
Informace o termínech vernisáží najde-
te na stránkách artmap.cz a v našem 
newsletteru / For exhibition openings, 
see artmap.cz or our newsletter.
NG � Národní galerie Praha / 
National Gallery Prague
GHMP � Galerie hlavního města Prahy 
/ Prague City Gallery
k / c � kurátor / curator

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

Handa Gote Research and Development
8. 6. – 11. 7.
Retrospektivní výstava pražské experimen-
tální umělecké a divadelní skupiny Handa 
Gote. 
en Retrospective exhibition of Prague's 
experimental art and theatre group Handa 
Gote.
k / c Milan Mikuláštík
A4

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

Adrian Altman, Lenka Glisníková,  
Klara Jakes, Beata Kurucz, Robin Seidl, 
Dominik Styk: Gaze of Maldoror
7. 5.–1. 6.
Gaze of Maldoror (Pohled Maldororův) je 
ohlédnutím za řadou překážek a nejis-
tot, rozmlženým obrysem nejasných siluet 
a nejistých kroků. Je směsicí studeného 
potu z nočního procitnutí po dlouhém snu 
i bleskovým pohledem do stropu s vydech-
nutím a úlevou z náhle překonaného pří-
koří. Je nesmělým, roztržitým i toužebným 
krokem vpřed.
en The Gaze of Maldoror exhibition is a look 
back at a number of obstacles and uncer-
tainties, a blurred outline of vague silhou-
ettes and uncertain series. It is a mixture 
of cold sweat from the night awakening 
after a long dream, as well as a flashing 
glance at the ceiling with exhalation and 
relief from the suddenly overcome hard-
ships. It is a timid, distracted and longing 
step forward. 
k / c Ján Gajdušek
A5

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

Josef Žáček: Surrogate
19. 5. – 4. 7.
Tématem nové výstavy malíře temných fo-
rem je tělo jako organický nástroj oproštěný 
od soucitu a sentimentu. Obrazy připomí-
nající rentgenové snímky je možné vnímat 
jako diagnostiku reality. Autor se vyhýbá 
emocím, ale ani tak u něj tělo není zbave-
né tělesnosti a je spojené i s neprvopláno-
vou erotikou. 
en Žáček’s new exhibition examines the 
body as an organic machine freed from 
compassion and sentiment. The paintings, 
resembling x-ray images, can be seen as 
diagnostic reality. The artist avoids emo-
tion, but even so, the body is not devoid of 
corporeality and is even connected with an 
unsuperficial eroticism.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX • 
Poupětova 1 (A5) • st –ne / Wed– Sun 
12:00–18:00 • dox.cz

Vanitas
Náměty pomíjivosti, smrti a umírání se už 
od renesance objevují ve výtvarném umění 
v podobě zátiší s lidskou lebkou a květina-
mi. Výstava Vanitas představí tvorbu více 
než čtyř desítek umělců, kteří tento motiv 
zpracovávají nově a originálně. 
en Death, dying, and the transience of 
things: those are the themes art has ex-
plored extensively since the Renaissance, 
when still life paintings with flowers and 
a human skull were very much in vogue. 
Vanitas presents the works of more than 40 
artists who have found new, original ways 
to use such motifs.
k / c Otto M. Urban
O lásce / On Love
První veřejné představení výtvarné tvorby 
Siegfrieda Herze, který více než deset let 
tvoří v izolaci od okolního světa. Jeho ně-
kdy až nelítostně upřímná díla vypráví s hlu-
bokým prožitkem a opravdovostí o boles-
tech a láskách, o snech a touhách. 
en The first public presentation of Sieg-
fried Herz’s art. For more than ten years, 
Herz has been working in seclusion, isolat-
ed from the outside world. His works, often 
brutally honest but always deeply intro-
spective and genuine, explore such themes 
as pain, love, dreams and desires.
k / c Otto M. Urban
Fenomeandr
Dětské nakladatelství Meander na českém 
trhu působí již 25 let a toto výročí oslavíme 
výstavou Fenomeander. Seznámíte se s ně-
kolika generacemi českých výtvarníků, kteří 
v jedinečném dialogu s autory textů spolu-
vytváří naše povědomí o knize. 
en Meander, which publishes children’s 
books, has been on the Czech market for 
25 years now, and we will celebrate this 
anniversary with the Fenomeander exhib-
ition. You will encounter several genera-
tions of Czech artists who in a unique dia-
logue with authors of texts co-create our 
awareness of books.
k / c Emma Hanzlíková
B2

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

Galina Miklínová: Muzeum lichožroutů
Vstup vítaný!!!
2. 12. – 23. 5.
Výběrová multimediální retrospektiva vyni-
kající ilustrátorky, výtvarnice a filmařky.
k / c Radim Kopáč
Aldin Popaja: Žiješ jen dvakrát
16. 4. – 16. 5.

Výstava představí výtvarnou tvorbu bo-
sensko-českého malíře, který ve své tvor-
bě dlouhodobě zkoumá vizuální podobu 
kamenných bosenských nekropolí a jejich 
symboliku, kterou vyjadřuje prostřednic-
tvím barevných ploch a náznakem iluze.
en The exhibition presents works of Bos-
nian-Czech painter, who extensively ex-
plores the visual appearance of Bosnian 
stone necropolis and their symbolism that 
he represents in color field paintings with 
a hint of illusion. 
k / c Karel Štědrý
B3

STONE PROJECTS • Korunovační 14 
(B3) • st / Wed, 14:00–18:00 • nebo po 
domluvě / or by appt. • stoneprojects.cz

Modelová řada: David Vojtuš
21. 5. – 20. 6.
k / c Marek Meduna, Hedvika Ocásková

ZAHORIAN & VAN ESPEN • Šmeralova 3, 
(2. patro / 2nd floor) (B3) • út–čt / Tue–
Thu, 14:00 – 18:00 nebo po domluvě / 
or by appt. • www.zahoriangallery.com

Viktorie Langer a Hana Garová: 
Fucking Painting
do / until 23. 5.
k / c Terezie Nekvindová
Lucia Papčová
od / from 27. 5.
B4

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

Marie Lukáčová: Vagina Fantasy
14. 4. – 30. 6.
Kdyby vagíny měly sny, mohly by mít po-
dobu, s níž přichází Marie Lukáčová. Ob-
razy vagín v podobě květin, lastur či ptáků 
připomínají surrealistickou tvorbu Toyen 
a s poetičností i vtipem nabourávají pojetí 
ženských rodidel jako nečisté tělesné par-
tie spojované s pocitem nejistoty a studu, 
o níž se pro jistotu raději nemluví. 
en With poetic ease and wit, the images 
of vaginas by Marie Lukáčová disrupt the 
concept of female sexual organs as im-
pure body parts associated with feelings of 
insecurity and shame. 
k / c Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

BERLINSKEJ MODEL • Pplk. Sochora 9 
(B4) • berlinskejmodel.cz

Aktuální program na stránkách galerie a na 
fb. 
en For program see our website or fb.

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

Patrik Kriššák: Dust Bowl
11. 5. – 5. 6.
Břetislav Malý: As Goethe said
8. 6. – 3. 7.

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

Lála Myslíková: Všude dobře, doma nejlíp / 
East, West, home is best
1. 5. – 30. 6.
Rezidence umělkyně Lály Myslíkové se 
bude věnovat otázkám domů a bydlení. 
Během rezidence bude autorka hledat 
klíče k solidární budoucnosti pro všech-
ny a ptát se po tom, co znamená domov 
a proč se někteří lidé nemají kam vrátit, 
zatímco druzí vlastní prázdné domy. Re-
zidence se uskuteční v rámci celoročního 
cyklu Obrazy neviditelných a její první části 
s názvem Zmatení, věnující se ztrátě orien-
tace a hrám. 
en Residency of artist Lála Myslíková shall 
deal with the issue of homes and living 
spaces. In the course of her residency, the 
author will look for the keys to a solidar-
ity future for everyone, asking what home 
means and why some people do not have 
a place to return to, while others own 
houses, which are empty. The residency 
takes place in the framework of an annual 
cycle called Images of the Invisible Ones, 
and its first part the Puzzled, devoted to 
the loss of orientation and playing games.

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

Zuzana Jírová: Aby hladké nebolelo / 
So the Smooth Wouldn´t Hurt
13. 5. – 6. 6.
Zuzana Jírová je malířka, která ve své práci 
využívá různých prostředků, malby, kres-
by i digitálních médií. Její obrazy jsou ab-
straktní, vždy ale mohou vyvolávat předsta-
vy záhadný tvorů, organismů či konkrétních 
předmětů. Nejednoznačnost je jejich nedíl-
nou složkou, a to i co se týče pojímání plo-
chy a prostoru. Obrazy působí vytříbenou, 
neotřelou barevností i půvabným, překva-
pivým tvaroslovím.
en Zuzana Jírová is a painter who uses vari-
ous media in her work including traditional 
painting, drawing, as well as digital media. 
Her final paintings are abstract, but they al-
ways evoke images of mysterious creatures, 
organisms or specific objects. Ambiguity 
is an inseparable element of her work and 
pertains also to her approach of the area 
and space selected. Her paintings possess 
exquisite appeal, original colours, as well as 
charming and surprising structure.
k / c Jiří Kovanda
Robin Seidl
18. 6.–11. 7.
k / c Dušan Záhoranský

GALERIE KURZOR
Jan Fabián, František Fekete, Kristina 
Láníková, Václav Sika: Všechno jde mimo 
mě / Everything Just Washes Over Me
19. 5. – 11. 7.

Výstava získávala podobu postupným vzá-
jemným poznáváním dalšího stejného i od-
lišného. Posíleni cestou vydiskutovaných polí 
jsme na začátku. Předložení publiku není 
nebezpečné, je to oslava díla. Rozkročení 
mezi vlastním profesním zájmem a sekun-
dárním zaměstnáním vytváří zkušenost, jež 
se stala předpokladem iniciační otázky ná-
sledné spolupráce, schopnost integrovat ve 
svém díle práci druhého.
en The exhibition concept evolves through 
mutual gradual recognizing of more of the 
same and different. Being strengthened by 
the discussion, we are back at the begin-
ning. To present the works to the public is 
not dangerous; it is indeed a celebration 
of the achievement. Being torn between 
our professional interest and secondary job 
creates the experience that has become 
an initiatory question for following collab-
oration, the ability to integrate the work of 
others in our work.
k / c Sráč Sam a Denisa Bytelová

(NG) VELETRŽNÍ PALÁC / TRADE FAIR 
PALACE • Dukelských hrdinů 47 (B4) • 
út–ne / Tue-Sun, 10:00–18:00 • st / Wed, 
10:00–20:00 • ngprague.cz

Viktor Pivovarov: Moskevská gotika /  
Moscow Gothic
14. 5.–21. 11.
Velká retrospektivní výstava díla malíře a ilu-
strátora Viktora Pivovarova ukáže jeho bo-
hatou životní dráhu v plné šíři, od surrea-
listických a konceptuálních obrazů, kreseb 
a alb vytvořených v Moskvě v sedmdesátých 
letech a po jeho přesídlení do Prahy v roce 
1982 až po mimořádná nová díla, vystavená 
vůbec poprvé. 
en A major retrospective of the work of 
painter and illustrator Viktor Pivovarov 
shows the full range of Pivovarov’s prolif-
ic career: with surrealist and conceptual 
paintings, drawings and albums, created in 
Moscow in the 1970s and after his relocation 
to Prague in 1982, and featuring the pre-
miere of captivating new works.
k / c Julia Bailey, Máša Černá Pivovarová
Dřevo/řez / Wood/cut
14. 5. – 8. 8.
Výstava si klade za cíl představit málo zná-
mou uměleckou tvorbu propojující teritoria 
a estetické možnosti plastiky, grafiky i malby. 
Na základě tvorby česko-německých umělců 
Walthera Klemma a Carla Thiemanna, kteří 
v letech 1905–1908 vytvořili v Praze obsáhlé 
a ambiciózní grafické dílo v barevném dře-
vořezu, rozvine výstava mezinárodní kontext 
středoevropské umělecké tvorby a zejména 
inovativní transfer estetických prvků nezna-
jící hranic a materiality výtvarného projevu.
en The exhibition’s objective is to present 
the little-known art production that links the 
territories and aesthetic aims of sculpture, 
graphic art and painting. Based on the out-
put of the Czech-German artists Walther 
Klemm and Carl Thiemann, who created in 
1905–1908 in Prague extensive and ambitious 
graphic work in the form of colour woodcuts, 
the exhibition will explore the international 
context of the Central European art pro-
duction, especially the innovative transfer of 
aesthetic elements that surpass the bound-
aries of materiality of artistic expression.
k / c Petra Kolářová
Umění se děje venku / Art happens outside
22. 4. – 1. 6.
Prezentace z depozitářů Národní galerie 
Praha představuje historické momenty 20. 
století, kdy umělci přenesli svou tvorbu do 
společného prostoru města a volné krajiny. 
Výběr ze sbírky Národní galerie Praha před-
stavuje demonstraci Milana Knížáka, land 
artovou akci Zorky Ságlové, happening Jany 
Želibské, body art piece Karla Milera, per-
formance Jiřího Kovandy i návrhy in situ in-
stalací Ivana Kafky a Jana Ambrůze do struk-
tury města.
en Presentation of items from the Nation-
al Gallery Prague’s depositories introduces 
some historical moments from the twen-
tieth century, when artists took their work 
outside into shared urban space and the 
open landscape. This selection from the Na-
tional Gallery Prague’s collection includes 
the demonstration of Milan Knížák, a land 
art event by Zorka Ságlová, a happening 
by Jana Želibská, a body art piece by Karel 
Miler, a performance by Jiří Kovanda, and 
sketches of in situ installations by Ivan Kafka 
and Jan Ambrůz in the urban structure.
k / c Adéla Janíčková
B5

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

Václav Buchtelík, Jakub Čuška, Pav-
el Dušek, Samuel Kollárik, Jiří Marek, Jan 
Soumar: Téměř Sedm statečných
4. 5. – 27. 6.
Generační výpověď šestice malířů, nedáv-
ných absolventů AVU, představuje svou nut-
kavou potřebu malovat, odhodlanost, odda-
nost a odvahu být v současné době malířem 
a společnou víru ve smysl své tvorby. 
en Generational statement of six painters, 
recent graduates of the Academy of Fine 
Arts in Prague, presents their compelling 
need to paint, determination, devotion and 
courage to be a painter today and a com-
mon belief in the meaning of their work. 
k / c Jan Kudrna
C1

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

Milan Mazúr, Viktor Takáč: CORPS /
Center of Researching Paralel Symptoms
Zveřejnění online výstavy 11. 5. / Release of 
the online exhibition: May 11th, trvání online 
výstavy / Duration of the online exhibition: 
27. 4. – 20. 5.
Webové stránky projektu/ Project website: 
www.corps.gamu.cz

Vilma Bořkovec, Veronika Loulová: 
Last Survivors
27. 5. – 3. 6.

„Ano, je to pravda. Dovezli jsme ze Salzbur-
gu Mozartův penis.” Operní režisérky Vero-
nika Loulová a Vilma Bořkovec se pouští do 
zkoumání svých frustrací ze světa opery, 
které každá zvlášť svébytně zpracovává. Ve 
své první a pravděpodobně poslední výstavě 
LAST SURVIVORS kriticky nahlíží na hranice 
opery a zkostnatělost systému, který v ope-
ře panuje. 
en “Yes, it’s true! We brought Mozart’s penis 
from Salzburg.” Opera directors Veron-
ika Loulová and Vilma Bořkovec set out to 
explore their frustrations about the opera 
world – where each seeks to express these 
grievances through her own particular style. 
In their first and probably last exhibition 
LAST SURVIVORS they take a critical look at 
the boundaries of opera and the rigidity of 
the system that still prevails in opera. 
k / c Ondřej Brody, Mark Ther
FAMU, Katedra fotografie / 
FAMU, Department of Photography
9. 6. – 17. 6.
Ročníková výstava studentů Katedry foto-
grafie FAMU v Praze. 
en Annual exhibition of students of Depart-
ment of Photography FAMU in Prague.
FAMU, Centrum audiovizuálních studií / 
FAMU, Center for Audiovisual Studies
24. 6. – 2. 7.
Ročníková výstava studentů Centra audiovi-
zuálních studií FAMU v Praze. 
en Annual exhibition of students of the Cen-
ter for Audiovisual Studies FAMU in Prague.

GALERIE JOSEFA SUDKA • (byt Josefa 
Sudka z let 1959–1976 / Josef Sudek‘s flat 
from 1959–1976) • Úvoz 24 (C1) • 
út–ne / Tue–Sun, 11:00–17:00 • 
www.upm.cz/galerie-josefa-sudka

Antonín Tonder: Fotografie / Photography
8. 10.–19. 9.
Výstava fotografa dnes neprávem zapome-
nutého fotograf představuje autorovy rané 
práce, v nichž se již uplatnila snaha po jed-
noduchém námětu a čisté kompozici, a kte-
ré měly úspěch i na zahraničních výstavách 
(zátiší, detaily zimní přírody a krajiny). Na-
lézáme tu ale i experimenty v avantgard-
ním duchu (architektura, fotogram), náměty 
z pražské periferie i abstraktní variace papí-
rových kompozic.
en Exhibition of nowadays surprisingly al-
most forgotten photographer presents art-
ist’s early works. In these, we can already 
spot tendencies for simple motif and com-
positions that were positively acclaimed 
even at events abroad (still-life, winter scen-
ery, and close-ups of winter nature). We can 
also see avant-garde influenced experi-
ments (architecture, photogram), motifs 
from Prague suburbs, or abstract variations 
of paper compositions.

MUSEUM MONTANELLI (MUMO) • 
Nerudova 13 (C1) • st / Wed–Fri, 
14:00–18:00, so / Sat, 14:00–18:00 • 
museummontanelli.com

Museum Montanelli: Tajemný kabinet 
profesora Beneše / Professor Beneš’ 
Cabinet of Mysteries
od / from 2. 6.
Výstava vzniká nejen jako oslava českého lé-
kaře, neurochirurga prof. Vladimíra Beneše. 
Expozice odhalí tohoto neobyčejného muže 
také jako vášnivého entomologa a sběra-
tele. Estetické formy a barvy vystavených 
exponátů podnítí obdiv k přírodě, spojí se 
s uměleckými díly a videi ze sbírky Musea 
Montanelli. Museum se promění v tajemný 
kabinet kuriozit.
en This current exhibition is more than 
a celebration of our admiration for the 
Czech neurosurgeon, Professor Vladimír 
Beneš. We also aim to reveal this remark-
able man's passion for entomology and col-
lecting. The aesthetic forms and colours of 
the exhibits evoke wonder. Presented along-
side sculptures, artworks and videos from 
the Museum Montanelli collection, these 
unique collector's objects enrich our sens-
ibility. The Museum transforms itself into 
a mysterious cabinet of curiosities.
C2

(NG) VALDŠTĚJNSKÁ JÍZDÁRNA • 
Valdštejnská 3 (C2) • út–ne / Tue-Sun, 
10:00–18:00, st / Wed, 10:00–20:00 • 
ngprague.cz

Toyen: Snící rebelka / The dreaming rebel
9. 4.–15. 8.
Výstava kromě důležitých etap tvorby této 
surrealistické umělkyně vyzdvihne také té-
mata, která se objevují průběžně v celém je-
jím díle, například erotiku či alchymii. Ukáže 
nejen obrazy a kresby, ale i bohatou ilustrá-
torskou práci Toyen. Důraz bude pak kladen 
na její zásadní spolupráci s přáteli jak z praž-
ské, tak pařížské surrealistické skupiny. 
en Apart from the most important eras of 
this surrealist artist’s work, the exhibition 
will also focus on the motifs that appear 
throughout Toyen’s whole artwork, such as 
eroticism or alchemy. It will show not only 
her paintings and drawings, but also her 
illustrations. Toyen’s cooperation with her 
friends from both Prague and Parisian sur-
realist groups will be pointed out as well.
k / c Anna Pravdová
C3

(GHMP) COLLOREDO-MANSFELDSKÝ 
PALÁC • Karlova 2 (C3) • út–ne / 
Tue–Sun, 13:00–18:00 • ghmp.cz

Monika Immrová: Tříbení / Refinement
do / until: info > ghmp.cz
V umělecké výpovědi Moniky Immrové se 
prolíná několik témat a rovin: sochařská 
plasticita, architektonické vnímání prostoru 
a hmoty, lidské měřítko, proporce, význam 
světla a materiálu, vědomí řádu. Výstava Tří-
bení obsahuje retrospektivní rozměr, práce 
jsou ale uspořádány tematicky, aby vynikla 
významová vzájemnost soch, reliéfů i grafik 
z různých období. Je tak reflektována vzta-
hovost v celku díla, jež současně pojí i výra-
zové prvky v každé jednotlivé práci. 
en Monika Immrová’s artistic statement 
has several distinct, vividly blending lev-
els: sculptural plasticity, architectural per-
ception of space and matter, the human 
scale, proportions, the meaning of light and 
material, the awareness of order. The cur-
rent exhibition contains a retrospective di-
mension, but the works are arranged the-
matically in order to highlight the mutuality 
of meanings in her sculptures, reliefs and 
prints from different periods. This allows for 
the reflection of their relations in the whole 
body of work, revealing at the same time the 
links between expressive elements in each 
individual work. 
k / c Iva Mladičová

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

František Skála a jiné práce /  
František Skála and Other Works
do / until 29. 8.
Výstava je z větší části věnována Skálově ne 
vždy známé knižní ilustrační tvorbě. Během 
své dosavadní práce se František Skála vě-
noval ilustracím od dětských knih přes vě-
decké publikace až po fotografické komiksy 
a autorské knihy, a to s užitím různých vý-
tvarných technik. Výstava se svou formou 
prolíná i s řadou dalších aspektů, které sou-
visejí jak s jeho sochařskou, tak i s malířskou 
prací či s performancemi. Ve své linii se tak 
jedná o mimořádnou retrospektivu ilustrá-
torských děl, která ukazuje zároveň přesahy 
a rozmanitost autorovy umělecké tvorby. Ve 
spolupráci s Památníkem národního písem-
nictví. 
en The exhibition František Skála and Other 
Works is largely devoted to the artist’s less-
er-known book illustrations. In his work to 
date, Skála has created many illustrations 
for works ranging from children’s books, 
to scientific publications, to photographic 
comic strips and artist’s books, using various 
art techniques. The form of the exhibition 
also includes a number of other aspects 
related to Skála’s sculptures, paintings and 
performances. Following in this vein, the 
show is an extraordinary retrospective of 
Skála’s illustrations, one that also reveals the 
overlapping areas and diversity of his artis-
tic work. In cooperation with the Museum of 
Czech Literature. 
k / c Zdeněk Freisleben

(GHMP) • MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO /  
MUNICIPAL LIBRARY, 2nd floor • 
Mariánské nám. 1 (C3) • út–ne / Tue–Sun, 
13:00–18:00 • ghmp.cz

Jan Jedlička
květen / may, 8. 8.
První souborná výstava Jana Jedličky v čes-
kém i světovém kontextu představí průřez 
nejvýznamnějšími cykly a díly, která od sedm-
desátých let tvoří ve svém švýcarsko-italském 
exilu a v posledních letech opět i v Praze. 
en Jan Jedlička’s first summary exhibition in 
the Czech Republic and worldwide presents 
a cross section of his most important cycles 
and works, created in his Swiss-Italian exile 
starting in the 1970s and more recently again 
in Prague. 
k / c Jitka Hlaváčková

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

Pavla Malinová: Tvář s lehkým záchvěvem 
trápení / Face with Slight Quiver of Worry
26. 4.–20. 5.
Intimní a emotivní výstava autorky je dalším 
z introspektivních autoterapeutických mo-
mentů v její neustále se vyvíjející „malířské 
odyseji“. Pavla Malinová ve svých nejnověj-
ších plátnech nadále rozvíjí svou příznačnou 
síť referencí k různým estetickým kánonům 
a dílům dějin umění posledních několika ti-
síců let. Obrazy zkoumají možnosti busty 
a autoportrétu, jejichž základní tvaroslo-
ví derivuje jak ze sochařských předloh, tak 
z vlastních fotografických studií. Její malby 
jsou charakteristické psychologizující po-
lohou, dynamickou symbolikou, duchovně-
-ezoterickým nádechem, robustní figurací 
a vyspělou barevností.
en The intimate and emotional exhibition 
of the author is another from introspective 
auto-therapeutic moments in her still de-
veloping “painting odyssey.” In her latest 
works, Pavla Malinová further develops her 
typical net of references to various aesthet-
ic canons and the history of the art of the 
last millenniums. Paintings explore possibil-
ities of bust and self-portrait. She derives 
their morphology from sculptural templates 
and her photography studies of her own. 
Her works are specific by their psychological 
aspect, dynamic symbolism, spiritually eso-
teric whiff, robust figuration, and developed 
colour palette.

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

Candice Breitz, Anna Daučíková, Haris 
Epaminonda, Naeem Mohaiemen, Jeremy 
Shaw, Hito Steyerl, Aleksandra Vajd & Anetta 
Mona Chisa: Compassion Fatigue Is Over
do / until 8. 8.

Série narativních videí a filmů, se po boku 
architektonických intervencí zabývá klíčový-
mi tématy naší současnosti, jako jsou rasová 
nesnášenlivost, pracovní vykořisťování, pře-
hodnocení historických narativů, sexualita, 
gender, padlé i znovu nalezené utopie nebo 
abstraktní myšlení coby nutná podmínka pro 
jakoukoli racionální soudnost. 
en A series of narrative videos and films, 
alongside architectural interventions, aims 
its attention at a set of essential topics of 
our times. Issues of race, labour exploita-
tion, re-evaluated historical narratives, sex-
uality, and gender, fallen and rediscovered 
utopias or abstract thinking vital for any 
rational judgment. 
k / c Jen Kratochvil, Petr Nedoma

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

100 let grafické školy v Praze 
100 Years of Prague Graphic School
do / until 12. 9.
Výstava vznikla v těsné spolupráci grafické 
školy a Uměleckoprůmyslového musea v Pra-
ze, z jehož sbírek pochází podstatná část 
historického materiálu. Kooperace obou in-
stitucí má ostatně rovněž stoletou tradici. 
Expozice se věnuje významným osobnostem 
z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem 
formovali výuku fotografie, grafického desig-
nu, knižní vazby, konzervátorství a restaurá-
torství a dalších oborů vyučovaných na gra-
fické škole v průběhu její stoleté existence. 
Pozornost je upřena i na dílo jejich žáků, kte-
ří získávali na škole první odborné znalosti, 
rozvíjeli je v následném studiu a praxi a za-
nechali výraznou stopu v širokém spektru vi-
zuální kultury doma i v zahraničí.
en The exhibition arose in close collabor-
ation between Prague Graphic School and 
The Museum of Decorative Arts in Prague. 
The museum has provided most of the his-
torical material. The cooperation of both 
institutions also dates 100 years back. The 
exposition presents important pedagogical 
figures who fundamentally form the lecturing 
of photography, graphic design, bookbind-
ing, conservation and restoration, and other 
disciplines that Graphic School in Prague 
provided in its existence. The focus of the 
exhibition is on the works of students who 
gather their first professional skills here. 
Some have developed them in subsequent 
studies and praxis and left a strong impres-
sion in visual culture home and abroad.
k / c Libuše Staňková

KARPUCHINA GALLERY • Rybná 22 (C3) • 
út–ne /Tue–Sun, 13:00–18:00, nebo po 
domluvě / or by appointment • karpu-
china.gallery

Julius Reichel: Who – What – Why – Cry / 
NTF Boost Hipe – Global Zero Trust – 6G 
Netting Power Future – DEFI Boom –  
– To The Moon – Global Hero – 3G Netting 
Owner Ower – Bull Market Run Fun – Star 
Link – 10 000 % – CO2 – Black Market 
Hype – Mars Attack Drive – Blue Dragon 
Fly – Please Burn Your Nike – DNA – Whyte 
Horse – Death Earth – End Of Time –  
– Contra All – Sutech –
22. 4.—28. 5.
k / c Radek Wohlmuth
Anežka Hošková: Ruins of Romantics
9. 6.–27. 7.
k / c Jakub Hošek
Matyáš Maláč: Love Your Data: 
The Life of Paranormie
9. 6.–27. 7.
k / c František Fekete
C4

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

Xiao Quan: Naše generace, portréty K. / 
Our Generation, Portraits K.
do: aktuální info na ghmp.cz
Čínský fotograf Xiao Quan byl u všech dů-
ležitých událostí osmdesátých let, kdy se 
formovala nezávislá umělecká scéna Číny. 
Všechny neoficiální historické mezníky při-
nášející emancipaci uměleckých komunit 
v severních i jižních provinciích důsledně 
zmapoval a byl jejich přirozenou součás-
tí. Pohybuje se v zapadlých oblastech Číny 
i západních metropolích a vydává řadu vy-
nikajících publikací věnovaných určitým lo-
kalitám a lidem, kteří jsou zde odkázáni žít 
v často diametrálně odlišných materiálních 
podmínkách. 
en Chinese photographer Xiao Quan was 
present for all the important events of the 
1980s as China’s independent art scene was 
taking shape. He consistently mapped all of 
the unofficial historical milestones during 
the emancipation of arts communities in 
the northern and southern provinces and, 
naturally, participated in those events. He 
travels to remote areas of China as well as 
to western metropolises and has released 
a number of excellent publications devot-
ed to certain localities and to the different 
people whose lot it is to live in such places, 
frequently under a range of diametrically 
opposed material conditions. 
k / c Lü Peng
Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost / Si-
lence, Torso, the Present
29. 6. – 5. 9.
Retrospektiva postkonceptuálního fotografa 
Jiřího Thýna navazuje na jeho výstavní pro-
jekt Předobrazy, prostor, abstrakce, který 

sented Czechoslovakia at Osaka Expo in 
1970, but he also started the opening cere-
mony with Taro Okamoto. During the “nor-
malization” era, his activities diminished. 
His extensive work has never been pre-
sented to the public in its entirety. Works 
on exhibition come from private and state 
collections from the Czech Republic. 
k / c Karel Srp
Rudé století: Století dějin Komunistické 
strany Československa 1921–2021
14. 5.–1. 8.
Výstava reflektuje století existence KSČ 
a jejího vlivu na společnost. Výstavu připra-
vila Muzeum paměti XX. století a Museum 
Kampa. Autorský kolektiv: Petr Blažek, Jan 
Kalous, Petr Koura, Michal Macháček, Ra-
dek Schovánek, David Svoboda, Miroslav 
Urbánek, Pavel Žáček. 
en Exhibition reflects one century of exist-
ence of Communist Party of Czechoslo-
vakia and its effect on society. Museum 
of the 20th Century and Museum Kampa. 
Collective of authors: Petr Blažek, Jan Ka-
lous, Petr Koura, Michal Macháček, Radek 
Schovánek, David Svoboda, Miroslav Ur-
bánek, Pavel Žáček.
D3

ARTINBOX • Perlová 370/3, Dům v Kisně 
(D3) • út–čt / Tue – Thu, 16:00–18:00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 • artinbox.cz

Bálková Barbora: KUNSTKABINET
do / until 27. 5.
Osobní výpověď autorky o zrodu nového 
života a rovněž o stavu společnosti a světa, 
do kterého se tento nový život rodí. 
en Artist presents a personal statement 
about giving birth and comments on the 
state of the contemporary world and so-
ciety that this new life is about to experi-
ence.
k / c Nadia Rovderová
Martina Niubó Klouzová: Hausarbeit 
macht Frei
3. 6. – 27. 6.
k / c Nadia Rovderová
Jan Švankmajer: Všechnu moc imaginaci
do / until 27. 5.
Koncem roku 2020 uplynulo 10 let, co Jan 
Švankmajer, výtvarník, filmový mág, filozof 
imaginace a renesanční tvůrce naši gale-
rii svou výstavou otvíral. Slavíme opožděně 
a představujeme autorovy obrazy, grafiky, 
objekty a koláže z období posledních pade-
sáti let. Nechybí tu témata snů, erotiky či 
hry podvědomí blízká surrealismu, ale i re-
flexe aktuálních pandemických politicko- 
-sociálních témat. 
en 2020 marks ten years since Jan Švank-
majer opened our gallery with his exhib-
ition. Jan Švankmajer is an artist, film ma-
gician, philosopher of imagination, and 
a Renaissance man. We present the last 
50 years of artist’s paintings, graphic works, 
objects, and collages. Works present topics 
of dreams, eroticism, or surreal subcon-
scious games but also reflect contempor-
ary socio-political issues.
k / c Nadia Rovderová

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

Of Walking in Ice
27. 5.–21. 8.
Město se za poslední rok změnilo k nepo-
znání. Zakódované rutiny pohybu a inter-
akce přestaly platit. Tvrdý restart. Nepra-
videlně se proměňující restrikce pohybu 
a zákazy vycházení - nesystematicky vynu-
cované nebo ignorované policejním do-
zorem - radikálně posunuly z běžných os 
dlouhodobě etablované hranice chápání 
pojmu veřejný prostor. Skupinová výstava 
Of Walking in Ice nahlíží na město skrze sé-
rií narativních filmů od skupiny mezinárod-
ních umělců z mnohočetných historických, 
nedávných i současných perspektiv a uka-
zuje proměny vlivů urbanismu a architek-
tury na jednotlivce i společnost. Nabízí tak 
fragmenty komplexního narativu pojímající-
ho město jako organickou entitu, formující 
kolektivní psyché společnosti. 
en The city has changed tremendous-
ly during the last year. Coded routines of 
movement and interaction are not valid 
anymore. Hard restart. Irregularly changing 
restrictions of movement and curfews, un-
systematically forced or ignored under the 
supervision of police, radically transformed 
long-term established borders of the no-
tion of public space. The group exhibition 
Of Walking in Ice explores the city through 
a series of narrative movies by a group of 
international artists from various historic-
al, recent, and current perspectives and 
shows changes of influences of urbanism 
and architecture on individuals and com-
munity. The exhibition offers fragments 
of collective narrative, in which the city is 
considered an organic entity that forms 
a collective psyche of the community.

GALERIE FOTOGRAFIC • Stříbrná 2 (D3) • 
st-so / Wed–Sat, 13:00-18:00 • 
fotografic.cz

Lenka Kleinová, Lukáš Procházka: 
Repaired and reconstructed
4. 5. – 5. 6.
Lenka Kleinová a Lukáš Procházka v propra-
cované instalaci fyzicky i digitálně rozkládají 
médium fotografie a fascinovaně zkoumají 
skryté vrstvy fenoménu současné post-
produkce. 
en In their elaborate installation, Lenka 
Kleinová and Lukáš Procházka physical-
ly and digitally disassemble the medium of 
photography and fascinatedly explore hid-
den layers of the phenomenon of contem-
porary post-production.
Další program bude upřesněn na webu gal-
erie. / The following program will be speci-
fied on the gallery's website.

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

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

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

Malba, Kresba, Grafika, Sklo / 
Painting, Drawing, Graphic, Glass
4. 5. – 18. 5. (Otevřeno po telefonické 
domluvě / Open by appointment)
Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia, Kateřina 
Šedá, Jan Hísek, Michal Cihlář, Jakub 
Špaňhel, Jana Šárová, Roman Franta, 
Pavel Opočenský, Pavel Příkaský, Markéta 
Hlinovská, Markéta Vohradská, Alena 
Foustková, Tomáš Predka, Lada Semecká, 
Barbora Křivská, Klára Stodolová, Eva 
Vlčková, Petr Vlček.
Josef Duchan: Prostor v rovině / 
Space In the Plane
26. 5. – 29. 6.

Kreslí během chůze i jízdy na kole, v met-
ru i ve vlaku. Dokonce kreslí i za tmy. Jako 
hypersenzitivní přijímač snímá okolní jevy, 
jak se mění během jeho pohybu v prostoru 
a čase. Barevné sítě dvourozměrných kre-
seb Josefa Duchana jsou intuitivním zázna-
mem trojrozměrné reality ve čtvrté dimen-
zi. V sobotu 5. 6. a 26. 6. 11:00–18:00 malá 
komentovaná prohlídka s autorem a sklen-
kou vína. Všichni jste srdečně zváni, těšíme 
se na vás!
en He draws while walking, while riding his 
bike, on the metro and on the train. He 
even draws in the dark. As a hypersensitive 
receiver, he senses surrounding phenomena 
and how they change as he moves through 
space and time. The colourful networks in 
Josef Duchan’s two-dimensional drawings 
are an intuitive record of three-dimensional 
reality in the fourth dimension. On Saturday, 
June 5 and June 26, between 11 a.m. and 6 
p.m., we cordially invite you to a brief guid-
ed tour with the artist and a glass of wine. 
We look forward to seeing you!
k / c Terezie Zemánková

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

Architektura za polárním kruhem /
Architecture Beyond the Arctic Circle
1. 6.–30. 9.
Výstava a publikace přinese přes 250 foto-
grafií architektury severských zemí, Norska, 
Grónska a Islandu. Specifická architektura, 
jejíž technické parametry určuje podnebí, 
je zachycena v kontextu krásných přírod-
ních scenérií i městského prostředí: tradiční 
obydlí i nové bytové celky či konverze, sou-
časné velkorysé kulturní i technické realiza-
ce, sakrální architektura a v neposlední řadě 
infrastruktura a stavby spjaté s nedávno vy-
budovanými turistickými trasami. Nedílnou 
součástí architektury i zdánlivě jednodu-
chých zásahů v panenské přírodě je rovněž 
umění od světoznámých autorů.
en The exhibition and the book will fea-
ture over 250 photos of architecture in the 
Nordic countries, Norway, Greenland and 
Iceland. The specific architecture, the par-
ameters of which are largely determined by 
climatic conditions, is captured in the con-
text of breathtaking landscapes as well as 
urban environment: traditional houses and 
new blocks of flats or conversions, contem-
porary cultural and technical realizations, 
sacral architecture, and, last but not least, 
infrastructure and buildings related to re-
cently built tourist routes. Featured are also 
artworks from world’s famous authors, an 
integral part of the architecture and inter-
ventions in intact nature (which may seem 
easy at the first sight).

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

Shower after Murder (výstava Ateliéru 
kresby AVU v Praze)
22. 4.–16. 5.
Tvorbu 21 studentů a absolventů Ateliéru 
kresby Jiřího Petrboka a Martina Gerboce 
z pražské AVU spojuje silná narativní schop-
nost. Stávají se vypravěči příběhů. V jejich 
způsobu uvažování je možné vypozorovat 
dvě tendence. Jednou je reflexe společen-
ských problémů skrz subjektivní vidění. Dru-
hou představuje reflexe problémů v osobní 
rovině. Důraz ve výběru vystavujících je kla-
den na kvalitu a vyzrálost myšlení, originalitu 
každého autora. Výstavu koncipuji a produ-
kují sami studenti. 
en The work of 21 students and graduates 
of the Drawing Studio of Jiří Petrbok and 
Martin Gerboc of the Prague Academy of 
Fine Arts is united by a strong narrative abil-
ity. The artists become storytellers. Two 
tendencies can be observed in their way 
of thinking. One is the reflection of social 
problems through subjective vision. The 
second direction is a reflection of problems 
on a personal level. Emphasis in the selec-
tion of exhibitors is placed on the quality 
and maturity of thinking, the originality of 
each artist. The exhibition is conceived and 
produced by students themselves.
Dort (výstava soukromé Střední umělecké 
školy designu v Praze)
19. 5–13. 6.
Skupinová výstava pedagogů, absolven-
tů a vybraných studentů. Škola je zaměřena 
na obory užité malby, grafického designu, 
oděvní tvorby a volné umělecké tvorby. Vý-
stava s tematickým zadáním „dort“ je jubi-
lejní, a koná se v rámci nadcházejících oslav 
30. výročí školní výuky. Zahrnuje ve své na-
bídce dorty různých forem, formátů, oz-
dob a chutí. Ředitelem školy je MgA. Zbyněk 
Linhart, obor grafický design, ateliér malby 
vede Jonáš Czesaný, oděvní tvorbu Adéla 
Fejková, žačka Evy Eisler. 

se v Galerii hlavního města Prahy odehrál 
přesně před deseti lety v 2. patře Staro-
městské radnice. Jako předobraz si tehdy 
Jiří Thýn vybral čtyři plastiky unikátního čes-
kého kubistického sochaře Otty Gutfreunda. 
Skrze ně ve své volné tvorbě dospěl k obje-
vení dalšího fotografického prostoru, třetí 
dimenze. Autor médium fotografie sleduje 
z pozice dnešní doby, v níž se oproti analo-
gové fotografii prosazuje autonomie digitál-
ního obrazu. Letos se Jiří Thýn bude věnovat 
uměleckému dialogu se známou českou so-
chařkou Hanou Wichterlovou (1903–1990). 
en The retrospective exhibition of the 
post-conceptual photographer, Jiří Thýn 
follows up on his exhibition project Arche-
types, Space, Abstraction which took place 
in the Prague City Gallery exactly ten years 
ago on the second floor of the Old Town 
Hall. At that time, Jiří Thýn chose four sculp-
tures by the unique Czech Cubist sculptor, 
Otto Gutfreund, as archetypes. Through 
them, in his non-commissioned works he 
came to discover yet another photograph-
ic space, the third dimension. The author 
views the medium of photography from the 
contemporary position in which, compared 
to analogue photography, the autonomy of 
the digital image is asserted. This year, Jiří 
Thýn will focus on an artistic dialogue with 
the well-known Czech sculptor, Hana Wich-
terlová (1903–1990). 
k / c Sandra Baborovská
C5

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

Jozef Mrva ml.: Zalando War Machine
24. 3, 30.6
Snímky z hal slouží jako připomínkové indexy 
namáhavé práce ze světa masové produkce. 
Období tvrdého lockdownu se zdá být ide-
álním pro vylepšenou poptávku zboží, sběry 
dat a mrazivé osobní algoritmy. Pochmurná 
cykličnost manuální práce a monotónnost 
suchého vzduchu jsou jasně znatelné na 
fotce z nočního skladiště. 
en Shots of the warehouses are reminders 
of the drudging work in the world of mass 
production. The period of a strict lockdown 
is proving to be beneficial for product de-
mand and collection of personal data. The 
dreary repetitiveness of manual labour and 
the monotony of the dry air are clearly visi-
ble on the night photograph of a warehouse.

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

Vadí – nevadí / Truth or Dare
26. 5. – 7. 7.
Autorský kolektiv: Alžběta Brůhová, Klára 
Brůhová, Karina Hoření, Adéla Pečlová 
a Jakub Plachý
Město přívětivější vůči různým skupinám 
obyvatel je myšlenka, která bývá v posled-
ních letech často diskutována. Architekto-
nicko-sociologicko-ilustrátorský tým připra-
vil pro galerii VI PER výstavu, jež se zaměřuje 
na život malých dětí a jejich rodičů v Praze. 
V jakém prostředí tráví čas a v jakém pro-
středí by ho trávit chtěli? Které překážky 
vadí a které baví? Výstava nabízí možnost 
prozkoumat téma hrou přístupnou všem 
návštěvnicím a návštěvníkům bez věkového 
omezení. 
en The thought of a city – that is welcoming 
to various groups of inhabitants – is being 
discussed very often recently. The architec-
tural-sociological-illustrational team pre-
pared an exhibition for VI PER Gallery that 
focuses on the life of small children and 
their parents in Prague. In what environ-
ment do they spend their time? And in what 
kind of environment would they wish to 
spend their time? What obstacles are fun to 
play with, and what obstacles are annoying? 
The exhibition offers an option to experi-
ence the topic through a game accessible to 
all visitors regardless of age.

KARLIN STUDIOS • Kasárna Karlín, 
Prvního pluku 2 (C5) • út–pá / Tue–Fri, 
15:00–18:00, so–ne / Sat–Sun,  
14:00–19:00 • karlinstudios.cz

Johanka Belišová, Ondrej Houštava, 
Kvet Nguyen, Paula Malinowska, 
Daniel Rychlo, Tatiana Takáčová
Hoření před vyhořením / Burn Before 
It Burns Out
19. 5.–27. 6.
Hlasy přetížených a vystresovaných lidí se 
dnes mísí se silnými prohlášeními a projevy 
identity. Přiznat si svá slabá místa vyžadu-
je hodně odvahy a je tu také velké riziko, že 
budou zneužita. Zdá se, že zde existuje nová 
vlna odlišných přístupů, které však sdílejí po-
dobné rysy. Radikální kritika navzdory zjevné 
pohodě, konkurenceschopnost i přes vzpou-
ru proti předchozím standardům konkurence 
a strach ze současné autority jsou nahrazeny 
úzkostí z neznámé budoucnosti. Zapálené 
debaty, horká témata a hořící klima. 
en Voices of endangered and overstressed 
are mixed today with strong statements and 
displays of identity. It takes a lot of cour-
age to admit your soft spots. And there 
is a great risk of being taken advantage 
of. Radical criticism despite an apparent 
well-being, competitiveness despite rebel-
lion against previous standards of compet-
ing, fear of present authority being replaced 
by anxiety from the unknown future. The 
debates are heated, the topics are hot, the 
climate is burning.
k / c András Cséfalvay, Martin Piaček
Matyáš Maláč, Vojtěch Novák
19. 5.–27. 6.
Projekt iniciovaný Vojtěchem Novákem 
a Matyášem Maláčem jako by byl dílem horli-
vého vyšetřovatele a jeho neutuchající blud-
né mysli, která v sobě hostí několik osob-
ností zároveň. Vytvoří tak ne-místo, nebo 
určitý set, v němž probíhá naše pátrání. 
en The project initiated by Vojtěch Novák 
and Matyáš Maláč seems as if a making of an 
ardent private eye and his sustained wan-
dering mind, which houses multiple per-
sonalities at the same time. They therefore 
construct a non-place, or a set, to host our 
investigation.
k / c Lukas Hofmann

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

Tereza Zelenková/ Mrtvý jazyk
do / until 16. 5.
Jiří Hroník: Comtesse
20. 5.–25. 6.
Pro Ateliér Josefa Sudka připravil Jiří Hro-
ník nový projekt s názvem „Comtesse“. 
Samotné místo autora inspirovalo k práci 
s intimitou a ke hledání trajektorie vztahů 
k přírodě a s ní úzce provázané problema-
tice ornamentu. V projektu Comtesse se 
projevuje Hroníkův zájem o otázku vztahu 
člověka k přírodnímu prostředí a moderni-
stické touze prostředí ovládat, kde je hra-
nice mezi přijetím krásy a ošklivosti ve své 
přirozené podobě a mezi touhou upravovat 
své okolí k obrazu stylizovanému, manipulo-
vanému a zmrtvělému? 
en Jiří Horník has prepared a project called 
“Comtesse” for Ateliér Josefa Sudka (Jo-
sef Sudek Studio). The place itself inspired 
the author to work with intimacy, explore 
the trajectory of relations to nature and 
the closely connected topic of ornament. 
In the “Comtesse” project, we can see 
Horník’s interest in question about hu-
man’s relationship to nature and modernis-
tic ambition to control nature - where’s the 
line between the beauty and ugliness, in 
its natural form, and human’s leaning to 
change the environment to be stylized, ma-
nipulated and lifeless?

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

Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, 
Jakub Kačmařík, Michaela Kročáková, 
Igor Malijevský, Andrea Malinová, Jaroslav 
Malík, Pavel Mára, Bet Orten, Dita Pepe, 
Jiří Šigut, Miro Švolík, Aneta Všetečková 
(Vašatová), Roman Vondrouš
Naděje
23. 4. – 30. 9.
Co je pravda? Je absolutní a neměnná? 
Chápeme ji skutečně jako tvrzení shodují-
cí se se skutečností? V řadě druhá výstava 
galerie Fasáda, jejíž téma opět vychází ze 
stávající společenské situace, se tento-
krát snaží reflektovat relevantnost všech 
„pravd“, o kterých jsme systematicky utvr-
zováni v našich sociálních bublinách za při-
spění sociálních sítí. Díla čtrnácti fotografek 
a fotografů si kladou za cíl nepoddávat se 
skepsi, ale naopak vyzývat k otevřenosti, 
víře a naději. „Nestačí ve svých konstato-
váních míti jen pravdu, musí z ní vycházet 
také víra a naděje." Tento nadčasový citát 
Karla Čapka, který se stal hlavním motivem 
výstavy, potvrzuje, že toto téma stále rezo-
nuje, bez ohledu na postupující čas a mění-
cí se společnost.
en What is the truth? Is truth absolute 
and unalterable? Do we really consider the 
truth to be a statement corresponding with 
reality? The second in row exhibition in the 
gallery reflecting the current socio-polit-
ical situation. This time the exhibition aims 
to reflect the relevancy of all the "truths" 
that systematically reaffirm our notion of 
the truth within our social bubbles through 
social media. The works of 14 photograph-
ers try not to be pessimistic, instead, they 
call for open discussion, faith, and hope. 
"It is not enough to hold only the truth in 
one's statement, but faith and hope must 
also come from it.", Karel Čapek. This time-
less quote also represents the theme of 
the exhibition. It confirms that the topic 
still resonates regardless of the time or so-
ciety changes. 
k / c Markéta Musilová [man], Miro Švolík

GOETHE–INSTITUT • Masarykovo 
nábřeží 32 • goethe.de/praha
MUSEUM KAMPA – NADACE JANA A MEDY 
MLÁDKOVÝCH • U Sovových mlýnů 2 
(D2) • po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00 • 
museumkampa.cz

Peter Oriešek, Kryštof Hošek: 
Soma Sema
do / until 30. 5.
Peter Oriešek (1941–2015) patří k fenome-
nálním sochařům, kteří od poloviny 60. 
let spoluurčovali podobu figurace v Čes-
koslovensku a v České republice. Výstava 
představí dosud neznámé práce z atelié-
ru, které ukazují fascinující Orieškův svět, 
plný neskutečných, zvláštních, hybridních 
bytostí, plný krutosti, násilí, vášní, i lásky. 
Výstavu doprovází velkoformátové plastiky 
mladého sochaře Kryštofa Hoška, v jehož 
tvorbě můžeme najít podobná východiska, 
doplněná o silný akcent k současnému poli-
tickému nebo společenskému dění. 
en Peter Oriešek (1941–2015) is one of the 
phenomenal sculptors that help to de-
fine new figuration in Czechoslovakia. The 
exhibition presents unknown works from 
the author’s studio that let us peek into 
his fascinating world filled with fantastic, 
strange-looking, and hybrid creatures full 
of cruelty, violence, passion, and love. The 
exhibition accompanies works by Kryštof 
Hošek. His work has similar starting points 
with an accent on current sociopolitical 
events. 
k / c Ivan Neumann
Vladimír Janoušek
do / until 15. 6.
Sochař Vladimír Janoušek (1922–1986) byl 
absolventem VŠUP v Praze a zakládajícím 
členem skupiny UB 12. Byl autorem komor-
ních i monumentálních realizací, reprezen-
toval ČSSR na Expu v Ósace v roce 1970, 
které slavnostně zahajoval společně s ja-
ponským umělcem Tarou Okomatem. Bě-
hem normalizace byla jeho veřejná činnost 
utlumena. Jeho rozsáhlé dílo nebylo do-
sud v celé šíři publiku představeno. Výstava 
bude sestavena z děl ze státních a soukro-
mých sbírek převážně z ČR. 
en Vladimír Janoušek (1922-1986), the 
sculptor, was a graduate of the Academy 
of Arts, Architecture, and Design in Prague 
and a founding member of UB12 Group. He 
was the author of intimate and also monu-
mental realizations. He has not just repre-

en Group exhibition of teachers, graduates 
and students. The school is focused on the 
fields of applied painting, graphic design, 
clothing design and free artistic creation. 
The exhibition with the thematic assignment 
"Cake" is a jubilee event, as part of the up-
coming celebrations of the 30th anniver-
sary of schooling. It offers cakes of various 
forms, formats, decorations and flavors. The 
head of the school is MgA. Zbyněk Linhart - 
field of graphic design, painting studio is led 
by Jonáš Czesaný, clothing design by Adéla 
Fejková, pupil of Eva Eisler.
Michael Fischerkeller, Jürgen Strege, 
Berry Sanders, Jan Miko, Jitka Kopejtková, 
Klaudie Hlavatá, Miroslav Pelák 
S politiky se netančí / Not Dancing with 
Politicians
15. 6.–4. 7.
V červnu 2020 se v Galerii kritiků konala vý-
stava Collage Crew / Česká koláž, v níž se 
představilo 7 našich předních umělců u pří-
ležitosti světových oslav Mezinárodního dne 
koláže / World´s Collage Day. Mediální zášti-
tu převzal kanadsko-americký Kolaj Institute 
a časopis Kolaj Magazine, jež se intermediální 
koláží zabývají přes deset let. Oslavy se ko-
naly ve výstavách v 12 různých zemích světa, 
rovněž s uspořádáním 1. ročníku mezinárod-
ního festivalu Collage Fest v New Orleans. 
Vzhledem k tomu, že nejúspěšnější formu 
intermediální koláže tvoří dnes společen-
sky angažovaná koláž s východiskem ve stre-
etartové tvorbě, založená na kombinované 
technice malby, kresby, fotografie, graffiti, 
je i nositelem významného poselství, aniž by 
nutně projednávala politiku. Výstava je poja-
tá jako konfrontace renomovaných zahranič-
ních umělců s našimi mladými autory. 
en In June 2020, the Collage Crew / Czech 
Collage exhibition took place in the Gal-
lery of Art Critics and 7 our leading artists 
presented themselves on the occasion of 
the World Celebrations of World´s Collage 
Day. The publicity was taken over by the 
Canadian-American Kolaj Institute and the 
magazine Kolaj Magazíne, which deal with 
intermedial collage for over 10 years. The 
celebrations took place in exhibitions of 12 
countries, with the organization of the 1st 
International Collage Fest in New Orleans. 
The most successful form of intermedial 
collage today is a socially engaged collage, 
based on street art work with combined 
techniques of painting, drawing, photog-
raphy, graffiti, etc., which also carries a sig-
nificant message without necessarily ad-
dressing politics. The exhibition is conceived 
as a confrontation of renowned foreign art-
ists with our young artists. 
k / c Vlasta Čiháková Noshiro, Jitka Kope-
jtková

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

Miroslav Polách: Open End
3. 5.–30. 5.
Alena Anderlová: Iluze rovnováhy
3. 6.–11. 7.

KNIHKUPECTVÍ / BOOKSTORE ARTMAP • 
Vojtěšská 196/18 (D3) • po–pá / Mon–Fri, 
11:00–19:00, so / Sat, 12:00–18:00 •  
knihy.artmap.cz

Knihkupectví zaměřené na umění, design 
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořádá 
akce – více na fb a webových stránkách. 
en A bookstore dedicated to art, design, 
and children’s illustrated books regularly 
hosts events. More on fb and web.

TAPETA • ArtMap • Vojtěšská 196/18 (D3)
Kateřina Olivová: Vřelost
3. 5.–25. 6.

LEICA GALLERY PRAGUE • Školská 28 
(D3) • po–pá / Mon–Fri, 10:00–20:00, 
víkendy + svátky / weekend + holidays: 
11:00–18:00 • www.lgp.cz

Kuba Kamiński: Šeptuchy / The Whisperers
29. 4.–13. 6.
Polský fotograf Kuba Kamiński se opakova-
ně vrací do polského regionu Podlesí a do 
Běloruska a fotí zde život a práci místních 
léčitelek, které si říkají „šeptuchy“. Kamiński 
v této sérii černobílých fotografií mísí repor-
tážní přístup se symbolickými obrazy.
en The Polish photographer Kuba Kamiński 
repeatedly returns to Polish Podlesi and to 
Belarus where he immortalizes the life and 
work of local healers that call themselves 
“the whisperers”. Kamiński used to work as 
a war photographer and this series of black 
and white photos combines a reportage ap-
proach with visual symbolism.

TOPIČŮV SALON • Jilská 14 (D3) • 
st–pá / Mon–Fri, 14:00–19:00, 
so / Sat, 10:00-14:00 • topicuvsalon.cz

Topičův salon se přestěhoval! Po roce hledá-
ní nových prostor se nám podařilo najít zá-
zemí v Jilské 14 na Praze 1. Novou etapu naší 
činnosti, ve které chceme navázat na topi-
čovský odkaz, začínáme jen o pár ulic dál.
en Topičův salon has moved! After a year 
of searching for a new place we finally suc-
ceeded and moved to a new address at 
Jilská 14, Prague 1. We are starting a new 
phase of our existence, we want to continue 
the tradition of Topičův salon, only a few 
blocks away.
Kateřina Komm
květen/may, 25. 6.
Kateřina Komm je oceňovanou představitel-
kou figurálního sochařství nejmladší umě-
lecké generace. Od roku 2018 pracuje jako 
asistentka v Ateliéru figurálního sochařství 
a medaile AVU v Praze, kde se současně od 
letošního roku věnuje v rámci doktorské-
ho studia tématu paměti. Výstava v Jilské 14 
bude její první samostatnou výstavou. 

en Kateřina Komm is highly praised repre-
sentative of figural sculpture of the youngest 
generation. Since 2018 she is an assistant at 
the Academy of Fine Arts in Prague. Her ac-
tual artistic topic is „memory“. Exhibiton in 
Jilská 14 is her first solo exhibition. 
k / c Iva Mladičová

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

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

Anna Neborová: Výloha / Shopping Window
19. 5.–30. 6.
Aktuální výstava v Galerii Ferdinanda Bau-
manna představuje poslední práce Anny 
Neborové. Ta ve své současné tvorbě kombi-
nuje digitální obrazovou imaginaci se smys-
lově působivou malbou. Akvarelové lehkosti 
a průzračnosti dosahuje bravurním zvládnu-
tím olejové techniky. Zatím poslední malířské 
cykly zkoumají nejen vizuální, ale i významo-
vé posuny abstrahovaných obrazů osobních 
předmětů. Do díla autorky vnáší silný emoci-
onální a současně intimní výraz.
en Current exhibition in Ferdinand 
Baumann´s Gallery presents latest work by 
Anna Neborová. In her recent projects, the 
artist combines digital visual imagery with 
sensually imbued painting. The ease and 
transparency of aquarelle is achieved by 
highest masterity of oil painting technique. 
The latest series of paintings explore trans-
formations of abstracted images of person-
al items not only on the level of visuality, 
but also of their meaning. They bring into 
the author´s body of work both, the strong 
emocional and intimite expression.

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

Antonín Tomášek: Touch
28. 5. – 31. 8.
Výstava Touch mapuje dlouhodobou tvorbu 
Antonína Tomáška, který se celý svůj profes-
ní život věnuje porcelánu a keramice. Tento 
projekt však autorovu tvorbu nepředstavu-
je retrospektivně, nýbrž více konceptuál-
ním a sice-specific způsobem prezentace. 
Výstavu doprovodí obsáhlý katalog s texty 
od Radka Wohlmuta, Anny Hogenové, foto-
grafiemi Jiřího Thýna a architekturu výstavy 
zpracuje Josef Tomšej ze studia Qubus. 
en The Touch exhibition maps the long-term 
work of Antonín Tomášek, who has devot-
ed his entire professional life to porcelain 
and ceramics. However, this project does 
not present the author's work in retro-
spective, but it is more in a conceptual and 
site-specific way. The exhibition is accom-
panied by an extensive catalog with texts by 
Radek Wohlmut, Anna Hogenová, photo-
graphs by Jiří Thýn. The architecture of the 
exhibition was built by Josef Tomšej from 
the Qubus studio.
Milan Houser, Anna Jožová, Jiří Krejčiřík: 
New Glass Selection
8. 2. – 4. 6.
Výstava propojuje umělce, kteří se ve své 
sklářské tvorbě pohybují na poli volného 
umění a umění užitého. Představuje autora, 
který je v galerii Kvalitář etablovaný, spolu 
s autory, které jsme doposud nevystavovali. 
en The exhibition of three authors, two of 
whom whose primary focus is glassmaking 
and one who is new to the medium.

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

D5
CITY SURFER OFFICE • Chvalova 12 (D5)

Sledujte náš aktuální program online / 
Check our current programme online: 
citysurferoffice.tumblr.com

AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE 
• POP-UP GALERIE AVU • Křižíkovského 10 
(D5) • út–so / 
Tue–Sat, 13:00–18:00 • avu.cz

Štěstíčko / Tears of Joy
do / until 21. 5.
Pandemii Covid-19 má řada lidí spojenou 
s obtížemi, ale i určitou monotónností či 
nudou. Proto POP-UP Galerie AVU poskytla 
svůj prostor tvůrcům projektu, který by měl 
do našich životů vnést více radosti. Návštěv-
níci mohou v galerii získat speciální kartu 
s řadou dobrodružství a úkolů, které jim na-
bídnou jiný pohled na každodenní život. 
en Covid-19 is associated not only with 
obstacles, but for many people also with 
a certain monotony or boredom. POP-UP 
Gallery AVU therefore provided its space to 
project, which should bring more joy to our 
lives. Visitors can get special personalised 
chart with many adventures and tasks that 
provide them with a different view on their 
everyday life.

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

Jonne Väisänen: Lost Boy(s)
17. 4.-23. 5.
Jonne Väisänen je loňským absolventem 
UMPRUM v Praze, fotografického ateliéru 1 
Aleksandry Vajd. Jeho umělecká tvorba se 
orientuje na materializaci, vizualizaci témat, 
která jsou aktuálními společenskými tématy 
v současném propojeném evropském pro-
středí. 
en Jonne Väisänen was awarded an MA 
degree from UMPRUM Prague in 2020, 
a photography studio led by Aleksandra 
Vajd. His artistic activity is focused on ma-
terialization and visualization of current so-
cial themes of connected European spaces. 
k / c Lexa Peroutka
Dominik Styk: Dohoda s bahnom / Mudpact
4. 6. – 27. 6.
Dominik Styk je absolventem DAMU v Praze 
a v současnosti žije v Hamburku, kde studuje 
na Freie Akademie der Künste. Jeho dřívější 
působení jako scénografa a loutkáře se při-
rozeně přetavilo do sféry výtvarného umění. 
V současnosti vytváří zejména textilní objek-
ty a loutky, které v galerijních podmínkách 
komponuje do instalací. 

30. 12. 2020 – 15. 6. 2021
Museum Kampa

Vladimír
Janoušek
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2 June  Jewellery   4 June  Decorative Arts   5 June  Old Masters
5 June  Highly important Belgian Kunstkammer collection   
17 June  Photography   17 June  Modern and Contemporary Art Evening Sale   
18 June  Modern and Contemporary Art Day Sale   18-27 June  Contemporary online. lempertz:projects 
24/25 June  Asian Art   30 June  African and Oceanic Art (in Brussels)
Cologne, Germany, Neumarkt 3—T +49-221-92 57 290—info@lempertz.com—www.lempertz.com

AUCTIONS IN COLOGNE
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Zdeněk Sýkora Linien Nr. 31. 1985. Oil on canvas, 200 x 200 cm. Sale 17 june in Cologne 
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ART ANTIQUES čtení o umění  
(nejen) v době uzavřených galerií.  
www.artantiques.cz

Alfred ve dvoře 
ONLINE

divadlo

www.alfredvedvore.cz
divadlo@alfredvedvore.cz 
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BOLD GALLERY

bám? Experimentální výstavní projekt kritic-
ky reflektuje archivy Společnosti Jindřicha 
Chalupeckého a zve ke spolupráci a diskuzi 
studentky a studenty z českých vysokých 
uměleckých škol, české i zahraniční umělky-
ně a umělce i teoretiky a kurátorky. Součas-
ně je procesuálním a performativním polem 
pro zkoušení jiných možností fungování tra-
dičních systémů srovnávání a oceňování na 
poli výtvarného umění. 
en Experimental exhition project critical-
ly reflects upon archives of Jindřich Cha-
lupecký Society and invites to collabora-
tion and discussion students of Czech art 
schools, Czech and international artists, 
theorists and curators. At the same time, it 
works as a processual and performative field 
on which various ways of how traditional 
systems of comparing and awarding in the 
art disciplines operate, can be tested.
NA VÝLETĚ / AN EXCURSION

GALERIE BENEDIKTA REJTA • 
Pivovarská 29, Louny • www.gbr.cz

Reset 
29. 4. – 25. 7.
První výstavní projekt roku 2021, s podtitu-
lem Prostor, světlo, barva, zvuk, symbolic-
ky uzavře minulou a otevře novou kapitolu 
historie Galerie Benedikta Rejta v Lounech. 
Prostorové, světelné a zvukové instalace 
výtvarníků a performerů (Petr Nikl, Ondřej 
Smeykal, Martin Janíček, Dorota Sadovská, 
Johana Střížková, Michaela Vélová Maupico-
vá, Matěj Plachý) jemně oživí prostory gale-
rie, včetně dvou dosud skrytých, veřejnosti 
nikdy nepřístupných podzemních pater.
Krajina +
29. 4. – 25. 7.
Galerie Benedikta Rejta v Lounech je jako 
instituce, dlouhodobě se zabývající pře-
devším geometrickou abstrakcí, vycháze-
jící z avantgardy první třetiny 20. století. 

Současná strategie galerie nepopírá toto 
východisko, ovšem v kontextu současnosti 
si klade za cíl posunout význam avantgardy 
k dnešku. Být avantgardní v dnešním slova 
smyslu chápeme jako být ztišený, zvnitřněný, 
z města a techniky přeorientovaný například 
na krajinu, přírodu, na vlastní zdroje. To ob-
náší například trochu provokativně zkoušet 
posadit paradoxní rovnítko mezi avantgard-
ní a zpátečnický. Nerezignujeme tím na pů-
vodní zaměření galerie, jsme však odpovědni 
jak legendám, tak dnes tvořícím umělcům 
a veřejnosti. Cílem je představit sbírky, ote-
vřít galerii ven, symbolicky i doslova vystupit 
z budovy do prostoru, do krajiny prostřed-
nictvím tří tematických, prolínajících se vý-
stav, zaštítěných názvem Krajina+.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ 
V ROUDNICI NAD LABEM • Očkova 5 • 
galerieroudnice.cz

Koncepty zrcadlení
29. 1. – 13. 6.
Princip zrcadlení v konceptuálních ten-
dencích v českém umění od 60. let až po 
současnost. Skupinová výstava 32 českých 
umělců tematizuje práci s pravidlem oso-
vě převráceného či reflektovaného obrazu, 
tedy s principem zrcadlení, který jako vhod-
ný inspirační zdroj i jako netradiční výtvarný 
prostředek umožnil rozvinout konceptuální 
tendence od jejich nástupu v 60. letech až 
po umění současnosti.
Vystavují 
Vladimír Ambroz, Jiří Bielecki, David Böhm / 
Jiří Franta, Václav Cigler / Michal Motyčka, 
Anna Daučíková, Jiří David, Hugo Demartini, 
Milan Dobeš, Milena Dopitová, Katarína 
Hládeková, Lumír Hladík, Dalibor Chatrný, 
Magdalena Jetelová, Stanislav Kolíbal, Pavel 
Kopřiva, František Kowolowski, Radoslav 
Kratina, Dominik Lang, Richard Loskot, Ján 
Mančuška, Fabiana Alexandra Mertová, Jan 

Mlčoch, Pavla Sceranková, Václav Stratil, 
Kateřina Šedá, Vladimír Škoda, Veronika Šrek 
Bromová, Petr Štembera, Stanislav Zippe / 
Vladislav Čáp
Jaroslav Vožniak
Příběh ztraceného obrazu
30. 4. – 8. 8.

FAIT GALLERY • Ve Vaňkovce 2, Brno • 
www.faitgallery.com

Petr Veselý: Nůž v kredenci / 
A Knife in the Cupboard
12. 5. – 14. 8.
Petr Veselý zachází se slovem stejně přiro-
zeně jako s obrazem. Obojí odvíjí od prů-
sečíku viděné/řečené, dotýkané/myšlené. 
Zdánlivou lehkost spojení přitom vyvažuje 
tíže hmotného, ke které se vždy vrací a v níž 
svou práci ustavuje. Pokud je tvůrčí proces 
chápán jako ten, při němž je význam vrst-
ven, je jeho tvorba ztělesněným paradoxem, 
dokladem radikálního ubírání.
en Petr Veselý handles words as naturally as 
he does pictures. He develops both from 
the intersections of the seen/the heard, 
the touched/the thought. The seeming 
lightness of these combinations offsets the 
weight of the material to which the artist 
always returns and in which his works are 
anchored. If we understand the creative 
process as the layering of meanings, Petr 
Veselý’s work embodies a paradox, evidence 
of radical subtraction.
k / c Barbora Kundračíková

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / 
MORAVIAN GALLERY IN BRNO • 
www.moravska-galerie.cz

Projekt RAJLICH 100 / 
THE RAJLICH 100 PROJECT 
do / until 8. 8. 2021 
Jan Rajlich proslul ve světě jako iniciátor 
a dlouholetý předseda Mezinárodního bie-

nále grafického designu v Brně (1963-1992). 
Za své organizační, odborné, umělecké 
a publicisticko-teoretické zásluhy o rozvoj 
grafického designu a oboru vizuálních ko-
munikací získal více než čtyřicet mezinárod-
ních ocenění. Rajlichova tvůrčí, organizač-
ní a publicistická práce na poli grafického 
designu ho řadí mezi významné osobnos-
ti světového grafického designu 2. pol. 20. 
století. Nebyl jen umělcem a designérem, 
ale také spisovatelem, pedagogem a orga-
nizátorem kulturního dění, za nímž do Brna 
přijížděli získávat zkušenosti zakladatelé ob-
dobných periodických výstav z Evropy, Ame-
riky a Asie.
en Jan Rajlich made himself famous in the 
world as the initiator and long-term chair-
man of the International Biennial of Graphic 
Design in Brno (1963–1992). He received 
more than forty international awards. Ra-
jlich's artistic, organisational and writing 
achievements in the field of graphic de-
sign rank him with the important figures of 
world's graphic design of the second half of 
the 20th century. He was an artist and de-
signer, as well as writer, teacher and organ-
iser of cultural life, who was an inspiration 
for founders of similar periodic exhibitions 
in Europe, America and Asia arriving in Brno 
to gain experience.
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ENTRANCE GALLERY • Oranžerie 
Břevnovského kláštera, Markétská 28/1 • 
čt–ne / Thu–Sun, 12:00–18:00 • 
entrancegallery.com

Michal Kindernay: Tabularium
12. 5. – 25. 7.
Výstava Michala Kindernaye představí výběr 
jeho dlouhodobých uměleckých projektů za-
měřených na environmentální témata. Jed-
notlivé výstupy jsou transformované do po-
doby reliéfů vyrytých do povrchu dřevěného 
objektu-stolu, vytvořeného z nalezených 
stromových kmenů. Galerii rozeznívá také 
zvuková stopa, která koresponduje s autoro-
vým kontinuálním zájmem o dopad hlukové-
ho znečištění na přírodní prostředí. 
en Michal Kindernaye´s exhibition presents 
a selection of his long-term artistic projects, 
which are focused on environmental topics. 
Individual realizations have been trans-
formed into reliefs engraved onto a surface 
of a wooden table-object, an assemblege 
from the found tree trunks. The gallery also 
echoes with a sound footage correspond-
ing to the author´s continual interest in the 
impact of sound/noise polution on the en-
vironment.
BCAA system: Heslo je zahrada / 
Password Is the Garden
29. 4. – 30. 6.
Zahradní alternate reality game od umě-
leckého kolektivu BCAA system je projekt, 
situovaný do zahrad okolo Břevnovského 
kláštera, ve kterých sídlí galerie Entrance. 
V rozsáhlém areálu jsou umístěné umělec-
ké objekty–indicie vybízející k interakci ná-
vštěvníků.
en Garden alternate reality game from art 
collective BCAA system is a project situat-
ed in the gardens of Břevnov Monastery that 
also serves as a home to Entrance Gallery. 
Visitors can interact with art objects-indicias 
placed in the vast area of the gardens.

GALERIE KUZEBAUCH • Říčanova 19 • 
po–pá / Mon–Fri, 09:00–17:00, nebo po 
domluvě / or by appt. • 
galeriekuzebauch.com

Václav Řezáč: Všechno a nic / 
Everything and Nothing
15. 4. – 11. 6.
Výstava Všechno a nic představuje objekty, 
ve kterých autor spojuje esence dvou zdánli-
vě neslučitelných sklářských disciplín. 
en The exhibition Everything and Nothing 
presents objects in which the author con-
nects essences of two seemingly incompat-
ible glass disciplines.

(GHMP) ZÁMEK TROJA / TROJA CHATEAU • 
U Trojského zámku 1 • út–ne / Tue–Sun, 
10:00–18:00 • ghmp.cz

Nejistá sezóna / An Uncertain Season
13. 5. – 31. 10.
Pro tradiční sochařskou výstavu v prosto-
rách Zámku Troja jsme tentokrát zvolili vý-
běr děl z našich sbírek, který by měl zcela či 
metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale 
i pocity ohrožení, balancování mezi různými 
možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších 
kontextech. 
en For the traditional sculpture exhibition at 
the Troja Château, we have this time chosen 
a selection of works from our collections 
which should fully or metaphorically thema-
tize not only uncertainty but also feelings of 
danger, balancing between different possi-
bilities, instability, all in various contexts. 
k / c Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, 
Jakub Král, Olga Malá

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

Eva Koťátková: Rozhovory s monstrem / 
Interviews with the Monster
13. 1. – 6. 6.

Naše společnost je postavena na nerovnos-
tech, které vyrůstají z propasti mezi těmi, 
kdo jsou vnímáni jako normální, a těmi, kteří 
jsou označováni jako „ne-normální“ či od-
lišní. Jinakost ztělesňuje narušení sociálně-
-kulturního řádu. Výstava má podobu re-
konstrukce situace, v níž dostávají hlas různí 
svědci, hráči nebo oběti. 
en Our society is built on inequalities that 
grow out of the gap between those who are 
perceived as normal and those labelled as 
abnormal or different. Otherness embodies 
disturbance of social-cultural order. The ex-
hibition takes the form of a reconstruction 
of a situation in which various witnesses, 
players or victims are given the voice to de-
liver their testimony. 
k / c Tereza Jindrová

GALERIE KOSTKA
Afrah Shafiq: Sultanina realita
13. 1. – 6. 6.
Umělkyně ve svém multimediálním díle sle-
duje vývoj zobrazování žen v indické historic-
ké literatuře a podává tak výklad o posta-
vení žen v tamější společnosti. Výjimečný 
feministický exkurz do kulturně-historické-
ho kontextu Indie je prezentován zábavnou 
interaktivní formou v podobě animovaného 
prostředí (GIFy, komiksové vtipy, statistiky 
atd.) a hudby. 
en In her multimedia story Sultana‘s Re-
ality, Indian artist Afrah Shafiq follows the 
evolution of the representation of women 
in (primarily Indian) historical publications 
providing a comprehensible account of the 
position of women in Indian society. This ex-
ceptional feminist excursion into the Indian 
cultural-historical background comes in an 
entertaining and interactive form of an ani-
mated environment where individual chap-
ters unfold as GIFs, comic strips, statistical 
figures, music, hidden comments and more. 
k / c Eva Riebová

GALERIE MEETFACTORY + 
GALERIE KOSTKA

Nikola Brabcová, Laura Huertas Millán, 
Suzanne Husky, Saodat Ismailova, Emily 
Kame Kngwarreye, Uriel Orlow, Solange 
Pessoa, Luiza Prado de O. Martins, Don 
Abel Rodríguez, Corinne Silva and Adéla 
Součková 
Planted in the Body
29. 6.–22. 8.
k / c Clelia Coussonnet a Tereza Jindrová

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

Setiny / Hundreths, Bohumila Grögerová
17. 6. – 31. 10.
7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká 
spisovatelka, překladatelka a experimentá-
torka Bohumila Grögerová. Výstava vychází 
z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, 
vrstvení časoprostorových rovin, univerza-
lismus) a z téměř padesátileté spolupráce 
s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu 
se současností a zohledňuje navíc to z díla 
či života Grögerové, co ještě nikdy žádný di-
vák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. 
Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, 
v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenko-
vé hříčky o celkové prostupnosti světa („… 
co se děje ve mně, děje se i v domě”), či její 
fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, frak-
tály, kaleidoskopy a zrcadly. 
en On August 7, 2021, Czech writer, trans-
lator and experimenter Bohumila Gröge-
rová would celebrate her 100th birthday. 
The exhibition is based on the principles of 
her work (deconstruction, collage, layering 
space-time planes, universalism) and on her 
almost fifty-year collaboration with Josef 
Hiršal. It creates a dialogue with the present, 
taking into account some of the aspects of 
Bohumila Grögerová’s work and life that no 
viewer or reader has ever seen or read be-
fore. The Star Summer Palace is the ideal 
setting for the presentation of the auth-
or’s puns on the overall permeability of the 
world (“…what happens in me happens in 
the house”) or her fascination with quan-
tum physics, the universe, fractals, kaleido-
scopes, and mirrors.

PRAGOVKA ARTDISTRICT • Kolbenova 
923/34a, Praha 9 • út–čt / Tue–Thu, 
14:00–20:00, pá–so / Fri–Sat, 
14:00–18:00 • pragovka.com
THE WHITE ROOM

KO-LABORACE
8. 5.–26. 8.
Již třetí rezidentská výstava, která je kaž-
dý druhý rok součástí KOLBEN OPEN, bude 
věnována tématu KO-LABORACE. Diváci se 
mohou těšit na ko-laboraci 51 rozličných 
uměleckých osobností Pragovky ve třech 
velkorysých prostorách bývalé Kolbenky. 
en The thirt resident exibition, which is 
a part of Kolben Open every second year, 
will be dedicated to the topic of CO-LLAB-
ORATION. Viewers can look forward to the 
collaboration of 51 different artistic person-
alities of Pragovka in three generous spaces 
of the former Kolebenka.
vystavující / exhibiting 
Kateřina Adamová, Jana Babincová, Filip 
Černý, Eva Fajčíková, Eliška Fialová, Daniel 
Hanzlík, Matouš Háša, David Helán, Anežka 
Hošková, Matěj Hrbek, Anna Hulačová, 
Martina Chloupa, Jakub Janovský, Kryštof 
Kaplan,Martin Káňa, Daniela Klimešová, Ter-
ezie Kusbach Kolářová, Tadeáš Kotrba, Ve-
ronika Landa, Zbyněk Linhart, Matouš Lipus, 
Václav Litvan, Jiří Matějů, Martin Matoušek, 
Vladimír Merta, Karíma Al-Mukhtarová, Mi-
chaela Munzarová, Petra Navrátilová, Richard 
Nestler, Lucie Nováčková, Pasta Oner, Da-
vid Pešat, Jana Preková, Veronika Přikrylová, 
Ondřej Roubík, Marcel Rozhoň, Zuzana 
Růžičková, David Strauzz, Alessandra Svatek, 
Martin Šilhán, Pavel Šimíček, Adam Štech, 
Pavel Tichoň, Pavel Trnka, Hynek Vacek, 
Pavla Vachunová, Martin Vlček, Ladislav Vlna, 
Helena Volejníková, Lawrence Wells, Pavla 
Zábranská. 
k / c Petr Vaňous
KOLBEN OPEN 8 
on-line, benefiční stream
vystupující / performing 
Nauzea Orchestra, Cyril Kaplan, DJ Jim Hate, 
VJ Košťák, Petra Pellarová, Lenka Kniha 
Bartůňková, Marek Havlíček, Kateřina Ad-
amová, Jana Babincová, Dalibor Bača, Filip 
Černý, Tomáš Džadoň, Anežka Hošková, 
Matěj Hrbek, Martin Káňa, Michaela Mun-
zarová, Alessandra Svatek, Martin Šilhán, 
Pavel Trnka, Vladimír Merta, Karíma Al-
Mukhtarová, Lukáš Beran, Ledoborci kultury

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

Maciej Nowacki / artist in residence 
exhibition
18. 5.–31. 5.
Ve své umělecké praxi se Nowacki zaměřuje 
na možnosti malířského média. Nowacki stu-
duje roli fikce v naší realitě, tedy to, jak pro-
pojuje společnost pomocí mýtů, nábožen-
ství, zákonů a peněz. Využívá, jak současné, 
tak historické reprezentace za účelem vytvá-
ření komplexních nelineárních narativů, kte-
ré mohou odhalit souvislosti napříč různými 
časovými obdobími. 
en Nowacki focuses on the possibilities of 
the medium of painting. In his paintings, he 
studies the role of fiction in our reality, how 
it bonds together societies, using myths, re-
ligions, laws and money. He uses both con-
temporary and historical representations in 
order to build complex, non-linear narra-
tives that can reveal connections between 
different points in time.
k / c Šarka Basjuk Koudelová
Inês Teles: aliquid stat pro aliquo
15. 6. – 29. 6.
Umělecká praxe Inês Teles má kořeny v mal-
bě, ačkoli se rozšířila do dalších oborů, což 
odhaluje její zájem o proces, materialitu 
a transformaci. Její praxe se rozvíjí skrze ob-
jevování materiálů a procesů zaměřených 
na debatu o obrazech v kontextu umělecké 
produkce. V její práci není nic trvalého: ma-
teriály kolují napříč různými stavy, odkrývají 

en Exploring a long and deep relationship 
between erotics, botanics and the body, 
this exhibition presents a cultural reading of 
flowers that highlight their political nature. 
Using technologies of poetry, sound based 
works, drawing, moving image and sculpture, 
it aims at creating space for the collective 
sonic body.
k / c Hana Janečková a Display
E3

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

11th Virtual Biennale Prague, 
Wake Up Call 2020
28. 4. – 9. 6.
Výstava Wake Up Call 2020 (Společenská 
výzva) jako téma 11. ročníku mezinárodního 
projektu Virtuální bienále Praha představu-
je vítězné plakáty ve dvou kategoriích, pro-
fesionálové a studenti vysokých umělec-
kých škol. Z formálního hlediska se jedná 
o černo-bílá provedení s důrazem na kres-
bu. Obsahově se pak tvůrci prostřednictvím 
plakátů vyjadřují k současnosti jako výzvě 
pro změnu chápání okolního světa. Plakát je 
nahlížen jako komunikační prostředek ve ve-
řejném prostoru a tak toto médium v rámci 
prezentace v Galerii Mimochodem nabývá 
ještě většího významu. 
en The exhibition 11th Virtual Biennale 
Prague, Wake Up Call 2020 presents the 
winning posters in two categories, profes-
sionals and art students. From a formal 
point of view, it is a black and white design 
with an emphasis on drawing. In terms of 
content, the creators use posters to ex-
press themselves, how they understand the 
world around them. The poster is seen as 
a means of communication in public space, 
so this medium becomes even more im-
portant in the presentation in the Mimoc-
hodem Gallery. 
k / c Lenka Sýkorová, Maro Hajrapetjan

GALERIE SPZ • Pštrossova 8 (E3) • so / Sat, 
14:00-18:00 (další dny je výstava ke 
zhlédnutí přes výlohu / other days non-
stop through peephole) • galeriespz.com
GALERIE VIA ART • Resslova 6 (E3) • 
út–čt / Tue–Thu, 14:00–18:00, pá / Fri, 
14:00–17:00 • galerieviaart.com

Martin Salajka: In Bloom
11. 5. – 11. 6.

Co čeká květinu po jejím zániku? Ty Salajkovy 
znovu záludně ožívají a mění se v grotesk-
ně antropomorfní a pichlavé entity. Stejně 
tak lebky opustily svět bělostných a estetic-
ky dokonalých objektů, zasazeny do hýřivé-
ho barevného svět, oscilují mezi záludnos-
tí a nelítostnou polohou připomínající lebky 
Otto Dixe. Prorostlé květinami se společ-
ně stávají pulsující změtí nových existen-
cí, parafrází klasického tématu v součas-
ném světě. 
en What happens to the flower when it 
fades away? The flowers by Salajka deceit-
fully re-bloom again and turn themselves 
into anthropomorphical and prickly enti-
ties. In the same way how skulls have left 
the world of pure white and aesthetically 
perfect objects, becoming part of spec-
tacular colourful world, they oscillate be-
tween insidiousness and merciless attitude, 
being a reminiscence of skulls by Otto Dix. 
Ground through by flowers, they jointly be-
come a pulsating mixture of new existences, 
a paraphrase of classical theme in contem-
porary world. 
k / c Petra Widžová
Třicet / Thirdy
22. 6. – 16. 7.
Výstava k otevření galerie v roce 1991 před-
staví autory různých vizuálních médií.
en Exhibition reminds the first opening of 
the gallery in 1991 and presents the authors 
employing various visual media.
k / c Zdeněk Freisleben

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

Sabina Falcmanová: Artificial Forest
4. 5. – 29. 5.
Příroda postupně ovládá městský prostor 
Niky, pohlcuje jej a každou chvílí se rozšíří 
dál do struktury města. Sabina Falcmanová 
v květnové výstavě v Galerii Nika představuje 
pryskyřicové misky se šlahouny připomína-
jícími mízní kanálky, a tak vzdává hold maje-
státnosti a síle přírody. Zároveň se ale ptá, 
jak lidské, městské prostředí odolá nekoneč-
ným živelným procesům přírodního života. 
en Nature slowly takes over the urban space 
of Nika, engulfs it and will spread into the 
structure of the city at any moment. Sa-
bina Falcmanová in her exhibition in the 
Nika Gallery presents her resin bowls with 
sprouts and lymphatic ducts and pays trib-
ute to the majesty and power of nature. At 
the same time, she asks if the human, urban 
space can withstand the endless natural 
processes of life.
k / c Anna Crhová, Anna Roubalová
E4

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

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

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

Rafani: Směr větru
do / until 18. 6.

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

Domácí umění / Home Art
26. 4.–5. 6.
Nová výstava ve výloze Xao je výběrem ze 
sbírky Domácí umění - československého li-
dového umění z let 1945–1989. Chemlonové 
dečky a pudlí obaly na lahve, zátkové figurky, 
překližková svítidla ke shlédnutí v Krymské. 
Otevřeno nonstop. 
en The new Xao window exhibition is a se-
lection from a vast czechoslovakian folk art 
collection from 1945-1989. Chemlon blan-
kets, bottle cases in the form of a poodle, 
characters made out of bottle caps, ply-
wood lamps and much more. Open nonstop!
Michaela Kukovičová: Lahůdky / 
Delicatessen
10. 6.–31. 7.
Výběr ilustrací z připravovaných knih i z vol-
né tvorby. Kresby výloh různých obchodů, 
precizně odpozorované, aktuální i z paměti 
vylovené. Doplněno o artefakty. 
en Selection of works from a book in prog-
ress. Drawings of shop windows and artifacts.
F3

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

Jitka Petrášová: Kuněrol
11. 5.–30. 5.
F4

ETC. GALERIE • Sarajevská 16 (F4) • 
st–ne / Wed-Sun 11:00–19:00 • nebo po 
domluvě / or by appt: mail.etcgalerie@
gmail.com • etcgalerie.cz

Tereza Darmovzalová: Ve světle řízených 
událostí / In Light of Controlled Events
6. 5. – 30. 5.
Imerzivní videoinstalace Terezy Darmovza-
lové vybízí k hledání souvislostí mezi pěs-
továním rostlin, technologickým pokrokem 
a kulturou práce v kapitalismu. V kulisách au-
diovizuální koláže plánují pracovník produkč-
ního skleníku a botanické zahrady zásadní 
převrat na základě nepozorovatelných změn. 
en Tereza Darmovzalová’s immersive video 
installation invites us to search for links 
among plant growth, technological progress, 
and the culture of work in capitalism. An 
audiovisual collage sets the stage for a rad-
ical change based on indiscernible changes, 
planned by the worker at a vegetable-pro-
ducing greenhouse and a botanical garden 
employee. 
k / c Markéta Jonášová
Představy komunity V: Kameru všem! / 
Imagined Community V: Cameras to All!
promítání 3. 6. 19:00 + seminář 10. 6. na 
téma podpory experimentálních filmů Stát-
ním fondem kinematografie / screening 3. 6. 
from 7 PM, 10. 6. seminar on the support of 
experimental films by State Fund for Cine-
matography.
Projekční pásmo Kameru všem! se zaměří 
na tvorbu uměleckých kolektivů, jež kriticky 
přistupují k reprezentačním strategiím po-
hyblivého obrazu a nehledají emancipační 
potenciál jen ve formě a obsahu umělec-
kého díla, ale také v podmínkách a způsobu 
jeho výroby. Představena budou díla skupi-
ny Medvedkin z Besançon, Rožavské filmové 
komuny a kolektivu Prádelna. 
en The projection evening Cameras to All! 
will focus on the works of collectives who 
critically approach the representation-
al strategies of the moving image and who 
not only search for emancipatory poten-
tial in the form and content of works of art 
but also in the conditions and manner of 
its production. We will present films by the 
Besançon-based Medvedkin group, Rojava 
Film Commune and Prádelna collective. 
k / c Tomáš Kajánek
otevírací doba: v den promítání a online na 
www.etcgalerie.cz / during the screening 
and online at www.etcgalerie.cz
MIMO MAPU / OFF THE MAP

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

Veronika Holcová: Legenda o vodě / 
The Legend of Water
25. 5.–30. 6.
Jaro je spjaté s táním ledovců a zurčením 
potůčků. Je silné svojí ozdravnou energií 
a očistnou aurou svěžího nového období pl-
ného sluneční energie, která s létem každý 
rok přichází. Veronika Holcová v napojení na 
místní genius loci prezentuje dva starší ob-
razy Anima a Společník v site-specific insta-
laci. Autorka nám otevírá cestu na pouť do 
snových krajin, ale současně v nás tříbí vizu-
ální bystrost a přemýšlení nad uměním, kte-
ré poskytuje prostor pro zklidnění a men-
tální očistu. 
en Spring is associated with the melting of 
glaciers and the burbling of streams. It is 
powerful with its healing energy and cleans-
ing aura of a fresh new season full of solar 
energy that every year comes with summer. 
In connection with the local genius loci, Ver-
onika Holcová presents two older paintings, 
Anima and Společník in a site-specific instal-
lation. They are the entrance to a new be-
ginning, which is, however, guarded by dark 
forces in the background. The artist opens 
for us a path to a journey through dreamlike 
landscapes, while refining our visual alertness 
and reflection on art that provides space for 
calming down and mental cleansing. 
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

Martin Skalický: Pokora / Humility
do / until 30. 6.

en Dominik Styk graduated from DAMU 
in Prague and currently lives in Hamburg, 
where he studies at Freie Akademie der 
Künste. His earlier practice as a scenog-
rapher and a puppet master has naturally 
developed into visual arts. Today he cre-
ates mainly textile objects and puppets 
which are composed into spatial gallery in-
stallations. 
k / c František Fekete

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

Igor Hosnedl: Rapunzel
17. 5.–17. 7.

Samostatná výstava nové série obra-
zů absolventa pražské Akademie výtvar-
ných umění (2013), který nyní žije a pracuje 
v Berlíně. „Stále přemýšlím, co je mou mo-
tivací zabývat se tvorbou umění. Myslím, že 
je to možná právě ta touha prožívat všech-
ny tyto pocity okouzlení, zklamání, úzkosti 
a úlevy společně s ostatními, s vědomím ko-
lektivní vizuální paměti a schopnosti nechat 
se okouzlit a vtáhnout někam, kde nakonec 
nechceme být.“ 
en Solo exhibition of a new series of paint-
ings by the 2013 Prague Academy of Arts 
graduate, now living and working in Berlin. 
"I'm still thinking about what motivates me 
to create art. I think it may be just the de-
sire to experience all these feelings of en-
chantment, disappointment, anxiety and 
relief with others with the awareness of 
collective visual memory and the ability to 
be enchanted and drawn to where we don't 
want to be in the end.“

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

Valentýna Janů: Who Looks Out of 
a Window
15. 5.–26. 6.
Valentýna Janů reflektuje komplikované 
vztahy a následně je překládá do podoby 
imerzivního prostředí, ve kterém kombinuje 
video, fotografii, text a trojrozměrné objek-
ty. Inspiraci nachází mimo výtvarné umění; 
v literatuře, pop music a především v kaž-
dodenních situacích.
en Valentýna Janů addresses social and cul-
tural environments of every day, quoting 
sources from literature and pop music, and 
translating these unique formations to com-
pose familiar everyday experience.
k / c Valentinas Klimašauskas

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

Nikola Čulík: Perly sviním / 
Pearls Before Swine
15. 5. – 20. 8.

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

Jan Turner: Prolhané studánky / Lying 
Wells
18. 5. – 26. 6.

Prostředí narcistních vztahů je charakteri-
stické tím, že se v něm neustále lže, skry-
tě se něco požaduje a předstírá, vědomě 
či nevědomě. Významy slov a činů nejsou 
tím, čím se zdají být. Prolhané studánky 
zkoumají mechanismus narcistní kamufláže. 
Předstírají krásu, funkci a význam. 
en The environment of narcissistic relation-
ships is characterised by constant lying, by 
the fact that something is secretly being 
demanded and simulated, consciously or 
unconsciously. The meanings of words and 
deeds are not what they appear to be. Lying 
Wells investigates the mechanism of nar-
cissistic camouflage, the faking of beauty, 
function and significance.

SCHOKOLO • Bořivojova 832/77 (D5) • 
pá / Fri, 13:00–19:00, so / Sat, 11:00–
18:00, nebo po domluvě / or by appt • 
scholastika.cz

E1
FUTURA • Holečkova 49 (E1) • 
st–ne / Wed–Sun, 11:00–18:00 • futura-
project.cz

Joey Holder: Abyssal Seeker
5. 5.–20. 6.
Existují tisíce rozmanitých nebo dokonce 
protichůdných propastí. Propast Joey Hol-
der poskytuje intersekcionální mytopoetický 
způsob po_chopení neznáma v nejhlubším 
tísnivém údolí rozkládajícím se mezi živým 
(biologismy) a neživým (technologismy).
en There are thousands of diverse or even 
opposing abysses. Joey Holder’s abyss pro-
vides an intersectional mythopoetic way 
of under_standing of the unknown of the 
deepest valley of uncanny between a liv-

ing (bio-logisms) and non-living (techno-
logisms).
k / c Boris Ondreička
Kobby Adi, Tony Cokes, Kevin Desbouis, 
Natacha Donzé, Rhea Dillon, Ella Finer, 
Jason Hendrik Hansma, Monika E. Kazi, 
Joshua Leon, Olu Ogunnaike, Winstanley 
Schtinter, Oliver Tirré, Abbas Zahedi: 
Governmental Fires
5. 5.–20. 6.
Kolektivní projekt Governmental Fires vyprá-
ví vzájemně související příběhy státem pod-
porovaných požárů i konflagrací proti státní 
moci a majetku. Tento vnitřní pohyb (kon-
flikt a paradox), který je na výstavě vytvo-
řený, zvýrazňuje způsoby, jakými jsou vládní 
síly schopné kriminalizovat požáry, když je 
zakládají ostatní, a odmítnout přijmout od-
povědnost, pokud je samy způsobují. Tímto 
způsobem se Governmental Fires vystavu-
je požárům, které samo dmýchá, a zároveň 
proti nim poskytuje přístřešky a buduje nou-
zové východy.
en The collective endeavour Governmental 
Fires develops interrelated stories of con-
flagrations against state-power and proper-
ties and state-sponsored blazes. This inner 
movement (a conflict and paradox) creat-
ed within the exhibition highlights the ways 
governmental forces are both able to crim-
inalise fires when provoked by others while 
removing all accountability when triggering 
them. That way, Governmental Fires both 
exposes itself to fires and fans flames while 
providing shelters and exits from them. 
k / c Cédric Fauq
Cezary Poniatowski: Vaults and Swellings
5. 5.–20. 6.
Cezary Poniatowski je jednou ze zásadních 
postav rozvíjející se umělecké scény v Pol-
sku. Na své první sólové výstavě v České 
republice se umělec zbavuje odpuzujících 
černých soch, kterými je jeho dílo známé, 
vyhlazuje jejich tvary nebo je částečně po-
hřbívá, aby měly možnost se uzdravit. Jak-
mile jsou ale umělecká díla v klidu, bobtnají 
a vypouští sardonické úsměvy, jako by cynic-
ky pochybovala o možnosti vlastního zotave-
ní a zesměšňovala jakýkoli pokus zapome-
nout na zraňující minulost.
en Cezary Poniatowski is one of the major 
figures of the emergent art scene in Poland. 
For his first solo show in Czech Repub-
lic, the artist gets rid of the repelling black 
sculptures that are most recognizable of 
his body of work, smoothing the shapes or 
burying them partially in order to let their 
wounds heal. However, as the artworks are 
put at rest, they swell and ooze sardonic 
smiles, as they would cynically doubt their 
own recovery and mock any attempt to for-
get the hurtful past. 
k / c Caroline Krzyszton
E2

JIRI SVESTKA GALLERY • Janáčkovo 
nábřeží 5 (E2) • st–pá/Wed–Fri, 
14:00–18:00 • so/Sat po domluvě/by 
appointment • jirisvestkagallery.com

Omar El-Sadek
12. 5.–19. 6.
Omar El-Sadek se zaměřuje na malbu, po-
hyblivý obraz a abstraktní elektronickou hud-
bu. Pod jménem QOW vydal nedávno debu-
tovou kazetu u vydavatelství Genot Centre. 
Spolupracoval s egyptským multiinstrumen-
talistou Zulim či skotským hudebníkem Drew 
McDowallem (Coil, Psychic TV) a vystoupil na 
festivalech jako Unsound a Lunchmeat.
en Omar El-Sadek focuses on painting, mov-
ing images and abstract electronic music. 
He recently released a debut cassette 
under the name QOW at Genot Center 
label. El-Sadek has collaborated with Egyp-
tian multi-instrumentalist Zuli or Scottish 
musician Drew McDowall (Coil, Psychic TV) 
and has performed at festivals such as Un-
sound and Lunchmeat.

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

Alena Matejka: Omnia Mea
do / until 13. 6.
Výstava představuje autorskou tvorbu so-
chařky Aleny Matějka. Autorka inovativním 
způsobem uvažuje o podstatě sochy, o je-
jím účinu, o tom, jak komunikuje s vnitřním 
i vnějším prostorem. Plynule přechází od 
klasické sochařiny až po netradiční výtvarné 
postupy a tomu odpovídá i její otevřenost 
vůči materiálům, základem je sklo, ale ve vol-
ném propojení s mnoha dalšími sochařskými 
(kámen, alabastr, mramor…) i nesochařskými 
materiály (fotografie, textil, led, voda, nale-
zené předměty…).
en Exhibition presents works by sculptor 
Alena Matějka. Artist contemplates the es-
sence of sculpture, its effect, the way it 
communicates with inner and outer space. 
Artist fluently moves from traditional sculp-
ture practice to unconventional artistic 
methods. This approach correlates with her 
openness to various materials, the base ma-
terial is the glass, but in cooperation with 
other materials such as stone, alabaster, 
marble or photography, textile, ice, water, 
various found objects, and more.
k / c Helena Musilová
E3

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

Sin Wai Kin (fka Victoria Sin), Anna 
Zemánková, Lucie Rosenfeldová, 
Marie Tučková, Alžběta Krňanská, Ruta 
Putrainmente, Špela Petrič, CACondrad, 
Zheng Bo 
Žen* – Růže – Píseň –K ost / 
Wom*n – Rose – Song – Bone
13. 5. – 30. 6.
Žen* – Růže – Píseň – Kost se soustředí na re-
flexi vztahů mezi erotikou, botanikou a tě-
lem, a tak představuje kulturní čtení květin 
v širších sociopolitických souvislostech. Vý-
stava vytváří prostředí pro kolektivní sonické 
tělo pomocí technologií poezie: zvukových 
prací, kresby, filmu a sochy.

svou tekutou povahu a jsou připraveny k dal-
ší transformaci. 
en Inês Teles’s practice is rooted in painting, 
although it has expanded into other fields, 
which exposes her interests in process, 
materiality and transformation. Her practice 
evolves from questioning materials and pro-
cesses, focused on the image debate within 
the context of artistic production. Nothing 
is permanent in her work: materials circulate 
between states, revealing their liquid nature, 
ready to be transformed again. 
k / c Maria Joana Vilela

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

Kristan Horton: Cranial Museum
30. 4. – 6. 6.
Nukleární reaktor, krypto, ultrafialové svět-
lo, obaly od sušenek a bitevní plán, kruhová 
dynamika a soběstačná sebezáchova. Pro-
měnlivá udržitelnost stavu oproštění se od 
stabilních struktur. Ekosystém zdánlivě mi-
moběžných narací. Lebeční architektura 
s oscilujícím měřítkem. Muzeum. 
en Nuclear reactor, crypto, ultraviolet light, 
biscuit packaging and battle plan, circular 
dynamics and self-sufficient self-preserva-
tion. Variable sustainability of the state of 
liberation from stable structures. An eco-
system of seemingly unrelated narratives. 
Cranial architecture with an oscillating scale. 
Museum.
AKCE / EVENTS

SPOLEČNOST JINDŘICHA CHALUPECK-
ÉHO • 
Moderní galerie AVU • U Starého výstaviště 
188 • avu.cz

Umění oceňovat / Art of Awarding
11. 6. – 28. 6.
Jak by mělo vypadat oceňování umělkyň 
a umělců, odpovídající jejich dnešním potře- artmap.cz

Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries

01/05 – 30/06 2021

Viktor Pivovarov: 
Moskevská gotika
Národní galerie Praha, 
Veletržní palác
14/5–21/11 2021
ngprague.cz

Praha

 

SKALA
František

SKALASKALA
and OTHER 
WORKS
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HUNT KASTNER

Igor Hosnedl
Rapunzel

Bořivojova 85, 
130 00 Prague 3, 

Czech Republic
huntkastner.com


