an 
institution focused on art, applied art and design. 
Permanent exhibitions are located in the main (his-
torical) building and temporary exhibitions take 
place there. It houses a library specialized in ap-
plied art, architecture and design, which is the 
largest of its kind in the Czech Republic. In addi-
tion to the main historical building, you can also 
visit the exposition of Czech Cubism in the House 
of the Black Mother of God in Celetná Street and 
the Josef Sudek Photographic Gallery (see above). 
Outside Prague there are three other branches of 
the museum.
C4

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

Xiao Quan: Portréty K.
8. 12. – 7. 3.2021

C5
GARRAGE GALLERY • Vítkova 7 • st–čt / 
Wed–Thu 14:00–18:00 • fb.com/gallerykarlin

Garage Gallery je nový nezávislý prostor určený 
k prezentaci současného umění. 
en Garage Gallery is a new independent space de-
signed to showcase contemporary art.

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

Galerie VI PER je zaměřena na architekturu v nejšir-
ším slova smyslu a její vazby a průsečíky k součas-
nému umění, urbanismu, designu, médiím, techno-
logiím, politickým, právním, sociálním, ekonomickým 
či ekologickým kontextům. 
en The VI PER Gallery focuses on architecture in 
the broadest sense of the word and its links and in-
tersections to contemporary art, urbanism, design, 
media, technologies, political, legal, social, eco-
nomic or environmental contexts.

Ala Younis: Vysoká přehrada / High Dam
9. 12. – 31. 1. 2021
k / c Rado Ištok

KARLIN STUDIOS • Kasárna Karlín, Prvního pluku 
2 • út–pá / Tue–Fri 15:00–18:00, 
so–ne / Sat–Sun, 14:00–19:00 • karlinstudios.cz

Galerie Karlín Studios jsou jedním ze dvou výstav-
ních prostorů zaměřených na současné umění pů-
sobících v rámci Projektu Futura. V prostředí bý-
valých kasáren galerie navazuje na své předchozí 
působení v nedalekých, dnes již přebudovaných 
průmyslových halách. Součástí Karlin Studios jsou 
vedle prostorově velkorysé galerie i umělecké re-
sidenční ateliéry a v rámci komplexu kasáren jsou 
Karlín Studios součástí multifunkčního kulturního 
centra Kasárna Karlín. 
en Karlín Studios gallery is one of two exhibition 
spaces focused on contemporary art operating 
within the Futura Project. In the environment of 
the former barracks, the gallery builds on its previ-
ous activities in the nearby, now rebuilt, industrial 
halls. Karlin Studios, in addition to a very spacious 
gallery, includes art residency studios. Karlín Stu-
dios reside in the Karlín Barracks Multifunctional 
Cultural Centre.

Andrea Eva Györi: Solo Show
18. 12. 2020 – 5. 2. 2021

Veronika Bromová: Solo Show
18. 12. 2020 – 5. 2. 2021

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

Tento zahradní ateliér začal Josef Sudek používat 
v červnu 1927 a pro diváky obeznámené s jeho dí-
lem jistě nebude problém rozpoznat v místě ně-
která zákoutí, jež fotografovi sloužily coby motivy. 
Původní ateliér podlehl požáru v 80. letech a jedná 
se tedy o repliku, přesto jde o ojedinělou ukázku 
zahradního fotografického ateliéru, které vznika-
ly v době rozkvětu komerční i umělecké fotografie 
ve druhé polovině 19. století. Galerie, sídlící v pro-
storu nyní, se zaměřuje na fotografii v kontextu 
současného umění. Převážná část výstavního pro-
gramu se zabývá tvorbou českých autorů mladší 
a střední generace, kteří s médiem fotografie pra-
cují v rámci post-konceptuálního přístupu. 
en Josef Sudek started using this garden studio in 
June 1927 and it will certainly not be difficult for 
viewers familiar with his work to recognize some of 
the nooks that served as motifs for the photogra-
pher. The original studio succumbed to fire in the 
1980s, thus the current building is a replica, yet it is 
a unique example of the garden photographic stu-
dios, which were being built in the heyday of com-
mercial and artistic photography in the second half 
of the 19th century. The current gallery, housed in 
the studio, focuses on photography in the context 
of contemporary art. The majority of the exhibition 
programme deals with the work of Czech artists of 
the younger and middle generation who work with 
the medium of photography within the post-con-
ceptual approach.

Tereza Zelenková: Mrtvý jazyk / Death Language
do / until 10. 1.

MUSEUM KAMPA – NADACE JANA A MEDY MLÁD-
KOVÝCH • U Sovových mlýnů 2 • 
po–ne / Mon–Sun 10:00–18:00 • 
museumkampa.cz

Museum vzniklo díky iniciativě sběratelky umění 
Medy Mládkové a jejího manžela Jana Mládka v roce 
2003 a jedním z jeho hlavních poslání je správa je-

jich celoživotní umělecké sbírky čítající zejména vý-
znamná díla Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Ve-
dle ní ale muzeum prezentuje v průběhu každého 
roku řadu dočasných kurátorovaných výstav, z po-
slední doby např. Eduarda Ovčáčka, Rafany, Helmu-
ta Newtona nebo poněkud překvapivé spojení Al-
fonse Muchy s Pastou Onerem. Muzeum se nachází 
v historicky cenném objektu tzv. Sovových mlýnů. 
en The Museum was created thanks to the initiative 
of the art collector Meda Mládek and her husband 
Jan Mládek in 2003 and one of its main missions 
is the management of their art collection, which 
includes mainly important works by František Kup-
ka and Otto Gutfreund. In addition, the museum 
presents a number of temporary curated exhibi-
tions during each year, e.g. Eduard Ovčáček, Rafani, 
Helmut Newton or the somewhat surprising con-
nection of Alfons Mucha with Pasta Oner, to name 
a few of the most recent ones. The museum is lo-
cated in a historically valuable building of the so-
called Sovovy mlýny.

Peter Oriešek – Kryštof Hošek: Soma Sema
20. 10. – 30. 1. 2021

Vladimír Janoušek: Times
31. 12. – 1. 3. 2021

D3
ARTINBOX • Perlová 370/3, Dům v Kisně • 
út–čt / Tue – Thu 15:00–18:00, nebo na 
vyžádání / or by request +420 777 748 433 • 
artinbox.cz

Prodejní galerie v podzemí funkcionalistického 
domu „V kisně” na Perlové ulici v Praze se speciali-
zuje hlavně na českou meziválečnou a poválečnou 
fotografii, v jejím portfoliu lze však nalézt i řadu ji-
nak zaměřených výstav, včetně např. několika pře-
hlídek art brut. 
en The commercial gallery in the underground of 
the functionalist house “V kisně” on Perlová Street 
in Prague specializes mainly in Czech interwar and 
post-war photography, but its portfolio also in-
cludes a number of exhibitions of other art forms, 
including, for example, several art brut shows.

do / until 30. 1. 2021:

Barbora Bálková: Kunstkabinet
Jan Švankmajer: Všechnu moc imaginaci!
Vánoční art market: Prodejní výstava autorů 
z okruhu galerie: Jan Hísek, Petr Nikl, 
Luboš Plný, George Radojčič, Jozef Vojtánek, Anna 
Zemánková a další.

FOTOGRAF GALLERY 
Jungmannova 7 (D3) 
út–so / Tue–Sat 13:00–18:00 
fotografgallery.cz

Další z fotografických galerií na Praze 1. Funguje už 
od roku 2009 – z původního sídla v průchodu do 
dvora na Školské 28 se přesunula do těsného sou-
sedství Divadla Komedie na Jungmannově ulici. Ku-
rátorem galerie byl doposud Jiří Ptáček, od roku 
2021 bude galerii kurátorovat kolektiv ve složení: 
Hana Buddeus, Terera Rudolf Hrušková, Jen Krato-
chvíl a Vojtěch März. Program galerie je úzce spoje-
ný s dalšími aktivitami celé platformy. Tedy vydává-
ním časopisu Fotograf i pořádáním stejnojmenného 
festivalu. Zaměření galerie lze charakterizovat jako 
fotografické v konceptuálním a otevřeném, inter-
mediálním pojetí. Fotograf – ať už jako časopis, ga-
lerie nebo festival – úspěšně funguje také v meziná-
rodním uměleckém kontextu. 
en Another of the photo galleries in Prague 1. It 
has been operating since 2009 – it moved from 
the original seat in the passage to the courtyard at 
Školská 28 to the immediate vicinity of the Divadlo 
Komedie Theatre on Jungmann Street. The curator 
of the gallery so far has been Jiří Ptáček, from 2021 
the gallery will be curated by a collective composed 
of Hana Buddeus, Terera Rudolf Hrušková, Jen Kra-
tochvíl and Vojtěch März. The gallery programme is 
closely related to other activities of the entire plat-
form. That is, publishing of the Fotograf magazine 
and organizing the eponymous festival. The focus 
of the gallery can be characterized as photographic 
in a conceptual and open, intermedial sense. Foto-
graf – whether as the magazine, the gallery or the 
festival – also works successfully in an international 
artistic context.

FASÁDA • outdoorová galerie v okenních torzech 
výbuchem poškozené fasády
Křižovatka ulic Divadelní a Krocínova • nonstop • 
galeriefasada.cz

Veronika Bromová, Veronika Drahotová, Roman 
Franta, Lukáš Miffek, Petra Nováková Ondreičková, 
Michal Ožibko, Petr Písařík, Magdalena Rajnohová, 
Julius Reichel, Lu Jindrák Skřivánková, Miloš Šejn, 
Jakub Špaňhel, Sofie Švejdová, Yvonne Vácha:
Pohled do okna / Glance to the window
19. 9. – 31. 12.
Výstava děl soudobých umělců v okenních torzech 
domu v Divadelní ulici. Co se odehrává za okny na-
šich domácností? Jací jsme v soukromí, a jak jiní 
jsme mimo něj? Co o nás a našich vazbách s nej-
bližšími prozradilo nedávné období nařízené karan-
tény? Výzva k zamyšlení na tyto otázky, vyjádřené 
skrze široké výtvarné spektrum, se stala společným 
jmenovatelem pro díla čtrnácti českých umělců 
a umělkyň. Finálním výstupem jsou velkoformáto-
vá díla podpořena autentičností výstavního prosto-
ru. Koncept tohoto projektu má za cíl komunikovat 
s divákem skrz konfrontaci mezi dílem a osobně na-
bytou zkušeností každého z nás. 
en Exhibition of works by contemporary artists 
in the torsos of window of a house in Divadelní 
Street. What happens behind the windows of our 
homes? What are we like in private, and how dif-
ferent are we outside of it? What has the recent 
quarantine period reveal about us and our ties to 
loved ones? The call for reflection on these issues, 
expressed through a wide artistic spectrum, has 
become a common denominator for the works of 
fourteen Czech artists. The final output is large-
format works supported by the authenticity of the 

st–ne / Wed–Sun 15:00–19:00, 
so / Sat 10:00–19:00 
trafogallery.cz

U zrodu Trafo Gallery stojí Jan Kaláb, Jakub Nepraš, 
Michal Cimala a Blanka Čermáková, kteří zde od 
roku 2006 utvářejí výstavní program ve spolupráci 
s předními českými kurátory. Odehrává se zde šest 
výstav českých i zahraničních umělců ročně, ke kte-
rým jsou vydávány dvojjazyčné výpravné publikace. 
K Trafo Gallery se váže kolektiv umělců, mezi něž 
patří kromě výše zmíněných také například Zdeněk 
Trs nebo Michal Cimala a H3T architekti. 
en Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Michal Cimala and 
Blanka Čermáková are the creators of the Trafo 
Gallery, creating the exhibition programme here 
since 2006 in cooperation with leading Czech cu-
rators. The gallery annually hosts six exhibitions of 
Czech and international artists, each boasting an 
epic bilingual book. Trafo Gallery is associated with 
an artist collective, including, among the afore-
mentioned, Zdeněk Trs and Michal Cimala and H3T 
architects .

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

GAMU (Galerie AMU) funguje pod Akademií múzic-
kých umění v Praze od roku 2008. Vedle výstav 
studentů AMU a dalších uměleckých škol galerie 
prezentuje kurátorsky koncipované výstavy již etab-
lovaných českých i zahraničních umělců, jejichž 
tvorba spadá do oblasti fotografie a nových médií 
nebo překračuje hranice tradičních uměleckých 
disciplín. 
en GAMU (AMU Gallery) has been operating under 
the Academy of Performing Arts in Prague since 
2008. In addition to exhibitions by students of AMU 
and other art schools, the gallery presents curated 
exhibitions of already established Czech and inter-
national artists whose work falls within the field of 
photography and new media or crosses the bound-
aries of traditional artistic disciplines.

Tělesný pohyb jako časoprostorová (dis)kontinuita 
(online výstava)

GALERIE JOSEFA SUDKA • Úvoz 24 • 
út–ne / Tue–Sun 11:00–17:00 • 
www.upm.cz/galerie-josefa-sudka

Galerie Josefa Sudka je pobočka Uměleckoprůmy-
slového musea v Praze. Komorní galerie otevřená 
v roce 1995 sídlí v přízemních prostorách domu, 
kde od roku 1959 až do své smrti žil fotograf Josef 
Sudek. Věnuje se převážně české fotografii 20. sto-
letí a jejím opomíjeným osobnostem. 
en The Josef Sudek Gallery is a branch of the Mu-
seum of Decorative Arts in Prague. The intimate 
gallery, opened in 1995, is located in the ground 
floor of the house, where the photographer Jo-
sef Sudek lived from 1959 until his death. The gal-
lery focuses primarily on Czech photography of the 
20th century and its under-represented artists.

Tereza Zelenková: Mrtvý jazyk
3. 12. 2020 – 10. 1. 2021

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

Museum Montanelli je soukromou neziskovou insti-
tucí otevřenou v roce 2009. Prezentuje tvorbu sou-
časných českých i zahraničních umělců a jako jedna 
z mála institucí v Česku se pravidelně věnuje oblasti 
umění art brut. Spravuje také rozsáhlou mezinárod-
ní sbírku umění Nadace DrAK, jejíž díla pravidelně 
začleňuje do výstavních projektů. 
en Museum Montanelli is a private non-profit insti-
tution opened in 2009. The museum presents the 
work of contemporary Czech and international art-
ists and is one of the few institutions in the Czech 
Republic to regularly focus on the art of art brut. It 
also manages the DrAK Foundation's extensive in-
ternational art collection, which is regularly incor-
porated into the exhibition projects.

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

Rembrandt: Portrét člověka / Portrait of a Man
25. 9. 2020 – 31. 1. 2021

C2
(NGP) VALDŠTĚJNSKÁ JÍZDÁRNA • Valdštejnská 
3 • 
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. – 31. 1. 2021

C3
GALERIE 207 • Náměstí Jana Palacha 80 • Hlavní 
budova UMPRUM, č. dveří 207 / UMPRUM main 
building, room 207 • umprum.cz/galerie-207

Galerie 207 sídlí v místnosti číslo 207 na Vysoké 
škole umělecko-průmyslové v Praze. Navazuje na 
galerijní model malých neformálních komunitních 
prostorů s častou periodicitou výstav, která je v pří-
padě galerie definována jedním týdnem. Během 
dvanácti letech existence tak proběhlo přes 220 
výstav. Provoz je uskutečňován ve spolupráci ku-
rátora a galerijního týmu tvořeného studenty UM-
PRUM. Vzhledem k aktuální covidové situaci funguje 
jako online galerie. 
en Gallery 207 is located in room 207 at the Acad-
emy of Arts, Architecture and Design in Prague. It 
was modelled after small informal community gal-
lery spaces with high frequencies of exhibitions, 
which in the case of the gallery is one week. During 
its twelve years of existence, the gallery presented 
over 220 exhibitions. The production is carried out 
in cooperation with the curator and gallery team 

made up of UMPRUM students. Due to the current 
Covid situation, it acts as an online gallery.

Síla i budoucnost jest národu národnost
16. 10. – 6. 2.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (GHMP) / 
PRAGUE CITY GALLERY (GHMP) • ghmp.cz

Galerie hlavního města Prahy je významná sbírková 
a výstavní instituce zaměřená na moderní a součas-
né umění s historií sahající do roku 1963. Disponuje 
výstavními prostory v 2. patře Městské knihovny na 
Mariánském náměstí, v Domě U Kamenného zvonu 
a v Colloredo-Mansfeldském paláci, provozuje 
Pražský Dům fotografie – výstavní prostor speciali-
ziovaný na fotografii a ve správě má Trojský zámek, 
Bílkovu vila (Ateliér Františka Bílka) a Bílkův dům 
v Chýnově. Mezi poslání instutice patří péče o umě-
ní ve veřejném prostoru na území města Prahy. 
en The Prague City Gallery is an important collec-
tion and exhibition institution focused on modern 
and contemporary art. Its history dates back to 
1963. It has exhibition spaces on the 2nd floor of 
the Municipal Library on Mariánské Square and 
in the Stone Bell House, and in the Colloredo-
Mansfeld Palace, it operates the Prague House 
of Photography – an exhibition space special-
ized in photography, it manages the Troja Castle, 
Bílek's Villa (František Bílek's Studio) and the Bílkov 
House in Chýnov. The institution’s mission includes 
the care of art in public spaces on the territory of 
the city of Prague.

(GHMP) COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 
Karlova 2 • út–ne / Tue–Sun 10:00–18:00 • ghmp.
cz

Monika Immrová: Tříbení
3. 12. – 7. 3. 2021

(GHMP) DŮM U KAMENNÉHO ZVONU / 
HOUSE AT THE STONE BELL • Staroměstské nám. 
13 • út–ne / Tue-Sun 10:00–20:00 • ghmp.cz

Antonín Kratochvíl: Fotoeseje
12. 6. – 24. 1. 2021

Light Underground
15. 9. – 24. 1. 2021

(GHMP) MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO / 
MUNICIPAL LIBRARY, 2nd floor • Mariánské nám. 
1 • út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun, 
10:00–18:00, čt / Thu 10:00–20:00 • ghmp.cz
GALERIE NOD • Dlouhá 33 • po–pá / Mon–Fri 
13:00–20:00, so–ne / Sat–Sun 16:00–20:00 • 
nod.roxy.cz

Experimentální prostor Roxy–NoD (Divadlo a Galerie 
NoD a spolu s hudebním klubem Roxy) jsou dnes již 
tradičním multioborovým konglomerátem a jedním 
z nejstarších center nezávislé kultury v Praze. 
Galerie se zaměřuje na prezentaci nejnovějších 
trendů v současném výtvarném umění a prezentuje 
především umělce nastupující a mladé generace. 
Nad křížením ulic Dlouhá a Rybná je prostor pro dílo 
ve veřejném prostoru. 
en The Roxy-NoD experimental space (NoD Theatre 
and Gallery and the Roxy Music Club) has become 
a traditional multidisciplinary syndicate and is one 
of the oldest centres of independent culture in 
Prague. The gallery focuses on presenting the latest 
trends in contemporary fine art and presents main-
ly artists of the emerging and young generations. 
The space above the crossing of Dlouhá and Rybná 
streets is dedicated to art for public spaces.

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

Galerie Rudolfinum sídlí spolu s Českou filharmonií 
v historické budově pražského Rudolfina a zaměřuje 
na prezentaci současného umění. Od svého vzni-
ku v roce 1994 uspořádala celou řadu rozsáhlých 
výstav předních zahraničních i domácích umělců. 
Galerie funguje jako kunsthalle, tedy na konceptu 
pořádání dočasných výstav bez stálé expozice nebo 
sbírkové činnosti. Kromě výstavních sálů se v galerii 
nachází relaxační a edukační prostor pro děti i do-
spělé, nazvaný Artpark. 
en The Rudolfinum Gallery, together with the Czech 
Philharmonic Orchestra, is located in the histori-
cal building of Prague's Rudolfinum and focuses 
on the presentation of contemporary art. Since 
its inception in 1994, it has produced a number of 
large-scale exhibitions of leading international and 
domestic artists. The gallery functions as a kunst-
halle, i.e. on the concept of organizing temporary 
exhibitions without permanent exhibition or collec-
tion activity. In addition to the exhibition halls, the 
gallery has space for resting and learning for both 
children and adults, called Artpark.

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

Galerie UM je galerijní prostor Vysoké školy umě-
lecko-průmyslové. Tématika výstav odráží multibo-
rové zaměření školy – převažují výstavy věnované 
designu a architektuře, které doplňují výstavy sou-
časného umění a výstavní prezentace komplex-
ních výzkumných projektů v oblasti designu, umění 
a kultury obecně. 
en The UM Gallery is a gallery space of the Acad-
emy of Arts, Architecture and Design. The theme of 
the exhibitions reflects the multidisciplinary focus 
of the school – exhibitions dedicated to design and 
architecture prevail, those are complemented by 
exhibitions of contemporary art and exhibition pre-
sentations of complex research projects in the field 
of design, art and culture in general.

Síla i budoucnost jest národu národnost
do / until 6. 2. 2021

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE / 
MUSEUM OF DECORATIVE ARTS • 17. listo-
padu • út / Tue 10:00–20:00, st–ne / Wed–Sun 
10:00–18:00 • upm.cz

Uměleckoprůmyslové museum v Praze je instituce 
zaměřená na umělecké řemeslo, užité umění a de-
sign. V hlavní – historické budově jsou umístěny tr-
valé expozice a probíhají zde dočasné výstavy. Sídlí 
zde knihovna specializovaná na volné a užité umění, 

exhibition space. The concept of this project aims 
to communicate with the viewer through the con-
frontation between the work and the personally ac-
quired experience of each of us.

GALERIE FOTOGRAFIC • Stříbrná 2 • 
st-ne / Wen–Sun 13:00-18:00 • fotografic.cz

Malá galerie ve Stříbrné uličce v samotném centru 
Prahy se – jak název napovídá – soustředí na vysta-
vování kvalitní současné fotografie, často s přesahy 
do konceptuálního uvažování o tomto médiu. Etab-
lovaní autoři (Tomáš Pospěch, Libuše Jarcovjáko-
vá) se střídají s mladými (Marek Šefrna, Aňa Jakš), 
představováni bývají i zahraniční tvůrci (Jens Klein, 
Henrik Spohler). Pro někoho nečekaným specifikem 
galerie může být fakt, že nejde o žádný 'white cube’ 
– fotografie tady visí na neomítnutých kamenných 
a cihlových stěnách. 
en The small gallery in Stříbrná Alley in the very 
centre of Prague – as the name suggests – focus-
es on exhibiting quality contemporary photogra-
phy, often with an overlap with conceptual think-
ing about this medium. Established authors (Tomáš 
Pospěch, Libuše Jarcovjáková) take turns with 
young artists (Marek Šefrna, Ana Jakš), international 
creators (Jens Klein, Henrik Spohler) are also rep-
resented. For some, the unexpected specificity of 
the gallery may be that it is not a 'white cube' – the 
photos here hang on bare stone and brick walls.

Jens Klein: Talking Archives
3. 12. – 31. 12.

GALERIE GAMBIT • Řetězová 7 • návštěva 
po domluvě / by appt • +420 602 277 210 • 
gambitgalerie.cz

Po kratší žižkovské anabázi se soukromá galerie za-
cílená na výstavy českých umělců střední generace 
nedávno vrátila zpátky na Prahu 1. V posledních le-
tech se v galerii představili mj. Petr Nikl s tušový-
mi kresbami, sochařka Paulina Skavová nebo malíř 
Jana Lamr. 
en After a brief Žižkov venture, the private gallery 
with the mission of exhibiting Czech artists of the 
middle generation recently returned to Prague 1. 
In recent years, some of the artists that have pre-
sented their work there were Petr Nikl with his 
ink drawings, the sculptor Paulina Skavová and the 
painter Jan Lamr.

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

Galerie v Martinské ulici nedaleko Havelského tr-
žiště se soustředí zejména na prezentaci již etab-
lovaných tvůrců střední a starší generace autorů, 
z nichž sama galerie jako ustálené spolupracovníky 
na svém webu označuje např. Jana Híska, Roma-
na Hudziece nebo Patrika Hábla. Výstavy volného 
umění doplňují výstavy českého skla. 
en The gallery in Martinská Street near the Havelský 
market focuses mainly on the presentation of al-
ready established artists of the middle and older 
generation. On its website, the gallery itself names 
Jan Hísek, Roman Hudziec or Patrik Hábl as regular 
collaborators. Art exhibitions are complemented by 
exhibitions of Czech glass.

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

Jaroslav Fragner (1898–1967) byl český modernis-
tický architekt proslulý především pro své funkci-
onalistické realizace. Není proto divu, že také ga-
lerie nesoucí jeho jméno se specializuje zejména 
na vystavování architektury. Od roku 2006 dodnes 
ji provozuje spolek Architectura, který dále stojí za 
organizací Landscape festivalu Praha, Bienále expe-
rimentální architektury, aj. Na výstavách v GJF jsou 
pravidelně představováni čeští, evropští i světoví 
autoři, zejména progresivní ateliéry střední a nastu-
pující generace. 
en Jaroslav Fragner (1898–1967) was a Czech mod-
ernist architect best known for his functionalist 
buildings. No wonder, therefore, that the gallery 
bearing his name also specializes in exhibiting ar-
chitecture. Since 2006 it has been operated by the 
Architectura association, which is also the orga-
nizer of the Prague Landscape Festival, the Biennial 
of Experimental Architecture and other events. Ex-
hibitions at GJF regularly present Czech, European 
and world authors, especially progressive studios of 
the middle and emerging generation.

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

Galerii v atraktivních prostorách Paláce Adria pro-
vozuje Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, čes-
ká sekce mezinárodní asociace kritiků AICA, a to 
především prostřednictvím své nejviditelnější tváře, 
předsedkyně Vlasty Čihákové Noshiro. Vedle výstav-
ní činnosti se galerie věnuje i prodeji umění, ze-
jména malby, pořádá výtvarné kurzy pro veřejnost 
a prostory galerie nabízí ke komerčním pronájmům. 
Mediální ohlas pravidelně budí Cena kritiky za mla-
dou malbu, kterou galerie organizuje. 
en The gallery, set in the attractive premises of 
the Adria Palace, is run by the Association of Ar-
tistic Critics and Theorists, the Czech section of 
the International Association of Critics of the AICA, 
mainly through its most visible member, chairper-
son Vlasta Čiháková Noshiro. In addition to exhibi-
tion activities, the gallery also deals with the sale 

of art, especially painting, organizes art courses for 
the public and offers the gallery premises for com-
mercial rentals. The Critics Award for a young paint-
ing organized by the gallery typically receives a lot 
of media attention.

Laura Limbourg: Let Me Tell You a Story about. 
host/guest – Annemari Vardanyan
8. 12. – 31. 12.

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

Malá galerie v centru Prahy, která na ploše přízemí 
a sklepa prezentuje převážně české umění 20. sto-
letí od moderny, po současnou starší autorskou ge-
neraci, občas doplněnou i o mladší tvůrce. Komorní 
výstavy tady měl např. Kamil Lhoták, Běla Kolářová 
s Michaelou Kukovičovou a Kateřinou Černou nebo 
Marie Blabolilová s Terezou Kabůrkovou a Antoní-
nem Střížkem. V galerii se občas pořádají i předau-
kční výstavy. 
en A small gallery in the centre of Prague, which 
presents mostly 20th century Czech art from mo-
dernity to the current older generation of artists, 
sometimes supplemented by younger creators. The 
exhibition space is located on the ground floor and 
in the cellar. The artists who held small-scale ex-
hibitions here include Kamil Lhoták, Běla Kolářová 
with Michaela Kukovičová and Kateřina Černý, and 
Marie Blabolilová with Tereza Kabůrková and An-
tonín Střížek. The gallery occasionally hosts pre-
auction exhibitions.

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

Galerie v sousedství Betlémské kaple – místa kázá-
ní mistra Jana Husa a dalších husitských kněží – se 
od původní specializace na český poválečný surre-
alismus, informel 60. let nebo československý kon-
struktivismus v posledních letech mírně odklonila 
směrem k současnému výtvarnému umění. V po-
sledním roce zde tak vystavovali např. Michal Ška-
pa nebo Ondřej Basjuk. Galerie se věnuje i prodeji 
českého poválečného a současného umění, pře-
daukční výstavy zde pořádá aukční síň ETCETERA. 
en The gallery next to the Betlémská kaple Chapel – 
the site of the sermons of Master Jan Hus and oth-
er Hussite priests – has recently somewhat shifted 
its original focus on major Czech post-war surrealis, 
1960s informel, and Czechoslovak constructivism to 
current fine arts. In the last year, for example, the 
gallery exhibited Michal Škapa or Ondřej Basjuk. The 
gallery is also dedicated to the sale of Czech post-
war and contemporary art, and the pre-auction 
exhibitions held here are organized by the auction 
house ETCETERA.

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

Klasická pražská galerie se sídlem na Národní třídě 
funguje nepřetržitě už od roku 1957. Její nejzná-
mější éra se datuje lety 1965–1970, kdy ji kurátorsky 
vedl Jindřich Chalupecký. Ta druhá nastala v 90. 
letech, kdy se síň zaměřila na prezentaci aktuálního 
progresivního českého umění. Pravidelnou laure-
átskou výstavu v ní po dlouho dobou měli čerství 
vítězové Ceny Jindřicha Chalupeckého. Přibližně po 
roce 2002 začala galerie strádat změnami majitelů 
a nekonzistentním programem. Od roku 2010 do-
dnes ji spravuje nadace PPF Art a výstavní program 
se zaměřuje na etablované české tvůrce střední 
a starší střední generace. 
en The time-honored Prague gallery, based on 
Národní Avenue, has been operating continuously 
since 1957. Its best known era dates back to 1965–
1970, when it was curated by Jindřich Chalupecký. 
The second took place in the 1990s, when the hall 
focused on the presentation of contemporary 
progressive Czech art. For a long time, the gallery 
was the venue for the laureate exhibition of fresh 
winners of the annual Jindřich Chalupecký Prize. 
Approximately after 2002, the gallery began to 
suffer from changes of ownership and inconsistent 
programming. Since 2010 it has been managed 
by the PPF art foundation and the exhibition pro-
gramme focuses on established Czech artists of the 
middle and older generation.

Miroslav Polách: Open End
3. 12. – 24. 1.

TAPETA • KNIHKUPECTVÍ ARTMAP • Vojtěšská 
196/18 • po–pá / Mon–Fri 11:00–19:00, 
so / Sat 12:00–18:00 • knihy.artmap.cz

Tapeta není galerie v pravém slova smyslu, jedná se 
niku při vstupu do knihkupectví ArtMap. Prostor je 
tak využíván na site-specific výstavy jednoho díla 
často spojené s nově vydanou autorskou knihou vy-
braného umělce.
en Tapeta is not a gallery in common sense. It is 
a niche next to the entrance of ArtMap bookseller. 
The gallery provides space for site-specific installa-
tion or presentation of an artwork that is related to 
an artist's recently released book.

Igor Korpaczewski
25. 9. – 12. 12.

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

Fotografická galerie s vlastní kavárnou a tematicky 
zaměřeným knihkupectvím obsahově cílí hlavně na 
zavedené a široce oceňované české tvůrce insce-
nované i dokumentární fotografie. V poslední době 
šlo třeba o Vasila Stanka, Milotu Havránkovou nebo 
společnou výstavu Antonína a Michaela Kratochvílo-
vých. Výstavy v galerii doplňují komornější fotogra-
fické výstavy v kavárně. 
en The photo gallery with its own café and thematic 
bookstore aims mainly at established and widely 
regarded Czech artists of staged and documenta-
ry photography. Recently, the gallery showed Vasil 
Stanko, Milota Havránková or a joint exhibition of 
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Milý Lubomíre,

obracím se na tebe ohledně tvého nešťastného výroku 
v Lidových novinách (z 8. listopadu 2020) na adresu výtvar-
ných umělců. Prohlásit, že během koronavirové pande-
mie nepotřebují finanční pomoc, protože mohou prodávat 
z ateliéru, je pro mě jako výtvarného umělce neakceptova-
telné. Ano, někteří z nás mohou prodávat svá díla z ateliéru, 
bráním se ale představě, že se společenská nadhodnota, 
kterou označujeme jako umělecké dílo, vytváří převážně 
takovýmto způsobem. Vzniká přece propojením privátní 
sféry – umělcova pracovního prostoru – a výstavních a aka-
demických institucí; přičemž nezpochybňuji, že některé 
z nich můžou být komerčního charakteru. Je smutné, že 
taková slova vyšla právě z úst vysoce postaveného člena 
sociální demokracie, který by si naopak měl uvědomovat, 
v jakém komplexním a složitém společenském kontextu 
vzniká lidská práce, tedy i práce výtvarného umělce. A pro-
tože jsem za několik posledních dnů dospěl k přesvědčení, 
že tvůj názor sdílí i zbytek ministerstva kultury, rozhodl 
jsem se s tebou v následujících odstavcích podělit o něko-
lik poznámek k umělecké práci a ke vzniku uměleckého 
díla. Uchýlím se přitom k terminologii odvozené od marxis-
tické teorie Druhé internacionály, která je nám oběma velmi 
blízká. Nenapadá mě jiný a zdravější způsob, jak by dva pře-
svědčení socialisté mezi sebou mohli komunikovat.

Předpokladem uměleckého díla je především práce umělce. 
Jedná se o specifickou formu řemeslné zdatnosti, která je 
známá svou schopností negace formálních prvků (z kubis-
tické sochařky se stává obdivovatelka socialistického rea-
lismu), překračováním mediálních forem (ke své práci již 
nepotřebuji malbu, ale fotografii) a používáním ideových 
rámců a pracovních metod blízkých i vzdálenějších disci-
plín, jako je literární věda, antropologie, 3D tisk nebo soft-
warové inženýrství. Ve většině případů vykonává umělec 
nutné pracovní úkony sám, doma, ve svém ateliéru. Začne-
-li ale být jeho praxe organizačně náročná a kompliko-
vaná, musí umělec či umělkyně převzít funkci producenta: 
shání peníze na realizaci, dohlíží a komunikuje s jednotlivci, 
kteří pro něj vykonávají rozličné pracovní úkony – píšou, 
překládají, malují, modelují, natáčejí, fotografují, editují 
videa, postprodukčně je upravují atd. To vše dělají zadarmo, 
z kamarádství či z vidiny protislužby, anebo pracují za úplatu 
jako námezdní síla. Tento typ praxe je hodně blízký podni-
katelskému uvažování a chování. Díky této mnohdy velmi 
efektivní a kreativní práci s lidskými a přírodními zdroji jsou 
umělci a umělkyně dáváni věrozvěsty moderní doby (novi-
náři či nejrůznějšími lifestylovými kouči) za příklad zbytku 
populace, především podnikatelům a vyššímu managmentu. 
V kontextu této představy stojí na vrcholu pyramidy libe-
rálních hodnot. Jsou nezávislí, experimentující a schopní 
odhalovat nové a nezmapované oblasti lidského života.

Tito obdivovatelé a propagátoři (a spolu s nimi, zdá se, i mini-
sterstvo kultury) zapomínají, že naprostá většina výtvar-
ných umělkyň a umělců má více než jeden pracovní úvazek. 
Množství lidí schopných uživit se prací z ateliéru je mini-
mum, v každé generaci jde o několik desítek lidí, možná ani 
to ne. Pro někoho je to dost, v porovnání s počtem absol-
ventů uměleckých škol je to ale velmi nízké číslo. Zbytek se 
živí prací pro film, učením, sdílenou ekonomikou, insta-
lací a výrobou děl úspěšnějších kolegů, přičemž část těchto 
prostředků investuje do realizace vlastní umělecké práce. 
V minulosti i současnosti bychom našli příklady děl se spo-
lečensky důležitou a zajímavou nadhodnotou, která jsou 
výsledkem práce jednotlivce, jenž jejich vznik dotoval z jiných 
zdrojů. Dokonce se nebojím říct, že se jedná o většinu dnes 
českou společností uznávaných uměleckých prací.

V této fázi ale umělecké dílo stále existuje jako hypotéza. 
K jeho opravdovému ustanovení dochází až skrze instituce 
jako muzea, kunsthalle, krajské domy umění, soukromé 
sbírky, neziskové výstavní instituce, komerční galerie, 
v artspacech či univerzitním prostředí. Jejich společen-
ským účelem je smysluplně propojit minulost s přítomností. 
Práce, která je v nich akumulována (po celou dobu jejich 
existence), získává smysl jedině skrze vystavování a prezen-
taci uměleckých děl. Nejblíže k uchopení tohoto spole-
čenského procesu má Marx v prvním díle Kapitálu. V oddíle 
o Výrobě absolutní nadhodnoty se nachází následující věta 
(nebudu ti ji citovat celou, pouze její část): „...jejich styk se 
živou prací, jediným prostředkem, jak tyto výrobky minulé 
práce zachovat a realizovat...“ Smyslem tohoto sdělení 
je, že dělník svými pohyby aktivuje práci minulou, která je 
ukryta v nástrojích, se kterými pracuje, v surovinách, jimž 
dává požadovaný tvar.

Jedná se pravděpodobně o nejmystičtější část Kapitálu, 
přesto nám může pomoci porozumět, jakým způsobem zís-
kává práce umělce a umělkyně nadhodnotu, kterou ozna-
čujeme jako umělecké dílo: aktivací práce minulé (spole-
čenskou legitimizací instituce) prací současnou (veřejným 
představením umělecké práce, z které se tak stává umělecké 
dílo). Získaná nadhodnota ale není absolutní, je relativní, 
mění se podle intenzity veřejné prezentace a množstvím 
citací v časopisech a na akademické půdě. V okamžiku, kdy 
se umělecké dílo vytrácí ze zorného úhlu institucí, mění se 
i jeho nadhodnota, a to záporným způsobem.

Z této argumentace je snadno pochopitelné, že uměl-
kyně a umělci nemohou získat nadhodnotu uměleckého 
díla pouhým prodejem své práce z ateliéru. Myslet si něco 
jiného odkrývá dlouhodobý koncepční problém, jakým způ-
sobem přemýšlí stát o výtvarných umělcích, o své grantové 
politice a o smyslu jeho příspěvkových institucích. Deval-
vuje tak jak práci minulou (umělecké obce), tak práci mých 
souputníků (umělců, kurátorů, teoretiků, učitelů, novinářů, 
fotografů, ale i lidí, kteří umělecká díla vyrábějí, instalují, 
uklízí umělecké instituce atd.).

Výtvarná umělecká scéna se v posledních deseti letech 
relativně stabilizovala, současná krize jí ale pravděpodobně 
zasadí neodvratitelnou ránu. Umělecké instituce ještě více 
znehybní a zkostnatí, takže již definitivně nebudou schopny 
konstruktivně a kriticky propojovat práci minulou a sou-
časnou. Může také zničit středně velké neziskové instituce, 
které v tomto ohledu víceméně nahrazovaly státní sektor. 
Především však nedostatečná pomoc umělcům a uměl-
kyním mezi nimi ještě více rozevře otázku příjmů, takže 
v budoucnu se výtvarnému umění budou věnovat pouze lidé 
z kulturních nebo ekonomických elit, což jako správní soci-
alisté přece nemůžeme dopustit. Z umění tak vymizí životní 
zkušenost různých sociální vrstev a prostor umělecké práce 
a její nadhodnoty bude okupovat jedna dominantní před-
stava o světě.

To je asi tak všechno, milý Lubomíre. 
Děkuji za několik minut tvého drahocenného času.

S pozdravem, 
Jirka Skála

Dear Lubomír,

I writing to you in response to your unfortunate statement 
published in Lidové noviny daily (November 8) and addre-
ssed to visual artists. As a visual artists myself, I consider 
your argument that visual arts don’t need financial help 
during the COVID-19 pandemic because art works can be 
sold directly from artists’ studios as simply unacceptable. 
Some of us can indeed sell works from the studio, but I am 
opposed to the idea that this is the way of generating a sur-
plus social value referred to as a work of art, which is crea-
ted by connecting the private aspect – the artist’s work 
space – with the element of artistic and academic insti-
tutions. Although I don’t dispute the commercial nature 
of some of them, it is really sad to hear these words from 
a prominent member of the Social Democratic Party, who 
should, on the contrary, be aware of the complex and int-
ricate social context of labour including the work of visual 
artists. Since the events of the past few days have led me 
to believe that your opinion is shared by your entire mini-
stry, I decided to write the following paragraphs and pub-
lish several notes on artistic work and the creation of art. 
I will resort to concepts derived from Marxist theory of the 
Second International that we both cherish. Actually, this is 
the healthiest way of communication between two convin-
ced socialists that comes to my mind.

The main ingredient of a work of art is artist’s labour. Artis-
t’s labour is a specific skill known for its capacity to negate 
formal elements (a cubist sculptor becomes an admirer of 
social realism), to transgress media forms (I abandoned pain-
ting for photography) and to use ideological frameworks and 
work methods of disciplines that are both closely related 
and unrelated, such as literary science, anthropology, 3D 
print and software engineering. In most cases, artists per-
form the requisite work activities by themselves, at home 
and in their studio. However, if the work becomes too com-
plex and difficult in terms of organizing, the artist has to 
become his or her own manager: raising funds, supervising 
and communicating with people tasked with various acti-
vities – writing, translating, painting, sculpting, shooting, 
taking photographs, editing and post-producing videos, etc. 
All of this is performed for free, by loyal friends, prospecti-
vely in exchange for a favour, or for a fee as hired help. This 
kind of practice reminds us of a business mindset. Thanks 
to this often effective and creative management of human 
and natural resources, artists are mentioned by modern 
time heralds (journalists and lifestyle coaches) as an exam-
ple for the rest of the population, namely businessmen and 
top managers. In the context of this belief they are standing 
at the top of the pyramid of liberal values; as independent 
experimenters able to discover new and unchartered terri-
tories of human life.

These admirers and promoters (and apparently also the Mini-
stry of Culture) tend to forget that the vast majority of visual 
artists have more than one job. There are only a handful of 
artists able to make their living from the confines of their 
studio – several dozen in each generation, and perhaps even 
less. Some may say that this is still a lot, but taking in con-
sideration the number of art school graduates these num-
bers are really small. The rest make their living working for 
film, teaching, through sharing economy, making installations 
and creating works for more successful colleagues, investing 
a part of the funds in their own artistic practice. History and 
the present offer examples of socially relevant works with 
interesting surplus value financed by their individual authors 
from other resources. I dare say that this applies to most art 
works recognized today by the Czech public.

At this stage, the work of art still exists hypothetically. It 
only constitutes itself through institutions such as muse-
ums, Kunsthallen, art galleries, regional art houses, pri-
vate collections, non-profit exhibition spaces, commer-
cial galleries, art spaces, and academic institutions. Their 
social role is to purposefully connect the past with the pre-
sent. The work that accumulates therein (over the course 
of their existence) only acquires meaning through the exhi-
bition and presentation of the works of art. Marx came 
closest to describing this social process in the first volume 
of his Capital. The section on the Production of Absolute 
Surplus-Value includes the following sentence – quoting 
only an excerpt: “...their contact with living labour is the 
sole means by which they [finished products] can be made 
to retain their character of use-values, and be utilised...“ 
This means that workers activate past labour hidden in the 
instruments and the material utilized through their move-
ments, giving them the desired shape.

This is perhaps the most mystical part of Capital, yet it can 
help us understand the process through which the work of 
an artist acquires the surplus value that is called a work of 
art. The present work (public presentation of the work of 
art which thus becomes a work of art) activates past labour 
(social legitimization of the institution). However, the gained 
surplus value is not absolute, it is relative, it changes accor-
ding to the intensity of public presentation and the number 
of citations in journals and in academic context. The moment 
a work of art disappears from the view of an institution, its 
surplus value also changes – in a negative way.

It can easily be inferred that artists cannot produce the 
surplus value merely by selling their art works from the stu-
dio. To think otherwise indicates a long-term conceptual 
problem relating to the way the state approaches visual 
artists, its grant-making policies and the meaning of their 
public-benefit institutions. Thus, it devalues both the past 
labour (of the art community) and the labour of my fellows 
(artists, curators, theorists, lecturers, journalists, photo-
graphers as well as those who share art works, manufacture 
and install them, clean art institutions, etc.).

In the past decade, the art scene has become relati-
vely stable but the current crisis will likely deal an inevita-
ble blow that will only make artistic institutions even more 
restrained and rigid and no longer being able to constructi-
vely and critically combine the past with present labour. It 
can also herald an end to medium-sized non-profit organi-
zations that more or less substituted the state sector in this 
respect. Most importantly, the lack of support for artists 
will open an income gap allowing only cultural and econo-
mic to devote themselves to visual arts. As good socia-
lists, we can’t let this happen. Art would be deprived of life 
experience of people coming from different social classes 
and the space for artistic work and its surplus value will be 
dominated by a single worldview.

This is pretty much all I wanted to tell you, dear Lubomír. 
And thank you for a few minutes of your valuable time.

Sincerely yours, 
Jirka Skála
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Jako finalistky a finalisté Ceny 
Jindřicha Chalupeckého pro rok 2020, 

jsme společně dospěli k rozhodnutí 
nesoutěžit. V našich očích není Cena 
trofejí jediného laureáta či laureátky, 
jediného pomyslného vítěze, nýbrž 

společným oceněním pestré směsice 
umělkyň a umělců a jejich odlišných 

uměleckých východisek, jejichž 
porovnávání nemá smysl. Chceme 
reflektovat, co vše je s principem 

soutěžení spojeno. 
 

Jakub Choma, Pracovní skupina  
pro výzkum mimosmyslové estetiky, 

Alma Lily Rayner, Anna Slama & Marek 
Delong, Marie Tučková, Jiří Žák 

 
+ Pauline Boudry & Renate Lorenz:  

(No) Time 
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with the Happy Materials project representing qual-
ity craftsmanship across disciplines. There is also 
a materials library in the building.

Jiří Pelcl: Sedmváz
1. 10. – 11. 12.

Alena Matějka: Kabinet kuriozit
17. 12. – 19. 2. 2021

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

„Základní kámen” multižánrového (výtvarné umění, 
hudba, divadlo) mezinárodního uměleckého centra 
MeetFactory položil jeho zakladatel, umělec David 
Černý v roce 2001. Po počátečních útrapách (po-
vodně v roce 2002) a rozsáhlé rekonstrukci se na-
konec provoz centra spustil v industriálním areálu 
na pražském Smíchově v roce 2007. V prostoru se 
nacházejí dvě galerie – MeetFactory, zaměřující se 
převážně na kurátorské skupinové projekty a Galerie 
Kostka, zasvěcená zase spíš sólovým autorským pro-
jektům. Vedle výstavního programu je MeetFactory 
známá svým kvalitním a kontinuálně fungujícím rezi-
denčním programem. Jako kurátorky v současnosti 
v prostoru fungují Eva Riebová a Tereza Jindrová.
en The “cornerstone” of the multi-genre (fine arts, 
music, theatre) international art center Meet-
Factory was laid by its founder, the artist David 
Černý, in 2001. After initial hardships (floods in 
2002) and extensive reconstruction, the centre fi-
nally started operating in an industrial complex in 
Prague's Smíchov in 2007. There are two galleries in 
the space – MeetFactory, focusing mainly on cura-
torial group projects and Kostka Gallery, dedicated 
more to solo projects. In addition to the exhibition 

program, MeetFactory is known for its high-qual-
ity and continuously functioning residency pro-
gramme. Eva Riebová and Tereza Jindrová currently 
work as curators in the space.

GALERIE MEETFACTORY
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? Where Are the Lions?
do / until 20. 12. 2020

GALERIE KOSTKA
Jaroslav Kyša a Richard Loskot: Jaroslav Kyša 
a Richard Loskot: Tma představ / Darkness of Visions
do / until 20. 12. 2020

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

Multifunkční umělecké centrum se nachází v areálu 
bývalé tovární haly firmy Praga.
Sestává z několika výstavních prostor, ateliérů pro 
umělce, koncertních a divadelních prostor a v let-
ních měsících je zde v provozu i venkovní kino. 
Program galerie se zaměřuje zejména na mladší 
uměleckou scénu a začínající umělce, kteří zde jsou 
prezentováni v rámci skupinových ale i individuál-
ních výstav. 
en The multifunctional art centre is located in the 
area of the former factory hall of Praga.
It consists of several exhibition spaces, studios for 
artists, concert and theatre venues, and, in the 
summer months, there is also an outdoor cinema. 
The gallery program focuses mainly on the younger 
art scene and emerging artists, who are presented 
here in group as well as solo exhibitions.

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Lucia Tallová: Looking Through
1. 12. – 31. 12.

PRAGOVKA GALLERY REAR
Ladislav Vlna: LOVE or FIGHT
1. 12 – 31. 12.

THE WHITE ROOM
Kryštof Kaplan: Korporealita
4. 11. – 31. 12.

STUDIO PRÁM • Čerpadlová 4b, Praha 9 • 
po–út / Mon–Tue 13:00–19:00 •  
www.pramstudio.cz

Multifunkční prostor s ateliéry a galerií. Studio Prám 
sdružuje 12 absolventů AVU a UMPRUM aktivních 
v oblasti volného umění a designu. Kromě výstavní-
ho programu, koncertů a přednáškové činnosti jsou 
zde organizovány i rezidence zahraničních umělců. 
en Multifunctional space with studios and gallery. 
Studio Prám brings together 12 graduates of AVU 
and UMPRUM active in the field of free art and de-
sign. In addition to the programme of exhibitions, 
concerts and educational events, the studio also 
organizes residences of international artists.

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

Mladá galerie současného umění se soustředí ze-
jména na vystavování umělců z řad studentů českých 
uměleckých škol, zároveň však svou činností oživuje 
lokalitu uměním dosud nepříliš infikované Palmov-
ky. Fungování galerie je organizačně a kurátorsky 
spojeno s kolektivem tvořeným zástupci skutečně 
nejmladší nastupující generace. Ti za svůj záměr pro-
hlašují „kontinuální transformaci, prohlubování spo-

lečných témat, experiment a neustálou proměnu 
vlastní identity”, což se podle všeho této platformě 
v prvních letech její existence zatím daří – a to navíc 
na úrovni, jejíž vysoká kvalita může být s ohledem na 
věk a zkušenosti produkčního týmu až zarážející.

en The newly arrived gallery of contemporary art 
focuses mainly on exhibiting students of Czech art 
schools, but at the same time its activities revive 
the neighborhood of Palmovka, hitherto not ex-
actly infected with art. The gallery has a managerial 
and curatorial connection with a collective of the 
truly youngest generation. They declare their guid-
ing principle as "continuous transformation, deep-
ening of common themes, experiment and constant 
transformation of one's own identity", which seems 
to have been successful for this platform in the 
early years of its existence – at a level of excellence 
that can be striking given the age and experience of 
the production team.
Tereza Balcarová, Margot Clavel, František Felix, 
Denisa Štefanigová: Hoří mi květ
4. 11. – 30. 12.
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Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries
01/09 – 31/10 2020

Praha

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

GALERIE RUDOLFINUM 
13.8.–  29.11.2020 

   
JOHN CAGE & CZECH PHIL,  

TOMÁŠ DŽADOŇ, PATRICIE FEXOVÁ, 
HABIMA FUCHS, TOMÁŠ MORAVEC, 

NICOLE SIX & PAUL PETRITSCH, 
UNCONDUCTIVE TRASH, RINUS VAN 

DE VELDE, LENKA VÍTKOVÁ 
   

UNPLUGGED 
   

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.

Výstavu pořádá platforma Artbiom.cz 
en The theme of the harvest can be found in var-
ious 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 Krásen-
skou je průhledem do dekonstruované krajiny, 
kde se symbolizuje dramatičnost pohybu s krad-
mým 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 de-
constructed 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. Mat-
ka, Hétera, Amazonka a Médium. Má a chce vů-
bec 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 naznaču-
je blízkost ve chvíli, kdy podněcuje odcizení, je 
problematizována stejně jako jeho limity. Pohle-
dy 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 generat-
ing 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 ro-
kem iniciuje společnou přehlídku umění zamě-
řenou na spolupráci se zahraničními partnery. 
Letošní program bude zahájen několika verni-
sážemi během prvního víkendu v září a pod ná-
zvem 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 exhibi-
tions 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, Esto-
nian Academy of Arts University of Westmin-
ster (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)

4+4 DNY V POHYBU
Nová strašnická škola
www.ctyridny.cz
9. – 17. 10.
Jubilejní 25. ročník mezinárodního festivalu oži-
ví opuštěnou secesní budovu Nové strašnické 
školy, kde představí jak výstavní projekt s pod-
titulem Všechno je jinak, tak i nové site-specific 
projekty, přednášky, workshopy, koncerty a čes-
ké premiéry.
en The 25th anniversary edition of the interna-
tional festival of contemporary arts 4+4 Days in 
Motion will take place on 9-17 October 2020 in 
Prague. The major venue will be the abandoned 
Art Nouveau building of the New School in 
Strašnice. Festival will present the main exhibi-
tion project Everything is Different, site-specif-
ic projects, lectures, workshops, concerts, and 
Czech premieres.

DEN ARCHITEKTURY / ARCHITECTURE DAY 
www.denarchitektury.cz
1. 10. – 7. 10.
Přes 300 zdarma přístupných procházek, exkur-
zí a přednášek ve více jak 100 městech po celé 
ČR i Slovensku zve na místa běžně nepřístup-
ná nebo je představuje v nových souvislostech. 
Festival letos připomíná i osobnosti jako jsou 
Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar Novotný, Jaro-
slav Fragner nebo Zdeněk Fránek. 
en Over 300 free tours, excursions and lectures 
will take you to places otherwise closed or will 

present those in new contexts. All that in more 
than 100 cities throughout the Czech Republic 
and Slovakia. This year, the festival also com-
memorates 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 
jeho forem a význam pro utváření kolektivních 
identit. Projekt kombinuje kvalitativní sociolo-
gické šetření s participativní uměleckou strate-
gii, aby na příkladu čtyř generaci sledoval pro-
měny místních sociálních struktur a forem jejich 
vzájemné výměny.
en This year's project deals with the issue of 
intergenerational dialogue, exploring the di-
versity of its forms and significance for the 
formation of collective identities. The project 
combines qualitative sociological survey of par-
ticipatory artistic strategy to the example of 
four generations watching the transformation 
of local social structures and forms of their 
mutual exchanges. 
k / c Elis Unique

ArtMap se těší finanční podpoře:

mapa © Map Design, www.mapdesign.eu

Vydává Artmap, z.s., Vojtěšská 196/18, 
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Grafika: Petr Hrůza

also due to the sculptors – figuralists  conform-
ing 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 exception-
ally nowadays. Jan Padyšák, a self-taught sculp-
tor, 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 součas-
ný 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 contempo-
rary art. For Atán Klamovka, David Vojtuš worked 
on a site-specific object, which gives the view-
er 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 ob-
jektem je obraceč sena s paprskovými koly - 
„sluníčky“, která připomínají kolotoč a vyzývají ke 
hře. Zatímco minulá vesnická generace byla in-
tenzivněji propojena se zemědělskou kolektiviza-
cí, ta současná začíná pociťovat neblahé důsled-
ky 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: Gale-
rie 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 Design-
blok 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 ge-
nerace, autorovi barevných soch s biologickým 
rodokmenem. Sám o nich mluví jako o „podhou-
bí”, narůstající buněčné hmotě. Používá všechny 
druhy moderních akrylátů a jejich derivací, aby 
jeho objekty co nejplynuleji expandovaly do pro-
storu. Jejich povrch však pokrývá zcela klasickou 
metodou – trpělivě tečkuje svá rozměrná díla 
štětečkem, aby iluze vibrujícího povrchu byla co 
nejdokonalejší.
en As part of our presentations of sculpture at 
Troja Château, this time we have reached out to 
a younger sculptor of the middle generation who 
makes colorful sculptures with biological pedi-
grees. Kovářík himself speaks of them as “myce-
lium”, 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 limi-
tů prostřednictvím objevitelských expedic a ex-
trémních zážitků. 
en It is easier today to climb the highest moun-
tain of the Earth than to find an unexplored 
place on our planet. The exhibition looks into 

a phenomenon of human fascination for over-
coming limits through adventures and explor-
ative expeditions. 
k / c Eva Riebová

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 ilu-
zorní 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 ex-
plored, leaving only a few secrets. But this illu-
sory 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 sou-
těže o Nejkrásnější české knihy roku s knihou 
pracuje jako s objektem krásy, kvalitním řeme-
slným a výtvarným počinem, a nabízí možnost 
mezinárodního srovnání knih dvou vítězných roč-
níků. Prostřednictvím pětice výtvarných děl od 
Jana Hendrycha, Krištofa Kintery, Petry Peškové, 
Michala Pustějovského a Jindřicha Zeithammla 
zároveň tematizuje moment soudu, složitost roz-
hodování 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 com-
petitions abroad. Through five artworks by Jan 
Hendrych, Krištof Kintera, Petra Pešková, Michal 
Pustějovský and Jindřich Zeithamml, it also the-
matises 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 tvor-
bě vizualizací. 
en The exhibition of the artistic-architectural 
collective deals with the phenomenon of white 
plastic. In the virtual environment of render-
ing 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

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 zbý-
vají už jen představy o tom, co je vlastně “nyní”. 
Formy, barevné útvary prochází neustálou změ-
nou 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" re-
mains. Forms, shapes are undergoing constant 
change like their admirers. Transforming real situ-
ations into abstract images and objects shatters 
the apparent image of the world and allows un-
derstand the present.
k / c Adam Vrbka
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 vzta-
hů v době po koronaviru. Je složena z instala-
cí, objektů, videí a performativních událostí, jež 
spolu vytvářejí provázaný organismus spojený na-
rativními cestičkami. 
en The exhibition responds to the change in life 
and relationships with the advent of coronavi-
rus. It consists of installations, objects, videos 
and performative events, which together create 
an interconnected organism connected by nar-
rative paths. 
k / c Viktor Čech

PRAGOVKA GALLERY POP–UP
Transfer: David Přílučík
4.8. – 8. 9.
David Přílučík se stává audio průvodcem, aby vy-
vrtal sondu do vrstevnatého termínu transferu. 
V jedné vrstvě naráží na psychologický popis pro-
cesu učení. Podle něj nám dříve nabyté vědění 
a osvojené dovednosti nám mohou v nových si-
tuacích 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, previ-
ously 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 ab-
straktní výtvarné vyjádření. 
en The old blends with the new and adds organi-
cally. The wolf of Lenka Černotová remains the 
dominant element of all her thoughts on paint-
ing and subsequent realizations. Wolf as a sym-
bol 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 přijí-
macích pohovorech, které budou uchopovány pro-
střednictvím performance, instalace, videí i textu. 

aspektů, se v novém výstavním projektu zamýšlí 
nad ontologickými základy umělecké praxe. 
en How is artistic sensitivity born? The Autors, 
known for their research and exploration of the 
boundaries of cultural representations and its cog-
nitive aspects, reflect the ontological foundations 
of artistic practice in a new exhibition project. 
k / c Zuzana Jakalová, Zbyněk Baladrán a Display - 
sdružení pro výzkum a kolektivní praxi

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

Hanna Samoson
24. 9. – 31. 10.
Hanna Samoson je estonská multimediální uměl-
kyně a fotografka, která v současnosti studuje 
fotografii na pražské FAMU. Svými projekty se 
kriticky a s jistou dávkou ironie vyjadřuje k okol-
nímu světu. 
en Hanna Samoson is Estonian multimedia artist 
and photographer, currently studying photogra-
phy at FAMU in Prague. In her projects she com-
ments the outside world critically and with cer-
tain level of irony.

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

Goya fyziognomik / Goya Physiognomist
11. 9. – 14. 1. 2021
Výstava grafik slavného španělského malíře Fran-
cisca de Goyi poukazuje na zvláštnosti lidské tvá-
ře, na její patologii a degradaci. Studium lidské 
tváře a domněnka, že z ní lze vyčíst povahu člo-
věka tzv. fyziognomie, je nevědecká disciplína, jež 
se stala součástí lidové moudrosti a úzce souvisí 
s frenologií zkoumající tvar mozkové části lebky. 
Již od starověku vnáší do umění estetické normy 
fungující jako nadčasová ikonografická pravidla 
platná v jakémkoliv období výtvarného umění. 
en The exhibition of graphic work of the famous 
Spanish painter Francisco de Goya points to 
the animalism of a human face, to its pathology 
and degradation. The pseudoscience Physiog-
nomy pushed the limits of what can be trusted 
as a part of folk wisdom and it brought esthetic 
norms into art as timeless iconographic rules val-
id for any period of fine arts. 
k / c Juan Bordes

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

Dávid Valovič: Magneto
18. 9. – 8. 10.
Na skleněné povrchy předmětů, se kterými se 
běžně setkáváme a kterých se dotýkáme, vykres-
lují parazitické procesy struktury dekoru. Autor-
ský přístup studenta ateliéru keramiky na pražské 
UMPRUM Dávida Valoviče stojí na hře s de-mag-
netizací, ztrátě užitkového významu a transfor-
maci na umělecký objekt.
en Decor structures are depicted as parasitic 
processes permeate the glass surfaces of ob-
jects that we normally encouter and touch. The 
authorial approach of the student of the ceram-
ics studio at the Academy of Arts, Architecture 
and Design in Prague, Dávid Valovič, is based on 
an interplay with de-magnetization, loss of utility 
and transformation into an artistic object.

 Leevi Toija: Free Man / Restricted Man
16. 10. – 5. 11.
Novodobý nomádský pohled na zkušenost 
s prostorem (ne-místem), který nelze označit 
ani jako městský, ani jako krajinný, představu-
je ve svém videu student fotografie na pražské 
FAMU Leevi Toija.
en In his video Free Man / Restricted Man, Leevi 
Toija, a photography student at Prague’s FAMU, 
presents a modern nomadic perspective on ex-
periences with a space that can be described as 
neither urban nor landscape.
k / c Eva Slabá, Zuzana Dusilová, Mariana 
Pecháčková

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

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 příbě-
hů, které lze zaslechnout v ozvěně dávných civi-
lizací. 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 an-
cient 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.
Jiří Černický: Budoucnost sněhu / Future of Snow
13. 10. – 13. 11.
Využití tohoto živlu v umění v době, kdy se oče-
kává, že jej bude stále méně a méně. Je zamyšle-
ním nad přírodní entitou, na kterou jsme si zvykli 
jako na samozřejmost a ono to může být i jinak.
en The use of this element in art at a time when 
it is expected to be less and less. It is a reflec-
tion on a natural entity, which we have become 
accustomed to as a matter of course, and it can 
be otherwise.

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

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

Grygar-Hirst-LeWitt / MONOCHROM
1. 6. – 31. 12.
Dvě akustické kresby Milana Grygara, vzácná vel-
koformátová monochromní grafika Damiena Hirs-
ta 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

Jiří Zavřel: Kolíček / Clothes pin
od / from 20. 8.
Skulpturálně pojatá instalace má nezvyklou for-
mu fotografického praporu. Na vrcholu Markétina 
stožáru přitom není, jak se na první pohled zdá, 
černobíle odbarvené nebe, ale zvětšené políčko 
kinofilmu z roku 1998. Je to možná pozdrav těm, 
kteří se tehdy na nebe dívali a dnes už se třeba 
nedívají. A možná je to vlajka ze zašedlé záclo-
ny, v níž se čas láme o 22 let. A možná je to tes-
tament o nebi jako stroji pracujícím periodicky, 
a přitom pokaždé trochu jinak, stejně jako naše 
vlastní existence. 
en ProLuka is gallery with a focus on art in the 
public space. Our focus is on Czech artists. Open 
24 hours a day.

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

My děti v době koronaviru / We Children During 
the Corona Times
25. 9. – 27. 9.
Děti ze školy Mauglí během karantény zazname-
návaly své prožitky na papír. V Xao během týden-
ního workshopu s dětmi zpracujeme nasbíraný 
materiál, ze kterého vznikne výstava a časopis. 
en Children from the Mowgli School made notic-
es and many pictures during the times of quaran-
tine. In Xao we'll transform collected works into 
an exhibition and magazine.
Ozvěny Tabooku + Stipan Tadić / Echoes of 
Tabook + Stipan Tadić
6. 10.
Výběr nových knih a výstava z mezinárodního 
festivalu malých nakladatelů v Táboře. Uvidíte ilu-
strace světově uznávaného chorvatského malíře 
a komiksového tvůrce Stipana Tadiće. Zpracová-
vá téma izolovanosti, života na okraji společnosti 
a post-jugoslávské politické reality. 
en Selection of new books and exhibition from 
an international festival of small publishers in Tá-
bor. We'll show illustrations by respected Croa-
tian painter and comic artist Stipan Tadić. His 
main topics are isolation, life on the fringe of so-
ciety and post-yugoslavian political situation.
F3

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

Veronika Holcová: Zrození indiga
4. 9. – 11. 10.
Filip Černý
16. 10. – 29. 11.
F4

ETC. GALERIE 
Sarajevská 16 (F4) 
čt–pá / Thu-Fri 14:00–20:00 
so / Sat 11:00–17:00 
nebo po domluvě / or by appt: 
mail.etcgalerie@gmail.com 
etcgalerie.cz

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 di-
vákům vyprávěla příběhy, jež pojednávají o médiu 
filmu a jeho povaze, o (ne)možnosti zachycení 
a přenosu viděného a o nepostihnutelnosti zážit-
ků přesahujících naše chápání.
en In her work, artist Lea Petříková appropri-
ates 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 elusive-
ness of experiences that are beyond our com-
prehension. 
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 svo-
jej 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 súčas-
níkov patrí k veľkým výzvam. 20. storočie tomuto 
cíteniu neprialo. Zaslúžil sa o to nástup abstrak-
cie a neo-avantgardy, ale v rovnakej miere aj so-
chári – figuralisti poplatní Hitlerovi či Stalinovi. 
Tento zobrazovací um starej, dobrej tradície sa 
do veľkej miery premiestnil do fotografie a fil-
mu. V sochárstve ho nájdeme už naozaj len vý-
nimočne. Jan Padyšák, sochár autodidakt, patrí 
k takýmto pozoruhodným, doslova zázračným vý-
nimkám. S portrétnymi bustami pracuje už dlhé 
roky aj Peter Kalmus.
en Creating a bust of contemporaries today is 
one of the great challenges. The 20th century 
did not favor this feeling. This was due to the ad-
vent of abstraction and the neo-avant-garde, but 

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 Ev-
ropy, vytvořená v průběhu posledních dvou de-
setiletí. Odhalují nám, jak problematické a mno-
hostranné jsou naše společnosti i svět, obzvláště 
když se podíváme na současné podmínky týkající 
se karantény a vlny(vln) COVID-19, aktivaci stát-
ních hranic a nacionalismu, společenské nepo-
koje, neklid provázející probouzení se z koloni-
alistické 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 East-
ern Europe that were created during the last two 
decades. They reveal the multifaceted and prob-
lematic nature of our societies and the world, 
having in mind the current conditions of quar-
antine and COVID-19 wave(s), the activation of 
nationalist inclination and border-building, social 
unrest, rising commotion in response to the rac-
ist and colonialist past and present, the sixth ex-
tinction, and others.
Země Slunce / The Land of the Sun
Angélique Aubrit, Ludovic Beillard, Martin Belou, 
Andriu Deplazes, Lucas Furtado, Paul Gondry 
and Shelby Jackson, Coraline Guilbeau, Steinar 
Haga Kristensen, Sarah Margnetti, Francis 
Raynaud, Lucy Stein, Viager ( Régis Jocteur 
Monrozier and Louis Clais), and more
11. 8. – 27. 9.
„Mami promiň, ale já si myslím, že už v to ani ne-
věřím, tak dlouho čekám na prázdniny a pořád 
nic, už nevím, co mám dělat abych vytrval tak, 
jak jsi mi říkala, jo, ale i když tomu věřím pevně, 
stejně nemůžu dosáhnout věčnosti, je jednodu-
chý 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, my-
slet 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 eter-
nity, it's easy to say that nothing has taste any-
more, 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 exasper-
ates 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 velkoformá-
tové akvarelové abstrakce na papíře v prostoru 

FUTURA. Jeho nově vytvořená díla něžně visí ve 
vzduchu, vyzařující spiritualitu ukotvenou v příro-
dě 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
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 naléha-
vost samotná, je Adam Christensen ztělesněním. 
Jeho živelné a výsostně intimní akce, při nichž 
oděn ve slavnostním kostýmu a vybaven jednodu-
chou harmonikou nakřáplým hlasem zpívá, skoro 
bez výjimky diváctvo rozpláčou. V galerii FUTURA 
Christensen utvoří intimní prostředí za pomo-
ci svých ručně šitých instalací z látky a součástí 
jeho výstupu bude živá akce.
en If the most important feature of art is urgen-
cy 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 au-
dience 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 en-
vironment with the help of his hand-sewn fab-
ric installations, and his output will also include 
a live event.
k / c Lukáš Hofmann, Caroline Krzyszton
Tools for Better Instituting / 
Nástroje pro lepší instituci
16. 10. – 29. 11
Zatímco kulturní sektor na celém světě byl neo-
byčejně silně zasažen koronavirovou krizí a velká 
muzea musela své aktivity zcela zastavit, mikroor-
ganizace procházely různými stádii sebereflexe, 
politické práce a institucionálního vidění. V minu-
lých letech to byli právě mikročinitelé – jako na-
příklad různé umělecké kolektivy, menší instituce 
nebo komunitní umělecké iniciativy – v rámci kte-
rých společnost pečovala o své potřeby, zvlášt-
nosti, zranitelnosti a touhy. Letos na podzim 
bude Futura hostit pět takových mikroorganiza-
cí – Apparatus 22 (Bukurešť/Brusel), Enterprise 
Projects (Athény), fluent (Santander), ODD (Buku-
rešť), a The Institute of Endotic Research (Berlín).
en While the cultural sector worldwide was im-
mensely hit by the Covid-19 crisis and large mu-
seums had to put their activities entirely on hold, 
micro organizations were transitioning various 
cycles of self-reflection, political work and in-
stitutional 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 particu-
larities, vulnerabilities and desires. This autumn, 
five micro organizations – Apparatus 22 (Bucha-
rest / Brussels), Enterprise Projects (Athens), flu-
ent (Santander), ODD (Bucharest), and The Insti-
tute of Endotic Research (Berlin) will be hosted 
by Futura, to share tools and visions towards bet-
ter instituting.
k / c Viktoria Draganova - Swimming Pool (Sofia)
Vladimír Kokolia: Kosmogonie / Cosmogony
16. 10. – 29. 11.
Vladimír Kokolia (*1956) je jedním z nejvýznam-
nějších umělců undergroundu 80. let, ale i polis-
topadové éry a zároveň prvním laureátem Ceny 
Jindřicha Chalupeckého z r. 1990. Pro jeho tvor-
bu je charakteristické ornamentální členění obra-
zové plochy, ovlivněné východní filosofií a karika-
turistické, 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 divi-
sion of the pictorial surface, influenced by East-
ern philosophy and caricature, existential draw-
ings 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 au-
torské techniky, Jansa se soustřeďuje na médium 
pohyblivého obrazu a práci s žánrem instalace.
en The exhibition is an encounter of two au-
thor’s approaches – Kalivoda works with glass and 
develops author’s painting techniques while Jan-
sa focuses on the medium of dynamic image and 
on work with the genre of installations.
k / c Kamil Nábělek
E3

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

Amalia Ulman, Alex Sihelská, Chooc Ly Tan, 
Denisa Langrová, Eliška Havlíková, Jan Matýsek, 
Kateřina Konvalinová, Tereza Vinklárková, Minh 
Thang Pham: Colour Eating
do / until 15. 9.
Výstava jako rozvíjející se epizodický příběh. Ri-
tuální dialogy, mezidruhová komunikace a apo-
kalyptické vize se vypořádávají s autoritou, sexu-
alitou, ekologií a násilím a dívají se na vytváření 
příběhů jako na nástroje ke tvorbě nové feminis-
tické a kulturní imaginace. 
en Colour Eating links together a cluster of 
emerging artists examining various modes of sto-
rytelling as a contemporary interesectional art 
practice. Ritual dialogues, interspecies communi-
cation and tales of apocalypse negotiate author-
ity, 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 auto-
rů známá svým zkoumáním a ohledáváním hra-
nic kulturních reprezentací a jejich kognitivních 

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
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 odliš-
né aspekty romantismu. 
en The exhibition of the resident of Pragovka Jan 
Vlček (1940) presents a traditional approach to 
figural painting, which creates interesting conno-
tations to the fact, that the theme of many con-
temporary young authors refers to romanticism.

Kryštof Kaplan
27. 10. – 26. 11.
Výstava, jež je citlivě vytvořena přímo pro pod-
mínky konkrétního galerijního prostoru, relativi-
zuje divácká očekávání o vlastnostech materiálu, 
fyzikálních zákonech, měřítku a funkci konkrét-
ního objektu. 
en The exhibition, created in harmony with 
a specific gallery space, relativizes the view-
er's expectations about the properties of the 
material, the laws of physics, the scale and func-
tion of a particular object.
k / c Iva Mladičová

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 nejrůzněj-
ších souvislostech a významech. Oba vystavující 
umělce spojuje citlivý a pozorný přístup k dru-
hému člověku, k prostředí, ve kterém žijeme, 
a k věcem, které nás obklopují.
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NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
VSTUP ZDARMA
MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

při výběru děl do soukromých sbírek i reprezenta-
tivních interiérů, případně pomáhá realizovat díla 
na zakázku ve spolupráci s architektem.
en One of the oldest, still active, commercial galler-
ies in Prague (since 1991) regularly presents artists 
of the middle and older generation and offers their 
works for sale. In recent years the gallery present-
ed, among others, artists such as Frantisek Skala, 
Blanka Novakova, Cestmir Suska, or Daniel Balaban. 
Gallery also offers consulting and brokerage ser-
vices for clients who seek an art piece into private 
collections or interiors. It also helps to realize com-
missioned works in collaboration with an architect.
Jiří Černický: Budoucnost sněhu
3. 12. – 15. 1.

TRANZIT.CZ • Dittrichova 13/337 • tranzit.org
tranzit je síť nezávisle pracujících organizací v Ra-
kousku, České republice, Maďarsku, Slovenské re-
publice a Rumunsku, jež byla založena v roce 2002. 
tranzit.cz se chce záměrně obejít bez vlastních vý-
stavních prostor, je nastaven na spolupráci s dalšími 
institucemi. V letošním roce uspořádal první ročník 
bienále Ve věci umění s podtitulem Pojď blíž. Na 
adrese v Dittrichově ulici pak najdete pouze zázemí 
v podobě kanceláře, kde se ale konají příležitostné 
diskuze, přednášky či jiné akce.
en Tranzit is a network of independently working 
organizations in Austria, Czech Republic, Hungary, 
Slovakia, and Romania, established in 2002. Transit 
focuses on collaboration with other institutions and 
intentionally operates without its own gallery space. 
This year Tranzit organized the Biennale called "In 
the name of Art" with the subtitle "Come Closer." 
You can find its offices at Dittrichova street, where 
occasional discussions and lectures take place.

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

Prakticky hned od svého otevření v roce 2010 se 
galerie Svit stala jednou z nejpodstatnějších sou-
časných galerií z pohledu pražské umělecké scény. 
Svit je komerční galerie, pravidelně představující 
tvorbu umělců, které zastupuje (např. Jan Merta, 
Habima Fuchs, Markus Selg, Marek Meduna, Jimena 
Mendoza), jejichž prezentace se střídají s jednorá-
zovými výstavami dalších vybraných tvůrců i kurá-
torsky koncipovanými skupinovými výstavami.
en Practically right from its opening in 2010, the 
Svit Gallery has become one of the most important 
contemporary galleries from the point of view of 
the Prague art scene. Svit is a commercial gallery, 
regularly exhibiting the work of the artists it repre-
sents (e.g. Jan Merta, Habima Fuchs, Markus Selg, 
Marek Meduna, Jimena Mendoza), presentations of 
whom alternate with solo exhibitions by other se-
lected artists as well as curated group exhibitions.

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

Galerie Gema je jednou z prvních nových galerií 
založených po listopadových událostech roku ’89: 
s drobnými přestávkami v Praze na různých místech 
funguje už od roku 1990. V nevelkém prostoru sou-
časného sídla na Praze 2 galerie prezentuje převáž-
ně okruh vybraných tvůrců z řad starší generace, 
jako jsou Jiří Sopko, Ivan Ouhel, Milan Grygar, Jitka 
a Květa Válovy, ad. 
en The Gema Gallery is one of the first new galler-
ies established after the November events of 1989: 
with short intermissions, it has been operating in 
various places in Prague since 1990. In the intimate 
space of the current seat in Prague 2, the gallery 
presents mostly a circle of selected artists of the 
older generation, such as Jiří Sopko, Ivan Ouhel, 
Milan Grygar, Jitka and Květa Válová, and others.

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

Současné umění vystavované ve veřejném prostoru 
má oproti běžné galerijní praxi v letošní roce velkou 
výhodu. Nicméně ProLuka pod kurátorskou taktov-
kou Denisy Václavové a Krištofa Kintery je projekt 
již s dlouholetou tradicí. V roce 2017 se přestěhoval 
z původní lokace v Moskevské ulici do Bezručových 
sadů, kde čtyřikrát do roka nechává umělce inter-
venovat do prostředí parku a konfrontuje náhodné 
kolemjdoucí s dočasnými díly.
en Compared to the common gallery practice, 
this year, the contemporary art presented in pub-
lic space has an advantage. The ProLuka, under 
the lead of Denisa Vaclavova and Kristof Kintera, is 
a project with a long tradition. In 2017, the project 
moved from its former location in Moskevska street 
to Bezrucovy sady. Quarterly we can see an artist 
doing an intervention in the park environment, thus 
confronting random people with temporary works.

TIMO: L.E.
do/until 17. 12.

Rafani: Směr větru
od/from 22. 12.

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

Komorní galerie s knihkupectvím na Krymské ulici 
ve Vršovicích se věnuje zejména prezentaci ak-
tuálních podob české i zahraniční knižní ilustrace 
a grafiky. Vedle výstav se v prostoru konají i dopro-
vodné programy jako čtení, křty nebo výtvarné dí-
lny pro děti. Galerie spolupracuje se zavedenou sítí 
spřátelených malých nakladatelů. 
en The intimate gallery with a bookstore on Krym-
ská Street in Vršovice is dedicated mainly to pre-
senting current forms of Czech and international 
book illustration and design. In addition to exhi-
bitions, accompanying events such as readings, 
launches and art workshops for children are held 
in the store. The gallery cooperates with an estab-
lished network of friendly small publishers.
Juraj Horváth: Gotický ouřad
17. 12. – 17. 1.
F3

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

Galerie se zaměřuje na mladé a nejmladší autory, 
její prioritní orientace je na malbu, tvorbu obrazu 
a příbuzná média. Koncepce galerie má ambici 
představit významné a zajímavé umělce, jejichž 

předností je koncentrovaná práce v jednom médiu 
(s přesahy), přičemž samo toto médium je mnohde 
aktualizováno a prověřováno různými postupy. Dra-
maturgii výstav připravuje kurátor Petr Vaňous. 
en The gallery focuses on young artists, its prior-
ity focus is on painting, image creation and related 
media. The concept of the gallery has the ambi-
tion to introduce important and interesting artists, 
whose work concentrates on a single medium (with 
overlaps), and this medium itself is often updated 
and examined by various procedures. The program-
ming of the exhibitions is prepared by curator Petr 
Vaňous.

F4
ETC. GALERIE • Sarajevská 16 • denně/daily, 
nebo po domluvě / or by appt: 
mail.etcgalerie@gmail.com • etcgalerie.cz

Zavedený pražský off-space byla založen v roce 
2004 dvojicí umělců Jiřím Frantou a Jiřím Skálou 
a od té doby tato nekomerční galerie úspěšně fun-
guje napříč několika etapami svého fungování, jež 
jsou vždy spojené s jiným obsazením kurátorské-
ho týmu (přičemž kurátory galerie jsou v etc. často 
přímo umělci). Současnou kurátorskou dvojici gale-
rie tvoří Markéta Jonášová a Tomáš Kajánek. V roce 
2018 galerie uskutečnila svůj první dlouhodobý vý-
zkumný projekt, který se orientoval na dokumentár-
ní přístupy v současném uměleckém videu a filmu. 
Ve výstavní dramaturgii zaměřené na výzkum spole-
čenských a politických aspektů pohyblivého obrazu 
galerie pokračuje i nadále.
en The well-established Prague off-space was 
founded in 2004 by a pair of artists Jiří Franta and 
Jiří Skála and since then this non-commercial gal-
lery has been successfully operating across several 
stages of its operation, which are always associated 
with a different cast of the curatorial team (with the 
curators of the gallery often being artists). Markéta 
Jonášová and Tomáš Kajánek form the current cu-
ratorial pair of the gallery. In 2018, the gallery car-
ried out its first long-term research project, which 
focused on documentary approaches in contem-
porary video art and film. Ihe gallery continues ex-
hibition curating focused on the research of the 
social and political aspects of the moving image.

Jiří Žák: DeepReal Havel
11. 12. – 23. 12.
k / c Markéta Jonášová, Tomáš Kajánek

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

Základem programu poměrně mladé instituce je 
česko-slovenský dialog, v rámci kterého má galerie 
ambice konfrontovat starší témata se současnými 
a tradiční média s novými technologiemi. Galerie 
tak v tomto duchu prezentuje starší autory sloven-
ského undergroundu i nejmladší slovenský aktivis-
mus v kontextu současného českého umění. 
en The cornerstone of the programme of this rela-
tively young gallery is Czech-Slovak dialogue, and 
the ambition to confront older topics with contem-
porary ones and traditional media with new tech-
nologies. In this spirit, the gallery presents older 
artists of the Slovak underground as well as the 
youngest Slovak activism in the context of contem-
porary Czech art.

MIMO MAPU / OFF THE MAP
ALTÁN KLAMOVKA • park Klamovka • 
st+so / Wed+Sat 13:00–17:00 • 
aug.cz/altan-klamovka

Výstavní prostor se nachází v novogotickém altánu 
v parku Klamovka. I když disponuje velice malými 
rozměry, umělci často využívají její umístění v par-
ku pro site - specific projekty. Galerie si klade za cíl 
vytvořit autonomní výstavní zónu pro nastupující 
generaci vizuálních umělců. Dlouholetou kurátor-
kou je Lenka Sýkorová. 
en The gallery is located in the neo-Gothic pavilion 
in Klamovka park. Although it has very little space, 
artists often use its location in the park for site-spe-
cific projects. The gallery aims to create an autono-
mous exhibition zone for the next generation of vi-
sual artists. The long-time curator is Lenka Sýkorová.

11th Virtual Biennale Prague 2020: Wake Up Call
do / until 30. 12.

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

Galerie pod širým nebem, která podobně jako její 
starší sesterská ProLuka ve Vršovicích cílí na ná-
hodné kolemjdoucí. V tomto případě jsou to ale 
hlavně pacienti a návštěvníci největšího zdravotnic-
kého zařízení v České republice. Galerie tak pracuje 
s motivem kontemplace či “jiného zážitku” a nabízí 
divákům možnost rozptýlení v konfrontaci s primár-
ním důvodem návštěvy tohoto místa. 
en An open-air gallery, which, like its older sister 
ProLuka in Vršovice, targets random passers-by. In 
this case, however, it is mainly patients and visitors 
to the largest medical facility in the Czech Repub-
lic. The gallery thus works with the theme of con-
templation or "other experience" and offers view-
ers the possibility of distraction in contrast to the 
primary reason for visiting this facility.

David Böhm & Jiří Franta: Předmět našich hovorů
do / until 16. 12.

Matěj Al-Ali: Cizinec (IV)
do / until 22. 12.

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

Jeden z nejstarších off-spaců v Praze zahájil svůj 
provoz před patnácti lety v původních a již neexis-
tujících prostorách Karlin Studios. Ve svém aktuál-

of Karel Vachek. The gallery is commercial and 
represents various artists.

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

Nevan Contempo je soukromá galerie ukrývající se 
v prostoru příjemného žižkovského dvorku. V nevel-
kém prostoru se pravidelně odehrávají výstavy čes-
kých i zahraničních umělců mladší generace. Sou-
kromá galerie zastupuje umělce jako jsou Rafani, 
Krištof Kintera, Viktor Takáč, Patricie Fexová, David 
Možný, Jiří Franta & David Böhm ad. 
en Nevan Contempo is a private gallery hidden in 
the space of a charming Žižkov backyard. Exhi-
bitions of Czech and international artists of the 
younger generation regularly take place in this in-
timate space. The private gallery represents artists 
such as Rafani, Krištof Kintera, Viktor Takáč, Patri-
cia Fexová, David Možný, Jiří Franta & David Böhm, 
and others.

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

Galerie Schokolo i její název vznikly spojením vyš-
ší odborné školy vizuální komunikace Scholastika 
a kreativní skupiny OKOLO, která už předtím pro-
vozovala prostor na Bořivojově ulici v nepravidel-
ných intervalech sama. Ze Schokolo se fúzí stala 
pravidelně fungující nezávislá výstavní platforma 
se zaměřením na design a jeho výzkum z kritické-
ho, konceptuálního, teoretického a historiografic-
kého hlediska. 
en Both the Schokolo Gallery and its name were 
created by the merger of the Scholastika Higher 
Technical School of Visual Communication and the 
OKOLO creative collective, which had previously in-
dependently operated a space on Bořivojova Street 
at irregular intervals. Schokolo has become a regu-
larly functioning independent exhibition platform 
with a focus on design and its research from criti-
cal, conceptual, theoretical and historical points 
of view.

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

Smíchovské centrum současného umění FUTURA 
funguje nepřetržitě už od roku 2003, přičemž po 
celou dobu si dokázalo udržet pověst progresivního 
prostoru s mezinárodním programem, ve kterém se 
odehrávají důležité události. Poslední úspěšná éra 
byla spojená s působením kurátora Michala Novot-
ného, jehož po jeho odchodu do NGP nahradil vítěz 
Ceny J. Chalupeckého za rok 2018 Lukáš Hofmann. 
Očekávání spojená s jeho nástupem však poně-
kud zabrzdila především pandemická situace spolu 
s faktem, že nový kurátor zatím z větší části dojížděl 
program stanovený jeho předchůdcem. Diváckou 
atraktivitu FUTURY dále zvyšují atypické dispozice 
trojposchoďové galerie, díky nimž takřka každá nová 
instalace nabízí originální přístup k procházení pro-
storem, a zvláště pro zahraniční turisty také lákadlo 
v podobě v bedekrech uváděných soch Davida Čer-
ného umístěných v zahradě galerie.
en The FUTURA Centre for Contemporary Art has 
been operating continuously since 2003, and has 
been able to maintain its reputation as a progres-
sive space with an international program where im-
portant events take place. The last successful era 
was associated with the work of the curator Michal 
Novotný, who after his departure to the NGP, was 
replaced by the winner of the J. Chalupecký Prize 
for 2018, Lukáš Hofmann. However, the expecta-
tions associated with his arrival were somewhat 
hampered mainly by the pandemic situation, to-
gether with the fact that the new curator had so 
far largely carried a programme set by his prede-
cessor. Futura's spectator attractiveness is further 
increased by the atypical layout of the three-floor 
gallery, thanks to which almost every new instal-
lation offers an original approach to browsing the 
premises, and foreign tourists are attracted by Da-
vid Černý’s statues in the gallery garden, which are 
featured in many guidebooks.

Vladimír Kokolia: Pro případ, že poslední věc, co 
uvidíš, bude koruna stromu / In case the last thing 
you ever see is a treetop
13. 11. – 30. 12.
k / c Lukáš Hofmann

Adam Christensen: The beauty about antisocial 
behavior is that it takes you away from other 
people, however briefly.
13. 11. – 30. 12. 2020
k / c Caroline Krzyszton

It’s Time All The Time For Radical Friendship
13. 11. – 30. 12.
k / c Viktoria Draganova

Xavier Mary: Black Hole Sun
15. 12. – 28. 2. 2021
k / c Caroline Krzyszton

E2
JIRI SVESTKA GALLERY • Janáčkovo nábřeží 5 • 
by appointment only • jirisvestkagallery.com

Jedna z nejstarší dosud fungující pražská komerč-
ní galerie (od 1995). Její nejslavnější éra je spoje-
ná s obdobím, kdy sídlila v prostorách Biskupského 
dvora a současně provozovala berlínskou pobočku. 
V roce 2017 započal restart galerie ve skromnějším 
prostoru někdejšího bytu na Janáčkově nábřeží. 
V posledních dvou letech galerie představila zahra-
niční i české umělce jako např. Davida Shrigley-
ho, Ledu Bourgogne, Sofii Švejdovou s Andreasem 
Schmittenem, ad., jako kurátor v galerii působí Lu-
mír Nykl.

Tony Cragg, Ondřej Filípek, Matyáš Chochola, 
Monika Pascoe Mikyšková, David Shrigley, Dominik 
Styk & Simon Miné
3. 12. 2020 – 30. 1. 2021

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

Muzeum zaměřující se na moderní českosloven-
skou sklářskou tradici se nachází v barokní vile Por-
theimka. Zde se vedle tematicky členěných stálých 
expozic s díly nevýznamnějších autorů skleněné 
plastiky (S. Libenský, J. Brychtová, V. Cígler, M. a R. 
Roubíčkovi, ad.) pravidelně konají také dočasné vý-
stavy zohledňující tvorbu také současné generace 
jejich nástupců. 

en The museum focusing on modern Czechoslovak 
glass tradition is located in the Baroque villa Port-
heimka. In addition to the thematically articulat-
ed permanent exhibitions with works by the most 
important artists of glass sculpture (S. Libenský, J. 
Brychtová, V. Cígler, M. and R. Roubíček, etc.), tem-
porary exhibitions are regularly held here, taking 
into account the work of the current generation of 
their successors.

Alena Matějka: Omnia mea
22. 12. – 14. 3. 2021

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

Po několikaletém spojení s organizací Tranzit se 
Display opět vydal vlastní cestou. Toto směřová-
ní je více než klasický výstavní program. Platforma 
jako taková je aktivní v širším poli současného umě-
ní. Členové sdružení sami sebe nazývají výzkumníky 
a organizátory, zajímá je pochopení složitostí světa 
skrze umělecký a jemu blízký výzkum.
en After multiple years of collaboration with Tran-
zit, the Display decided to continue on its own. Its 
direction offers more than a classical exhibition 
program. The platform is active in a wide range 
of activities in the area of contemporary art. The 
members refer to themselves as researchers and 
organizers. They are interested in understanding 
the complexity of the world through art and art-
related research.

Isabela Grosseová & Jesper Alvaer: 
Výstava jako alibi / Exhibition As Alibi
6. 10. 2020 – 31. 1. 2021

GALERIE MIMOCHODEM • Palackého nám., ves-
tibul st. metra / vestibule of the Palackého nám. 
metro station • nonstop • 
fb.com/galerievpodchodu

Out-doorová galerie oživující prostor podchodu 
metra B v zastávce Karlovo náměstí (směrem k Zít-
kovým sadům). Na jedné ze zdí se tady pravidel-
ně střídají výstavy autorů nejčastěji z řad zástupců 
domácí mladé generace, kteří tak mají možnost 
reagovat na specifika netradičního výstavního pro-
středí, stejně jako odolávat nájezdům pouličních 
writerů toužících si vzít svůj městský prostor zpět 
či vyjádřit se komentářem k vystavovanému “vyso-
kému” umění.
en Out-door gallery reviving the area of metro B 
underpass in the Karlovo náměstí station (towards 
Zítkovy sady gardens). One of the walls is reserved 
for rotating exhibitions of artists, most often from 
among representatives of the domestic young gen-
eration, who thus have the opportunity to respond 
to the specifics of the non-traditional exhibition 
environment, as well as to resist the raids of street 
writers eager to take back their urban space or 
comment on the exhibited "high" art.

NIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM • Palackého 
nám., vestibul st. metra / vestibule of the 
Palackého nám. metro station • nonstop • um-
prum.cz/galerie-nika

Jen v řádu metrů od Galerie Mimochodem nachází 
další off-space galerie současného umění v metru. 
Tentokrát však v bezpečí zaskleného oválného vý-
klenku. Působení NIKY je spojené s vysokou umě-
leckou školou UMPRUM – na pozici kurátorů galerie 
se v pravidelných intervalech střídají studenti teorie 
této univerzity, kteří komponují její program (s ob-
časnými výjimkami) z výstav studentů umění tamtéž. 
en Just a few meters from Gallery Mimochodem 
is another subway off-space gallery of contempo-
rary art, but this time behind the glass of a rounded 
window. Activities of NIKA Gallery are associated 
with the University of Art Architecture and Design 
in Prague - the students of art theory prepare its 
program (with occasional exceptions) to present 
other students of the University.

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

Galerie je nezávislý prostor situovaný v bývalé garáži 
zaměřený na prezentaci současného umění, pře-
devším na začínající či etablované umělce střední 
generace. Kromě celoročního programu je připra-
ven kurátorský okruh, který využívá vlajkového sto-
žáru nad osou galerie.Projekt vznikl jako společná 
kurátorská iniciativa Lukáše Machalického a Rober-
ta Šalandy.
en Gallery SPZ (Licence plate) is an independent 
space situated in a former garage focused on the 
presentation of contemporary art, especially on 
young or established artists of the middle genera-
tion. Besides the yearlong artist program, there 
is also a curator program that utilizes the flagpole 
upon the central axis of the gallery. The project 
started as a curator activity of Lukas Machalicky 
and Robert Salanda.

Johannes Mundinger
26. 11. – 15. 12.

Brian Scott Campbell
18. 12. – 29. 1.

VLAJKA
Brian Scott Campbell
18. 12. – 19. 3.

GALERIE VIA ART • Resslova 6 • po–čt / 
Mon–Thu 14:00–18:00, pá / Fri 14:00–17:00, 
zavřeno: 23., 24., 25., 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021 • 
galerieviaart.com

Jedna z nejdéle fungujících komerčních galerií 
v Praze (od 1991) pravidelně představuje umělce 
střední a starší generace, jejichž práce také nabízí 
k prodeji. V posledních letech se zde představi-
li třeba Karel Štědrý, František Skála, Blanka Nová-
ková, Čestmír Suška či Daniel Balabán. Galerie dále 
provádí poradenské a zprostředkovatelské služby 

D4
GALERIE FERDINANDA BAUMANNA • 
Štěpánská 622 • nonstop • fbgallery.cz

„Baumann” se nachází ve třech exkluzivních dobo-
vých vitrínách ve funkcionalistické pasáži se vstu-
pem z ulic Štěpánská a Ve Smečkách. V promyšleně 
komponovaných site-specific výstavách se zde pra-
videlně představují výrazní reprezentanti převážně 
pražské umělecké scény s občasnými přesahy ke 
scéně mezinárodní. 
en “Baumann” is located in three exclusive period 
display cases in a functionalist passage with en-
trance from Štěpánská and Ve Smečkách streets. 
Thoughtfully composed site-specific exhibitions 
regularly present predominantly distinctive rep-
resentatives of Prague art scene with occasional 
overlaps into international scene.

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

Multifunkční prostor Kvalitář uvádí, že jeho zájmem 
je “nabídnout umění nikoli jako elitní podívanou 
vytrženou z kontaktu s realitou, ale jako zcela kon-
krétní součást denního života, přirozený prvek ja-
kéhokoli obytného, pracovního či reprezentačního 
prostoru”. Můžete zde tak shlédnout či nakoupit 
vybraný design stejně jako umělecká díla. Kvalitou 
Kvalitáře ovšem je, že jde vždy o výběr kurátoro-
vaný, který ideově přesahuje koncept prodejního 
umění nad gauč (aniž by se jím to stejné umění ne-
mohlo posléze stát). 
en Multifunctional space Kvalitář states that its in-
terest is "to offer art not as an elite spectacle torn 
away from contact with reality, but as a very spe-
cific part of daily life, a natural element of any living, 
working or representative space". You can see or 
buy selected designs as well as works of art here. 
The quality of Kvalitář, however, is that it is always 
a curated selection that ideologically transcends 
the concept of commercial art for above the couch 
(with the same art being able to become one af-
terwards).

New Selection: Romana Drdová, Eliška Konečná, 
Petra Lomnická, Antonie Stanová
16. 11. 2020 – 14. 1. 2021

Jan Ambrůz, Pavel Mrkus, Jozef Mrva a Jan Poupě: 
Krajina 0 / Landscape 0
2. 10. 2020 – 14. 1. 2021

NOVÁ GALERIE • Balbínova 26 • po–so / 
Tue-Sat 11:00–19:00 • novagalerie.cz

Od roku 2014 funguje v Balbínově ulici galerie s pří-
zviskem Nová. Hlavním tematickým zaměřením gale-
rie je (česká) malba, kterou pravidelně představuje 
na autorských i skupinových přehlídkách. Galerie 
spolupracuje s ustáleným portfoliem umělců, na 
jejichž výstavy lze v prostoru narazit pravidelně, 
např.: Martin Mainer, Adam Kašpar, Samuel Paučo, 
Martin Salajka ad. 
en Since 2014, there has been a gallery in Balbínova 
Street called Nová. The main thematic focus of the 
gallery is (Czech) painting, which it regularly pres-
ents at solo and group shows. The gallery cooper-
ates with an established portfolio of artists whose 
exhibitions can be found regularly in the space, e.g.: 
Martin Mainer, Adam Kašpar, Samuel Paučo, Martin 
Salajka, and others.

Martin Mainer: Past
10. 12. – 18. 2.

D5
CITY SURFER OFFICE • Chvalova 12 (D5)

Bez přestávky již od roku 2011 působí na Žižkově 
neziskový off-space City Surfer Office, aniž by při-
tom za tu dobu ztratil cokoli ze svého mladického 
espritu. Provozuje ho nezávislý umělecký a pro-
dukční kolektiv, jemuž prostor vedle galerie slouží 
i jako místo pro práci. Tento “open office” se tak 
dlouhodobě specializuje hlavně na samostatné vý-
stavy začínajících umělců a funguje nárazově even-
tovým způsobem. 
en Mimo vernisáže zde ale můžete občas navštívit 
i přednášky, workshopy a další doprovodné akce. 
Žižkov's non-profit off-space City Surfer Office has 
been operating since 2011, without losing any of its 
youthful esprit during that time. It is run by an in-
dependent art and production collective, whose 
space next to the gallery also serves as a workplace. 
This "open office" has long specialized mainly in 
solo exhibitions of emerging artists and operates in 
a pop-up event manner. In addition to the open-
ings, you can also occasionally attend lectures, 
workshops and other accompanying events.

DRDOVA GALLERY • Křižíkovského 10 • 
út–pá / Wen–Fri 13:00–18:00, so / Sat 14:00–
18:00 • drdovagallery.com

Soukromá galeristka Lucie Drdová otevřela vlastní 
výstavní prostor v roce 2012. Galerie představuje 
hlavně výrazné osobnosti mladší a střední generace 
českých umělců se zaměřením na postkonceptu-
ální metody a uvažování napříč médii. Do portfo-
lia umělců zastupovaných galerií patří třeba Hynek 
Alt, Aleksandra Vajd, Jan Nálevka, Daniel Vlček či 
Pavla Sceranková. Kromě pravidelného výstavního 
programu v Praze galerie pravidelně vyráží i na vý-
znamné evropské veletrhy umění jako je např. Art 
Brussels. 
en Private gallerist Lucie Drdová opened her own 
exhibition space in 2012. The gallery presents 
mainly prominent personalities of the younger and 
middle generation of Czech artists with a focus on 
post-conceptual methods and reasoning across 
media. The portfolio of artists represented by the 
gallery includes Hynek Alt, Aleksandra Vajd, Jan 
Nálevka, Daniel Vlček and Pavla Sceranková. In addi-

tion to the regular exhibition programme in Prague, 
the gallery regularly goes to major European art 
fairs such as Art Brussels.

GALERIE 35M2 • Víta Nejedlého 23 • 
po–ne / Mon–Sun 10:00–19:00 • 35m2.cz

Galerii založili Michal Pěchouček a Petra Steinero-
vá v roce 2006 jako místo pro prezentaci nejmladší 
generace tvůrců, kterých v tehdejší Praze nebylo 
mnoho. Situace se od té doby změnila a dnes už 
určitě nelze tvrdit, že by takto zaměřených galerij-
ních prostorů byl nedostatek. Přesto si prostorově 
skromná galerie ve dvoře za kavárnou udržela toto 
zaměření dodnes a s ním i vysokou kvalitu před-
stavovaného programu i jeho realizace. Změnili se 
jenom kurátoři – těmi dnešními jsou Viktória Beli-
čáková, Tereza Záchová, Lexa Peroutka a František 
Fekete. 
en The gallery was founded by Michal Pěchouček 
and Petra Steinerová in 2006 to showcase the 
youngest generation of artists, as there had not 
been many such places in Prague at the time. The 
situation changed since then, and today it is cer-
tainly no longer possible to argue that there is 
a shortage of gallery spaces with such focus. Nev-
ertheless, the spatially modest gallery in the court-
yard behind a café has maintained this focus to this 
day and with it the high quality of the presented 
programme and its implementation. Only the cura-
tors have changed – today the curators are Viktória 
Beličáková, Tereza Záchová, Lexa Peroutka and 
František Fekete.
Martin Vongrej: Pomeranč
3. 12. – 16. 1. 2021
k / c Viktória Beličáková

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

V době svého založení v roce 2005 byla Hunt Kast-
ner jednou z prvních prodejně zaměřených soukro-
mých galerií západního střihu v Praze. Od té doby 
se k ní už sice přidala řada dalších, muselo tomu ale 
asi být tak, že k etablování této galerijní koncepce 
v Čechách nejvíce přispěly teprve dvě „zápaďačky”: 
Američanka Kacha Kastner a Kanaďanka Camille 
Hunt. Galerie pravidelně prezentuje české umění 
na nejvýznamnějších veletrzích (Art Basel, Frieze, 
Liste, ad.) a zastupuje umělce jako jsou např. Anna 
Hulačová, Jaromír Novotný, Dominik Lang, Ján Man-
čuška nebo Zorka Ságlová. Pražské zázemí galerie 
se postupně rozrůstá a tak dnes Hunt Kastner pre-
zentuje kvalitně zpracované výstavy hned v několika 
prostorách v rámci jednoho objektu. 
en At the time of its founding in 2005, Hunt Kast-
ner was one of the first western-style commercial 
galleries in Prague. Since then, many others have 
joined it, but it arguably took two "westerners" to 
promote this gallery concept in the Czech Repub-
lic: the American Kacha Kastner and the Canadian 
Camille Hunt. The gallery regularly presents Czech 
art at the most important trade fairs (Art Basel, 
Frieze, Liste, etc.) and represents artists such as 
Anna Hulačová, Jaromír Novotný, Dominik Lang, Ján 
Mančuška and Zorka Ságlová. The gallery facilities 
in Prague are gradually expanding, so today Hunt 
Kastner presents well-crafted exhibitions in several 
spaces within a single building.
Mladen Stilinović: If they have no bread, 
let them eat cake
12. 12. – 30. 1.

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

Soukromá galerie s poněkud záhadným názvem lí-
tost v Praze funguje od roku 2018. Od té doby pra-
videlně uvádí precizně komponované skupinové 
přehlídky spíš řídčeji prokládané samostatnými vý-
stavami. V současnosti se lítost stala také komerč-
ní galerií, která zastupuje umělce Radka Brousila, 
Valentýnu Janů, Botonda Keresztesiho a Pavlu Ma-
linovou. 
en A private gallery with a rather mysterious name 
(Lítost means Regret) has been operating since 
2018 in Prague. Since then, it has presented pre-
cisely composed group shows on a regular basis, 
with a few rare departures into solo exhibitions. 
Recently, Lítost has also become a commercial 
gallery, representing artists Radek Brousil, Valen-
tine's Day Janů, Botond Keresztesi and Pavla Ma-
linová.
Botond Keresztesi: D.I.Y. (Devil is Yelling)
12. 12. – 30. 1.

NAU GALLERY • Kubelíkova 22 • otevřeno po 
dohodě / open by appt. • naugallery.cz

Výstavní prostor fungující od roku 2013 představuje 
zejména umělce střední a mladší střední genera-
ce formou samostatných autorských výstav. Vedle 
etablovaných tvůrců se tady střídají i jejich méně 
známý či kritikou docenění vrstevníci. Za dobu své-
ho fungování uvedla galerie výstavy např. KW, Mar-
ka Thera nebo Ondřeje Viceny, ale i Nikoly Čulíka, 
Viléma Baleje nebo jedinečnou prezentaci obrazů 
režiséra Karla Vachka. Galerie je také prodejní a za-
stupuje některé umělce.
en The exhibition space that exists since 2013 
presents mainly the artists of the middle and 
middle younger generation in the form of a solo 
exhibition. Besides established artists, we can also 
see less known artists or critically acclaimed peers. 
Since its first opening, the gallery has prepared 
multiple projects, for example, an exhibition of KW, 
Mark Ther, Ondrej Vicena, but also Nikola Culik, 
Vilem Balej, or a unique presentation of paintings 

ním působišti využívá genius loci bývalé oranžerie 
břevnovského kláštera pro prezentaci progresiv-
ní mladé generace umělců. Jedná se především 
o studenty nebo nedávné absolventy vysokých 
uměleckých škol nebo umělce, kteří jsou svou tvor-
bou s touto generací spjati. Program galerie se sou-
středí především na autorské výstavy. Kurátorkami 
galerie jsou Veronika Čechová a Tereza Jindrová. 
en The gallery started its operation fifteen years 
ago in the premises of the no longer existing Karlín 
Studios. In its current location, it benefits from the 
genius loci of the former orangery in the Břevnov 
monastery for the presentation of a young genera-
tion of progressive artists. These are mainly stu-
dents or recent graduates of art colleges, or artists 
who are connected with this generation by their 
work. The gallery's programme focuses mainly on 
solo exhibitions. The curators of the gallery are Ve-
ronika Čechová and Tereza Jindrová.
Nikola Brabcová, Veronika Čechmánková,  
Tomáš Hrůza, Michal Klodner, Karel Kunc,  
Karin Šrubařová: Kořeny rostou dovnitř
13. 11. – 31. 1.

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

Tento prostor se od roku 2012 specializuje na pre-
zentaci kvalitního designu se zvláštním zaměřením 
na českou sklářskou tradici. Chod galeie je spojený 
s projektem Happy Materials představujícím kvalit-
ní řemeslo napříč obory. V objektu se nachází také 
materiálová knihovna. 
en The Kuzebauch Gallery was founded in Prague in 
2012 and it specializes in the presentation of qual-
ity design with a special focus on Czech glass tra-
dition. The operations of the gallery is connected 

ArtMap
Tip na dárek: Poukaz na nákup 
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