Milý Lubomíre,

Dear Lubomír,

obracím se na tebe ohledně tvého nešťastného výroku
v Lidových novinách (z 8. listopadu 2020) na adresu výtvarných umělců. Prohlásit, že během koronavirové pandemie nepotřebují finanční pomoc, protože mohou prodávat
z ateliéru, je pro mě jako výtvarného umělce neakceptovatelné. 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 akademických 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 protože 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 několik poznámek k umělecké práci a ke vzniku uměleckého
díla. Uchýlím se přitom k terminologii odvozené od marxistické teorie Druhé internacionály, která je nám oběma velmi
blízká. Nenapadá mě jiný a zdravější způsob, jak by dva přesvědčení socialisté mezi sebou mohli komunikovat.

I writing to you in response to your unfortunate statement
published in Lidové noviny daily (November 8) and addressed 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 surplus social value referred to as a work of art, which is created by connecting the private aspect – the artist’s work
space – with the element of artistic and academic institutions. 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 intricate 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 ministry, I decided to write the following paragraphs and publish 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 convinced socialists that comes to my mind.

Předpokladem uměleckého díla je především práce umělce.
Jedná se o specifickou formu řemeslné zdatnosti, která je
známá svou schopností negace formálních prvků (z kubistické sochařky se stává obdivovatelka socialistického realismu), překračováním mediálních forem (ke své práci již
nepotřebuji malbu, ale fotografii) a používáním ideových
rámců a pracovních metod blízkých i vzdálenějších disciplín, jako je literární věda, antropologie, 3D tisk nebo softwarové inženýrství. Ve většině případů vykonává umělec
nutné pracovní úkony sám, doma, ve svém ateliéru. Začne-li ale být jeho praxe organizačně náročná a komplikovaná, 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 podnikatelskému uvažování a chování. Díky této mnohdy velmi
efektivní a kreativní práci s lidskými a přírodními zdroji jsou
umělci a umělkyně dáváni věrozvěsty moderní doby (novináři či nejrůznějšími lifestylovými kouči) za příklad zbytku
populace, především podnikatelům a vyššímu managmentu.
V kontextu této představy stojí na vrcholu pyramidy liberálních hodnot. Jsou nezávislí, experimentující a schopní
odhalovat nové a nezmapované oblasti lidského života.

The main ingredient of a work of art is artist’s labour. Artist’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 painting 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 perform the requisite work activities by themselves, at home
and in their studio. However, if the work becomes too complex 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 activities – writing, translating, painting, sculpting, shooting,
taking photographs, editing and post-producing videos, etc.
All of this is performed for free, by loyal friends, prospectively 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 example 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 territories of human life.

Tito obdivovatelé a propagátoři (a spolu s nimi, zdá se, i ministerstvo kultury) zapomínají, že naprostá většina výtvarných umělkyň a umělců má více než jeden pracovní úvazek.
Množství lidí schopných uživit se prací z ateliéru je minimum, v každé generaci jde o několik desítek lidí, možná ani
to ne. Pro někoho je to dost, v porovnání s počtem absolventů uměleckých škol je to ale velmi nízké číslo. Zbytek se
živí prací pro film, učením, sdílenou ekonomikou, instalací a výrobou děl úspěšnějších kolegů, přičemž část těchto
prostředků investuje do realizace vlastní umělecké práce.
V minulosti i současnosti bychom našli příklady děl se společensky 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.

These admirers and promoters (and apparently also the Ministry 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 consideration the number of art school graduates these numbers 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.

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 společenským účelem je smysluplně propojit minulost s přítomností.
Práce, která je v nich akumulována (po celou dobu jejich
existence), získává smysl jedině skrze vystavování a prezentaci uměleckých děl. Nejblíže k uchopení tohoto společenského 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.

At this stage, the work of art still exists hypothetically. It
only constitutes itself through institutions such as museums, Kunsthallen, art galleries, regional art houses, private collections, non-profit exhibition spaces, commercial galleries, art spaces, and academic institutions. Their
social role is to purposefully connect the past with the present. The work that accumulates therein (over the course
of their existence) only acquires meaning through the exhibition 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 movements, giving them the desired shape.

Jedná se pravděpodobně o nejmystičtější část Kapitálu,
přesto nám může pomoci porozumět, jakým způsobem získává práce umělce a umělkyně nadhodnotu, kterou označujeme jako umělecké dílo: aktivací práce minulé (společenskou 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 umělkyně a umělci nemohou získat nadhodnotu uměleckého
díla pouhým prodejem své práce z ateliéru. Myslet si něco
jiného odkrývá dlouhodobý koncepční problém, jakým způsobem přemýšlí stát o výtvarných umělcích, o své grantové
politice a o smyslu jeho příspěvkových institucích. Devalvuje 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 současnou. Může také zničit středně velké neziskové instituce,
které v tomto ohledu víceméně nahrazovaly státní sektor.
Především však nedostatečná pomoc umělcům a umělkyním 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 socialisté přece nemůžeme dopustit. Z umění tak vymizí životní
zkušenost různých sociální vrstev a prostor umělecké práce
a její nadhodnoty bude okupovat jedna dominantní představa o světě.

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 according 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 studio. 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, photographers 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 relatively stable but the current crisis will likely deal an inevitable blow that will only make artistic institutions even more
restrained and rigid and no longer being able to constructively and critically combine the past with present labour. It
can also herald an end to medium-sized non-profit organizations 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 economic to devote themselves to visual arts. As good socialists, 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.

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

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

S pozdravem,
Jirka Skála

Sincerely yours,
Jirka Skála

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 opatřením 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 recommend to visit website of a selected gallery
and check the opening hours before visit.

kých a světových umělců. Odehrávají se zde ale
také přednášky, panelové diskuze, performance
a další doprovodné programy. Kromě kavárny, knihkupectví a designshopu zde najdete také Archiv výtvarného umění.
en DOX is an independent interdisciplinary platform
for contemporary Czech and international art, architecture 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 accompanying programs. In addition to the café, bookstore and design shop, DOX also features the Archives of Fine Arts.
B2
GALERIE VILLA PELLÉ • Pelléova 10 •
út – ne / Tue – Sun 13:00 – 18:00 •
www.villapelle.cz

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 integrální součástí jejího provozu. Můžeme zde vidět
především tematické skupinové přehlídky pod kurátorským vedením Milana Mikuláštíka, ale také ve
spolupráci s externími kurátory. Mimo jiné zde probíhají výstavy zaměřené na architekturu, urbanismus, 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 National Technical Library in 2009 and has become
an integral part of its operation. It presents mainly
thematic group shows under the curatorial guidance of Milan Mikuláštík, and also in cooperation
with external curators. Among other shows, the
gallery presents exhibitions focused on architecture, 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 výstavní prostor pro studenty. V současnosti její program
chystají externí kurátoři a kurátorky, střídající se
vždy po jednom akademickém roce. Mezi výstavami 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 present, 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 pandemie galerie na svém webu představila zajímavou
videodatabázi Digital Gallery, představující audiovizuální 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 interesting online video-database called “Digital Gallery” that presented audiovisual works of particular
young artists.

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 aktivitou galeristy Oldřicha Hejtmánka, který se zde
rozhodl zaměřit na současné umění. Mezi zastoupené 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 Chalánková, 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, architekturu a design. V multifunkčním prostoru o rozloze
6000 m² jsou prezentovány výstavy předních čes-

Tato nezávislá platforma působí v oblasti současného umění od roku 2010 a zaměřuje se na hledání 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 Project 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 focuses on finding non-traditional presentation formats as well as promoting art. Within the INI Project space in Žižkov, artists or curators can confront
the public, invite guests or freely transform the
space into a workshop, study, office or, for example, 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

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 generacím diváků a divaček. Každoročně se zde představí
vždy jedna „legenda“ ilustrace, experimentální či
alternativní projekt a jedna výstava mladé nastupující generace.
en The gallery in Pellé's neo-Renaissance villa focuses on drawing, graphics, illustration and its
overlaps. In long-term cooperation with important
curators, an exhibition programme open to all generations of spectators is created. Every year the
gallery presents one legend of illustration, an experimental 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 pražskou pobočku. Reprezentuje mladé a etablované
umělce jako je například Adéla Babanová, Juraj Kollár, 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 exhibitions 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 společenské 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 exhibition programme deals thematically with artistic
work focused on current social and political issues.
Its aim is to promote the penetration of contemporary 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

Od roku 2014 sídlí v objektu bývalé pekárny na Letné. Cílem Nadace je budovu zrekonstruovat a vybudovat zde multifunkční prostor a nezávislou platformu 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 Chalupeckého, Fair Art nebo Art Antiques. Centrum pro současné umění Praha provozuje Galerie Jelení a Galerie Kurzor.
en Since 2014 it has been housed in the building 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 development of the contemporary art scene takes place.
The NCSU is home to organizations such as the
Jindřich Chalupecký Society, Fair Art and Art Antiques. 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 podporu současných mladých českých umělců, kteří zde
mnohdy mají jednu ze svých prvních samostatných
výstav. Program je založený na soustavném mapování 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 professors of Czech art schools. Occasionally there are
also exhibitions of established artists with a significant 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. Poskytuje vždy po dobu jednoho roku vybranému kurátorovi či kurátorce zázemí, produkční, výzkumné
a finanční zdroje a výstavní prostor, pro který připravuje ucelenou výstavní dramaturgii včetně doprovodných 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 facilities, production, research and financial resources
and exhibition space for which they prepare a comprehensive exhibition programme including accompanying 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.

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
Berlínskej model byl založen roce 2011 umělci Richardem Bakešem, Danielem Vlčkem a Matoušem
Mědílkem a je známým místem setkávání současné
pražské umělecké scény. Kromě výstav, jejichž vernisáž 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 artists Richard Bakeš, Daniel Vlček and Matouš Mědílek
and it is a well-known meeting place of the contemporary Prague art scene. In addition to exhibitions, 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 především na malbu. Zastupuje autory zejména střední
generace. Vedle toho nabízí konzultace při nákupu
uměleckých děl nebo zakládání sbírek. Sama disponuje 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.

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

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

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 kterým 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 curators. 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 aforementioned, Zdeněk Trs and Michal Cimala and H3T
architects .
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Mood Spelled Backwards
9. 12. – 14. 2. 2021
k / c Václav Janoščík

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 výrazných tvůrců mladé generace. Od založení dodnes
projekt galeristky Moniky Stone představil samostatné 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 Alaverdyana, 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 Filipek, 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, Richard Nikl, and Adam Vackar.

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

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

Galerie hlavního města Prahy je významná sbírková
a výstavní instituce zaměřená na moderní a současné 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 specializiovaný na fotografii a ve správě má Trojský zámek,
Bílkovu vila (Ateliér Františka Bílka) a Bílkův dům
v Chýnově. Mezi poslání instutice patří péče o umění ve veřejném prostoru na území města Prahy.
en The Prague City Gallery is an important collection 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 ColloredoMansfeld Palace, it operates the Prague House
of Photography – an exhibition space specialized 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

GAMU (Galerie AMU) funguje pod Akademií múzických umění v Praze od roku 2008. Vedle výstav
studentů AMU a dalších uměleckých škol galerie
prezentuje kurátorsky koncipované výstavy již etablovaných 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 international artists whose work falls within the field of
photography and new media or crosses the boundaries 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 Uměleckoprůmyslového 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. století a jejím opomíjeným osobnostem.
en The Josef Sudek Gallery is a branch of the Museum of Decorative Arts in Prague. The intimate
gallery, opened in 1995, is located in the ground
floor of the house, where the photographer Josef Sudek lived from 1959 until his death. The gallery focuses primarily on Czech photography of the
20th century and its under-represented artists.

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 mainly 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

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
Galerie Rudolfinum sídlí spolu s Českou filharmonií
v historické budově pražského Rudolfina a zaměřuje
na prezentaci současného umění. Od svého vzniku 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 dospělé, nazvaný Artpark.
Museum Montanelli je soukromou neziskovou insti- en The Rudolfinum Gallery, together with the Czech
tucí otevřenou v roce 2009. Prezentuje tvorbu sou- Philharmonic Orchestra, is located in the historičasných českých i zahraničních umělců a jako jedna cal building of Prague's Rudolfinum and focuses
z mála institucí v Česku se pravidelně věnuje oblasti on the presentation of contemporary art. Since
umění art brut. Spravuje také rozsáhlou mezinárod- its inception in 1994, it has produced a number of
large-scale exhibitions of leading international and
ní sbírku umění Nadace DrAK, jejíž díla pravidelně
začleňuje do výstavních projektů.
domestic artists. The gallery functions as a kunsten Museum Montanelli is a private non-profit insti- halle, i.e. on the concept of organizing temporary
tution opened in 2009. The museum presents the
exhibitions without permanent exhibition or collecwork of contemporary Czech and international art- tion activity. In addition to the exhibition halls, the
ists and is one of the few institutions in the Czech
gallery has space for resting and learning for both
Republic to regularly focus on the art of art brut. It children and adults, called Artpark.
also manages the DrAK Foundation's extensive inGALERIE UM • náměstí Jana Palacha 80 •
ternational art collection, which is regularly incorpo–so / Mon–Sat 10:00–18:00 • umprum.cz
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
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Funkcionalistická budova na Letné je sídlem Národní galerie v Praze od roku 1976. Mezi sbírkové expozice 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 skupinové výstavy českých i zahraničních umělců a umělkyň, 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 related 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)

(NGP) VALDŠTĚJNSKÁ JÍZDÁRNA • Valdštejnská
3•
út–ne / Tue-Sun 10:00–18:00, st / Wed 10:00–
20:00 • ngprague.cz

Galerie UM je galerijní prostor Vysoké školy umělecko-průmyslové. Tématika výstav odráží multiborové zaměření školy – převažují výstavy věnované
Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the Thorns
designu a architektuře, které doplňují výstavy sou11. 9. – 31. 1. 2021
časného umění a výstavní prezentace komplexC3
ních výzkumných projektů v oblasti designu, umění
GALERIE 207 • Náměstí Jana Palacha 80 • Hlavní a kultury obecně.
budova UMPRUM, č. dveří 207 / UMPRUM main
en The UM Gallery is a gallery space of the Acadbuilding, room 207 • umprum.cz/galerie-207
emy of Arts, Architecture and Design. The theme of
the exhibitions reflects the multidisciplinary focus
Galerie 207 sídlí v místnosti číslo 207 na Vysoké
of the school – exhibitions dedicated to design and
škole umělecko-průmyslové v Praze. Navazuje na
architecture prevail, those are complemented by
galerijní model malých neformálních komunitních
prostorů s častou periodicitou výstav, která je v pří- exhibitions of contemporary art and exhibition presentations of complex research projects in the field
padě galerie definována jedním týdnem. Během
of design, art and culture in general.
dvanácti letech existence tak proběhlo přes 220
výstav. Provoz je uskutečňován ve spolupráci kuSíla i budoucnost jest národu národnost
rátora a galerijního týmu tvořeného studenty UMdo / until 6. 2. 2021
PRUM. Vzhledem k aktuální covidové situaci funguje
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE /
jako online galerie.
MUSEUM OF DECORATIVE ARTS • 17. listoen Gallery 207 is located in room 207 at the Acadpadu • út / Tue 10:00–20:00, st–ne / Wed–Sun
emy of Arts, Architecture and Design in Prague. It
10:00–18:00 • upm.cz
was modelled after small informal community gallery 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

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

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 (historical) building and temporary exhibitions take
place there. It houses a library specialized in applied art, architecture and design, which is the
largest of its kind in the Czech Republic. In addition 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 designed to showcase contemporary art.

jich celoživotní umělecké sbírky čítající zejména významná díla Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Vedle ní ale muzeum prezentuje v průběhu každého
roku řadu dočasných kurátorovaných výstav, z poslední doby např. Eduarda Ovčáčka, Rafany, Helmuta Newtona nebo poněkud překvapivé spojení Alfonse 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 Kupka and Otto Gutfreund. In addition, the museum
presents a number of temporary curated exhibitions during each year, e.g. Eduard Ovčáček, Rafani,
Helmut Newton or the somewhat surprising connection of Alfons Mucha with Pasta Oner, to name
a few of the most recent ones. The museum is located in a historically valuable building of the socalled 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

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

exhibition space. The concept of this project aims
to communicate with the viewer through the confrontation between the work and the personally acquired experience of each of us.
GALERIE FOTOGRAFIC • Stříbrná 2 •
st-ne / Wen–Sun 13:00-18:00 • fotografic.cz

of art, especially painting, organizes art courses for
the public and offers the gallery premises for commercial rentals. The Critics Award for a young painting 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. století od moderny, po současnou starší autorskou generaci, občas doplněnou i o mladší tvůrce. Komorní
výstavy tady měl např. Kamil Lhoták, Běla Kolářová
Malá galerie ve Stříbrné uličce v samotném centru
s Michaelou Kukovičovou a Kateřinou Černou nebo
Prahy se – jak název napovídá – soustředí na vysta- Marie Blabolilová s Terezou Kabůrkovou a Antonívování kvalitní současné fotografie, často s přesahy nem Střížkem. V galerii se občas pořádají i předaudo konceptuálního uvažování o tomto médiu. Etab- kční výstavy.
lovaní autoři (Tomáš Pospěch, Libuše Jarcovjákoen A small gallery in the centre of Prague, which
vá) se střídají s mladými (Marek Šefrna, Aňa Jakš),
presents mostly 20th century Czech art from mopředstavováni bývají i zahraniční tvůrci (Jens Klein,
dernity to the current older generation of artists,
Henrik Spohler). Pro někoho nečekaným specifikem sometimes supplemented by younger creators. The
galerie může být fakt, že nejde o žádný 'white cube’ exhibition space is located on the ground floor and
– fotografie tady visí na neomítnutých kamenných
in the cellar. The artists who held small-scale exa cihlových stěnách.
hibitions here include Kamil Lhoták, Běla Kolářová
en The small gallery in Stříbrná Alley in the very
with Michaela Kukovičová and Kateřina Černý, and
centre of Prague – as the name suggests – focusMarie Blabolilová with Tereza Kabůrková and Anes on exhibiting quality contemporary photogratonín Střížek. The gallery occasionally hosts prephy, often with an overlap with conceptual thinkauction exhibitions.
ing about this medium. Established authors (Tomáš
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE • Betlémské
Pospěch, Libuše Jarcovjáková) take turns with
náměstí 8 • po–ne / Mon–Sun 10:00–18:00 •
young artists (Marek Šefrna, Ana Jakš), international
galerieubetlemskekaple.cz
creators (Jens Klein, Henrik Spohler) are also represented. 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.

Prodejní galerie v podzemí funkcionalistického
domu „V kisně” na Perlové ulici v Praze se specializuje hlavně na českou meziválečnou a poválečnou
fotografii, v jejím portfoliu lze však nalézt i řadu jinak zaměřených výstav, včetně např. několika přehlídek art brut.
en The commercial gallery in the underground of
Galerie VI PER je zaměřena na architekturu v nejšir- the functionalist house “V kisně” on Perlová Street
in Prague specializes mainly in Czech interwar and
ším slova smyslu a její vazby a průsečíky k současnému umění, urbanismu, designu, médiím, techno- post-war photography, but its portfolio also inlogiím, politickým, právním, sociálním, ekonomickým cludes a number of exhibitions of other art forms,
including, for example, several art brut shows.
či ekologickým kontextům.
en The VI PER Gallery focuses on architecture in
do / until 30. 1. 2021:
the broadest sense of the word and its links and intersections to contemporary art, urbanism, design, Barbora Bálková: Kunstkabinet
media, technologies, political, legal, social, ecoJan Švankmajer: Všechnu moc imaginaci!
nomic or environmental contexts.
Vánoční art market: Prodejní výstava autorů
Ala Younis: Vysoká přehrada / High Dam
z okruhu galerie: Jan Hísek, Petr Nikl,
9. 12. – 31. 1. 2021
Luboš Plný, George Radojčič, Jozef Vojtánek, Anna
k / c Rado Ištok
Zemánková a další.
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

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

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

Po kratší žižkovské anabázi se soukromá galerie zacílená na výstavy českých umělců střední generace
nedávno vrátila zpátky na Prahu 1. V posledních letech se v galerii představili mj. Petr Nikl s tušovými 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 presented their work there were Petr Nikl with his
ink drawings, the sculptor Paulina Skavová and the
painter Jan Lamr.

Galerie v sousedství Betlémské kaple – místa kázání mistra Jana Husa a dalších husitských kněží – se
od původní specializace na český poválečný surrealismus, informel 60. let nebo československý konstruktivismus v posledních letech mírně odklonila
směrem k současnému výtvarnému umění. V posledním roce zde tak vystavovali např. Michal Škapa nebo Ondřej Basjuk. Galerie se věnuje i prodeji
českého poválečného a současného umění, předaukční 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 other 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 postwar 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 nejznámější 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
Galerie v Martinské ulici nedaleko Havelského trprogresivního českého umění. Pravidelnou laurežiště se soustředí zejména na prezentaci již etabátskou výstavu v ní po dlouho dobou měli čerství
lovaných tvůrců střední a starší generace autorů,
vítězové Ceny Jindřicha Chalupeckého. Přibližně po
z nichž sama galerie jako ustálené spolupracovníky
roce 2002 začala galerie strádat změnami majitelů
na svém webu označuje např. Jana Híska, Romaa nekonzistentním programem. Od roku 2010 dona Hudziece nebo Patrika Hábla. Výstavy volného
dnes ji spravuje nadace PPF Art a výstavní program
umění doplňují výstavy českého skla.
se zaměřuje na etablované české tvůrce střední
en The gallery in Martinská Street near the Havelský a starší střední generace.
market focuses mainly on the presentation of alen The time-honored Prague gallery, based on
ready established artists of the middle and older
Národní Avenue, has been operating continuously
generation. On its website, the gallery itself names since 1957. Its best known era dates back to 1965–
Jan Hísek, Roman Hudziec or Patrik Hábl as regular 1970, when it was curated by Jindřich Chalupecký.
collaborators. Art exhibitions are complemented by The second took place in the 1990s, when the hall
exhibitions of Czech glass.
focused on the presentation of contemporary
progressive Czech art. For a long time, the gallery
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA • Betlémské
náměstí 5a • út–ne / Tue–Sun 11:00–19:00 • gjf.cz 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 programme focuses on established Czech artists of the
middle and older generation.
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 Karlín Studios jsou jedním ze dvou výstavních prostorů zaměřených na současné umění působících v rámci Projektu Futura. V prostředí bývalých kasáren galerie navazuje na své předchozí
působení v nedalekých, dnes již přebudovaných
průmyslových halách. Součástí Karlin Studios jsou
vedle prostorově velkorysé galerie i umělecké residenční 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 previous activities in the nearby, now rebuilt, industrial
halls. Karlin Studios, in addition to a very spacious
gallery, includes art residency studios. Karlín Studios 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

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 sousedství Divadla Komedie na Jungmannově ulici. Kurátorem galerie byl doposud Jiří Ptáček, od roku
2021 bude galerii kurátorovat kolektiv ve složení:
Hana Buddeus, Terera Rudolf Hrušková, Jen Kratochvíl a Vojtěch März. Program galerie je úzce spojený s dalšími aktivitami celé platformy. Tedy vydáváním časopisu Fotograf i pořádáním stejnojmenného
festivalu. Zaměření galerie lze charakterizovat jako
fotografické v konceptuálním a otevřeném, intermediálním pojetí. Fotograf – ať už jako časopis, galerie nebo festival – úspěšně funguje také v mezinárodním 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 Kratochvíl and Vojtěch März. The gallery programme is
closely related to other activities of the entire platform. 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. Fotograf – 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

Tento zahradní ateliér začal Josef Sudek používat
v červnu 1927 a pro diváky obeznámené s jeho dílem jistě nebude problém rozpoznat v místě některá 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 vznikaly v době rozkvětu komerční i umělecké fotografie
ve druhé polovině 19. století. Galerie, sídlící v prostoru nyní, se zaměřuje na fotografii v kontextu
současného umění. Převážná část výstavního programu se zabývá tvorbou českých autorů mladší
a střední generace, kteří s médiem fotografie pracují 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 photographer. 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 studios, which were being built in the heyday of commercial 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-conceptual approach.
Tereza Zelenková: Mrtvý jazyk / Death Language
do / until 10. 1.
MUSEUM KAMPA – NADACE JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH • 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-

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 našich domácností? Jací jsme v soukromí, a jak jiní
jsme mimo něj? Co o nás a našich vazbách s nejbližšími prozradilo nedávné období nařízené karantény? 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 velkoformátová díla podpořena autentičností výstavního prostoru. Koncept tohoto projektu má za cíl komunikovat
s divákem skrz konfrontaci mezi dílem a osobně nabytou 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 different 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 largeformat works supported by the authenticity of the

Antonín and Michael Kratochvíl. Exhibitions in the
gallery are complemented by smaller-scale photography 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 kulturní a vědeckou výměnu mezi Rakouskem a Českou
republikou. Výstavní program RKF se opírá nejčastěji 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 programme is typically based on exhibitions by Austrian
artists or thematic historical exhibitions, which often contextualize the not so often compared Austrian 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 Ferdinandově, dnes Národní třídě. Po bohaté, ale zároveň i složité historii končící rokem 1949 se výstavní prostor
obnovil v roce 2008. Současný program se zaměřuje zejména na etablované umělce střední a starší
generace pracující s tradičními médii. Společnost
Topičova Salónu však na aktuální adrese končí a hledá nové prostory pro své (nejen) výstavní aktivity.
en Topičův salon was established in 1894 as an exhibition 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 traditional 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 svého bádání komorními výstavami. Narozdíl od většiny
„vitrínkových galerií”, jejichž aktivity bývají spojené
s mladou a alternativní uměleckou scénou, zde najdete odborně zpracované a bezmála „muzeální”
výstavy. Momentálně zde probíhá malá konceptuální
výstava fotografií Josefa Sudka, představující fotografie 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 designed to host exhibition projects by the employees of the Institute themselves. They thus have the
opportunity to present the results or the ongoing
state of their research through small-scale exhibitions. Unlike most "showcase galleries", whose activities tend to be associated with the young and
alternative art scene, the Window Gallery offers
expertly crafted and almost museum-style exhibitions. At the moment there is a small conceptual
exhibition of photographs by Josef Sudek, representing photographs of the artist from the collection of the institute with unclear origin.

Miroslav Polách: Open End
3. 12. – 24. 1.
Jaroslav Fragner (1898–1967) byl český modernistický architekt proslulý především pro své funkcionalistické realizace. Není proto divu, že také galerie 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 experimentální architektury, aj. Na výstavách v GJF jsou
pravidelně představováni čeští, evropští i světoví
autoři, zejména progresivní ateliéry střední a nastupující generace.
en Jaroslav Fragner (1898–1967) was a Czech modernist architect best known for his functionalist
buildings. No wonder, therefore, that the gallery
bearing his name also specializes in exhibiting architecture. Since 2006 it has been operated by the
Architectura association, which is also the organizer of the Prague Landscape Festival, the Biennial
of Experimental Architecture and other events. Exhibitions 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 provozuje Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, česká sekce mezinárodní asociace kritiků AICA, a to
především prostřednictvím své nejviditelnější tváře,
předsedkyně Vlasty Čihákové Noshiro. Vedle výstavní činnosti se galerie věnuje i prodeji umění, zejména malby, pořádá výtvarné kurzy pro veřejnost
a prostory galerie nabízí ke komerčním pronájmům.
Mediální ohlas pravidelně budí Cena kritiky za mladou malbu, kterou galerie organizuje.
en The gallery, set in the attractive premises of
the Adria Palace, is run by the Association of Artistic Critics and Theorists, the Czech section of
the International Association of Critics of the AICA,
mainly through its most visible member, chairperson Vlasta Čiháková Noshiro. In addition to exhibition activities, the gallery also deals with the sale

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 vybraného 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 installation 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 inscenované i dokumentární fotografie. V poslední době
šlo třeba o Vasila Stanka, Milotu Havránkovou nebo
společnou výstavu Antonína a Michaela Kratochvílových. Výstavy v galerii doplňují komornější fotografické 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 documentary photography. Recently, the gallery showed Vasil
Stanko, Milota Havránková or a joint exhibition of

TŘÍBENÍ
IMMROVÁ
REFINEMENT
4. 11. 2020 — 7. 3. 2021
www.ghmp.cz
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Máchova 27 (E5)
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František Štorm, Havran, 2019
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Delong, Marie Tučková, Jiří Žák

Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
Národní galerie Praha, Veletržní palác
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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.

vé estetiky, Alma Lily Rayner, Anna Slama & Marek Delong, Marie Tučková, Jiří Žák
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František Štorm, Havran, 2019
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ArtMap

Hrom do police

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

Sledujte nový YouTube kanál Knihkupectví ArtMap s knižními tipy
od Petra Babáka, Johany Ožvold, Adély Součkové a dalších.

C

PRODLOUŽENO
DO 31/1/2021

+ Pauline Boudry & Renate Lorenz:
(No) Time

Cena Jindřicha Chalupeckého
PLATO Ostrava 15.10.2020–28.2.2021

Současné
umění
v pražských
galeriích
Současné
umění
v pražských
galeriích
Contemporary
in Prague
Galleries
Contemporary
Art inArt
Prague
Galleries
01/12
– 31/12
2020 2020
01/09
– 31/10

Současné umění v pražských ga
Contemporary Art in Prague Ga

artmap.
artmap.cz
artmap.cz
artmap.c

