
Informace o termínech vernisáží najdete 
na stránkách artmap.cz a v našem news-
letteru. / 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 • út–ne / Tue–Sun, 
10:00–18:00 • galerientk.cz

Handa Gote Research and Development
8. 6. – 11. 7.
Retrospektivní výstava pražské experimentální 
umělecké a divadelní skupiny Handa Gote. 
en Retrospective exhibition of Prague's 
experimental art and theatre group Handa 
Gote.
k / c Milan Mikuláštík
Zvi Hecker: Art | Architecture
6. 8. – 12. 9.
Zvi Hecker je jedním z nejvýraznějších 
izraelských architektů. Od roku 1991 působí 
v Berlíně. Ve své tvorbě prošel od meta-
bolistických a modulárních počátků přes 
přírodou inspirované metaforické tvary až po 
morfologické struktury, vždy v jeho ojedinělé 
interpretaci přirozené neukončeností. Výstava 
v Galerii NTK je vhledem do více než šedesáti-
leté tvorby tohoto výjimečného architekta. 
en Zvi Hecker is one of the most important 
contemporary Israeli architect. He lives in 
Berlin from 1991. In his work, he went from 
metabolist and modular beginnings, through 
nature-inspired metaphorical shapes to mor-
phological structures, every time in his original 
interpretation of natural unfinishing. Exhibition 
at Gallery NTK is a window into the sixty years 
of work of this outstanding architect. 
k / c Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
A4

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

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

Jakub Červenka, Jozef Čižmár, Dalibor David, 
Vojtěch Horálek, Tomáš Kurečka, Michal 
Nagypál, Alžběta Skálová, Jakub Sýkora, 
Leona Telínová, Aleš Zapletal: Výlet
1. 7. – 29. 8.
Každý byl na nějakém výletu a každý se čas 
od času na nějaký výlet chystá, přesto je to 
v dnešním umění skoro neviditelné téma. 
O prázdninách jsme tedy v Boldu připravili 
jeden výletní typ. Jde o výstavu etablovaných 
i čerstvě objevených autorů, kteří toto při 
prvním pohledu až banální téma zpracovávají 
do hloubky a po svém.
en Everyone has been on a trip and everyone 
is going on a trip from time to time, yet it is an 
almost invisible topic in today's art. So during 
the holidays we prepared one type of excur-
sion in Bold. It is an exhibition of established 
and fresh authors who depict this everyday 
topic in their own way.
k / c Jan Čejka

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 květinami. 
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 explored ex-
tensively 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
Siegfried Herz: O lásce / On Love
První veřejné představení výtvarné tvorby 
Siegfrieda Herze, který více než deset let 
tvoří v izolaci od okolního světa. Jeho někdy 
až nelítostně upřímná díla vypráví s hlubokým 
prožitkem a opravdovostí o bolestech 
a láskách, o snech a touhách. 
en The first public presentation of Siegfried 
Herz’s art. For more than ten years, Herz 
has been working in seclusion, isolated from 
the outside world. His works, often brutally 
honest but always deeply introspective 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 něko-
lika generacemi českých výtvarníků, kteří v je-
dinečném dialogu s autory textů spoluvytváří 
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 anniver-
sary with the Fenomeander exhibition. You 
will encounter several generations of Czech 
artists who in a unique dialogue 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

Pasta Oner: 20th Century Cabinet
8. 6. – 25. 7.
Výstava 20th Century Cabinet je v české 
metropoli prvním plánovaným samostat-
ným výstavním projektem Pasty Onera od 
jeho poslední sólové prezentace. Kolekce 
šesti desítek zbrusu nových děl je výsledkem 
autorovy práce posledních dvou let. Pět te-
maticky provázaných sérií různých výtvarných 
technik spojuje Pastovo ohlédnutí se za 20. 
stoletím coby pomyslným vrcholem současné 
civilizace. 
en The exhibition called 20th Century Cabinet 
is the first planned solo project of Pasta Oner 
project in the Czech capital since his last solo 
presentation. The collection of sixty brand 
new pieces is the outcome of his work from 
the past two years. Five thematically inter-
connected series of various art techniques 
represents a look back at the 20th century as 
if it is an imaginary peak of our civilization. 
k / c Pavel Kubesa
B3

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

Modelová řada: David Vojtuš
27. 5. – 11. 7.
k / c Marek Meduna a Hedvika Ocásková
Jiří Bartůněk
14. 7. – 15. 8.
k / c Jiří Černický

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

zavřeno / closed
B4

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

PXS: Zeitgeist
1. 7. – 8. 9.
Výstava má podobu otázek, které zachycují 
ducha doby a fungují jako odkazy. Otázky 
obsahují přímou volbu buď, anebo: Famine, 
or Fatigue? Jednotlivá slova jsou kulturní kódy 
pro současnost a jako takové jsou interaktivní. 
Nápis je zároveň kůží, určitým zranitelným 
rozhraním i branou do jiného světa.
en Ashes to ashes. Body to body. Data to 
data. The exhibition takes the form of ques-
tions that capture the spirit of the time and 
act as links. The questions include a direct 
choice of either or: Famine or Fatigue? 
Individual words are cultural codes for the 
present and as such are interactive. Inscrip-
tions function as a skin, a vulnerable interface 
and a gateway to another world. 
k / c Darina Alster

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

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

Robin Seidl: Terraformace / Terraformation
18. 6. – 11. 7.
Robin Seidl tematizuje mimo jiné módu 
a oblečení, jako prostředek sebezničující 
identifikace. Recykluje mikiny a trička a vytváří 
z nich fetišistické objekty – lovecké trofeje 
bez oběti. V aktuální výstavě nás zve do bo-
tanického koutku specifického druhu rostliny 
– květiny, jež k nám přichází z budoucnosti 
a je schopna i proti proudu času zasáhnout 
a vyléčit naší současnost. 
en One of Seidl’s themes, for example, is 
fashion and clothing as the means for self-
destructive identification. He recycles sweat-
shirts and t-shirts, and creates fetish objects 
from them – hunting trophies without the 
victim. In his current exhibition, he invites the 
visitors to a botanical corner with a unique 
type of plant – a flower that visits us from the 
future and has the ability to interfere against 
the flow of time and cure our present.
k / c Dušan Záhoranský
Zarovnáno na spodní hranu obrazu / Aligned 
to the Bottom Edge of the Painting
23. 7. – 15. 8.
k / c Jiří Kovanda
Jonáš Richter
27. 8. – 19. 9.

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 vzájem-
ným poznáváním dalšího stejného i odlišného. 
Vznikala v úmorném přeříkávání téhož, které 
nevedlo k porozumění a stalo se pouhou 
příští zkušeností a výchozím bodem pro náš 
nastávající pohyb v diskusích a úvahách. 
Každé z mnoha setkání vedlo k předpoklá-
daným událostem stejně jako k nečekaným 
konfrontacím.
en This exhibition took the form of a gradual 
and mutual familiarisation with the same and 
the different. It arose through an arduous 
recitation of the same that did not lead 
to understanding, but became simply the 
next experience and starting point for our 
forthcoming movement in discussions and 
reflections. Each of the many meetings led 
to anticipated events as well as unexpected 
confrontations.
k / c Sráč Sam a Denisa Bytelová
Hodně by mi v dalších úvahách pomohl 
jakýkoli plánek / Some kind of plan would be 
a huge help in the future
Jiří Hůla, Pavel Rudolf / Veronika Slámová 
>>> Anna Balážová / Lenka Vítková >>> Inge 
Kosková / Marek Meduna >>> Marek Me-
duna / Andrea Medunová >>> Andrea Me-
dunová / Matěj Smetana >>> Filip Smetana 
/ Patrik Pelikán >>> Patrik Pelikán / Blanka 
Jakubčíková >>> Blanka Jakubčíková / 
Sylva Francová >>> + holky / Daniel Vlček 

>>> Šimon Kadlčák / Lucie Michnová >>> 
Kateřina Rálišová
28. 7. – 19. 9.
Musíš / můžeš / měl bys. Jak adekvátně vyho-
vět vnitřním a vnějším nárokům při zpracování 
díla? Výstava a její příprava vždy nastavuje různé 
druhy omezení. Žádání pomoci se stává sou-
částí příprav. Okolnosti utvářejí podobu stejně 
jako záměry. Druhou letošní výstavu, kterou 
připravujeme pro Galerii Kurzor, chceme 
nechat té nejpřesnější náhodě. 
en You must / you can / you should. How do 
you do justice to both internal and external 
requirements when processing a work? The 
exhibition and its preparation always encounter 
various types of restrictions. Asking for help 
becomes part of the preparations. Circum-
stances shape form just as much as intentions. 
We want to leave this year’s second exhibition 
that we are preparing for the Cursor Gallery to 
the most accurate coincidence. 
k / c Sráč Sam, 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 ilust-
rátora Viktora Pivovarova ukáže jeho bohatou 
životní dráhu v plné šíři, od surrealistických 
a konceptuálních obrazů, kreseb a alb vytvo-
řených 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 prolific career: with sur-
realist and conceptual paintings, drawings and 
albums, created in Moscow in the 1970s and 
after his relocation to Prague in 1982, and fea-
turing the premiere 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 známou 
uměleckou tvorbu propojující teritoria a es-
tetické možnosti plastiky, grafiky i malby. Na 
základě tvorby česko-německých umělců Wal-
thera Klemma a Carla Thiemanna, kteří v letech 
1905–1908 vytvořili v Praze obsáhlé a ambicióz-
ní grafické dílo v barevném dřevořezu, rozvine 
výstava mezinárodní kontext středoevropské 
umělecké tvorby a zejména inovativní transfer 
estetických prvků neznající 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 output 
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 production, especially 
the innovative transfer of aesthetic elements 
that surpass the boundaries of materiality of 
artistic expression.
k / c Petra Kolářová
B5

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

Anna Neborová: Stíny protisvětla
21. 7. – 1. 9.
Výstava představuje výběr z autorčiných 
olejomaleb za posledních 10 let a zahrnuje cykly 
z jejího blízkého prostředí (předměty denní po-
třeby, sbírka skleněných váz apod). Její malba 
se vyznačuje osobitým rozkladem světla a jeho 
odlesků a jakousi snovou realitou. 
en The exhbition presents a selection of 
artist´s oil paintings from the last 10 years and 
includes cycles from her nearby environment 
(everyday objects, collection of glass etc). Her 
painting is characterized by a special decom-
position of ligth and its reflections and kind of 
a dreamy reality. 
k / c Petr Vaňous
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

Aleš Čermák: The Transversal Navigation: 
Ve skutečnosti už se světem dávno 
nekomunikujeme / The Transversal Navigation: 
We have stopped communicating with the 
world long ago
15. 7. – 27. 8.

Stejně jako ruce a ostatní končetiny jsou po-
važovány za části těla, proč by všechny bytosti 
mající tělo nemohly být považovány za součást 
jediné bytosti? Neexistuje postižené tělo, ale 
pouze postižené socio-ekonomické systémy. 
en Just like we consider arms and other limbs 
as parts of the larger body, why couldn't we 
consider all beings who possess a body as parts 
of the same being? There is no such thing as 
a disabled body, but only disabled socio-eco-
nomic systems.
Webové stránky projektu The Transversal 
Navigation / Project website: https://transver-
salnavigation.gamu.cz/

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 dnes neprávem zapomenutého foto-
grafa představuje autorovy rané práce, v nichž 
se již uplatnila snaha po jednoduchém námětu 
a čisté kompozici, a které měly úspěch i na 

zahraničních výstavách (zátiší, detaily zimní pří-
rody a krajiny). Nalézáme tu ale i experimenty 
v avantgardním duchu (architektura, fotogram), 
náměty z pražské periferie i abstraktní variace 
papírových kompozic.
en Exhibition of nowadays surprisingly almost 
forgotten photographer presents artist’s early 
works. In these, we can already spot tendencies 
for simple motif and compositions that were 
positively acclaimed even at events abroad 
(still-life, winter scenery, and close-ups of 
winter nature). We can also see avant-garde 
influenced experiments (architecture, photo-
gram), motifs from Prague suburbs, or abstract 
variations of paper compositions.

MUSEUM MONTANELLI • Nerudova 13 (C1) • 
st -čt/ Wed–Thu, 14:00–18:00, so / Sat, 
14:00–18:00 (1. 8. – 22. 8. zavřeno / closed) •  
museummontanelli.com

Tajemný kabinet profesora Beneše / 
Professor Beneš’ Cabinet of Mysteries
od / from 1. 6.

Výstava vznikla nejen jako oslava českého 
lékaře, neurochirurga prof. Vladimíra Beneše. 
Expozice odhaluje tohoto neobyčejného muže 
také jako vášnivého entomologa a sběratele. 
Estetické formy a barvy vystavených exponátů 
podněcují obdiv k přírodě, spojují se s umě-
leckými díly a videi ze sbírky Musea Montanelli. 
Museum se promění v tajemný kabinet kuriozit.
en This current exhibition is more than a cel-
ebration of our admiration for the Czech neu-
rosurgeon, Professor Vladimír Beneš. We also 
aim to reveal this remarkable man's passion 
for entomology and collecting. The esthetic 
forms and colors of the exhibits evoke wonder. 
Presented alongside sculptures, artworks and 
videos from the Museum Montanelli collection, 
these unique collectors' objects enrich our 
sensibility. 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 témata, 
která se objevují průběžně v celém jejím díle, 
například erotiku či alchymii. Ukáže nejen ob-
razy a kresby, ale i bohatou ilustrátorskou práci 
Toyen. Důraz bude pak kladen na její zásadní 
spolupráci s přáteli jak z pražské, 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 co-
operation with her friends from both Prague 
and Parisian surrealist groups will be pointed 
out as well.
k / c Anna Pravdová
C3

(GHMP) COLLOREDO-MANSFELDSKÝ 
PALÁC • Karlova 2 (C3) • út–ne / Tue–Sun, 
10:00–18:00 • ghmp.cz

Monika Immrová: Tříbení / Refinement
do / until 18. 7.
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 Tříbení 
obsahuje retrospektivní rozměr, práce jsou ale 
uspořádány tematicky, aby vynikla významová 
vzájemnost soch, reliéfů i grafik z různých 
období. Je tak reflektována vztahovost v celku 
díla, jež současně pojí i výrazové prvky v každé 
jednotlivé práci. 
en Monika Immrová’s artistic statement 
has several distinct, vividly blending levels: 
sculptural plasticity, architectural percep-
tion of space and matter, the human scale, 
proportions, the meaning of light and material, 
the awareness of order. The current exhibi-
tion contains a retrospective dimension, but 
the works are arranged thematically 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
Erika Bornová: Šílenství je stráž noci / 
Madness is the Guardian of the Night
13. 8. – 31. 10.
Po pěti letech od své poslední autorské výstavy 
prezentuje nové práce přední představitelka 
generace osmdesátých let Erika Bornová. Na 
výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci, která 
je pojmenována dle verše z Knihy o putování 
Rainera Marii Rilkeho, na jedné straně navazuje 
na své předchozí práce na pomezí sochařství 
a malby věnované významným historickým 
osobnostem – jejich vášním, dramatům, 
posedlostem a vizím, stěžejní částí výstavy jsou 
ale práce na papíře: autoportréty malované 
s obsedantní náruživostí v období autorčiny 
dočasné a částečné ztráty zraku a fantaskní, 
velkoformátové „portréty“ podmořských rostlin 
a živočichů, které ukazují bizarní krásu lidským 
okem neviditelného světa. 
en Five years after her last solo exhibition, 
Erika Bornová, a leading representative of the 
1980s generation, presents new works. At the 
exhibition at the Colloredo-Mansfeld Palace, 
which is named after a verse from Rainer 
Maria Rilke's The Book of Hours, she builds on 
her previous works on the border between 
sculpture and painting, dedicated to important 
historical figures, their passions, dramas, 
obsessions and visions. But the centrepiece 
of the exhibition is her work on paper: self-
portraits painted with obsessive compulsion 
during the artist's temporary and partial loss 
of sight, and fanciful, large-scale "portraits" 
of underwater plants and animals that show 
the bizarre beauty of a world invisible to the 
human eye. 
k / c Martina Pachmanová

(GHMP) DŮM U KAMENNÉHO ZVONU / 
THE STONE BELL HOUSE • Staroměstské 
nám. 13 (C3) • út–ne / Tue-Sun, 10:00–20:00 
• ghmp.cz

František Skála a jiné práce / 
František Skála and Other Works
do / until 29. 8.
Výstava František Skála a jiné práce je z větší 
části věnována jeho ne vždy známé knižní 
ilustrační tvorbě. Během své dosavadní práce 
se František Skála věnoval ilustracím od 
dětských knih přes vědecké publikace až po 
fotografické komiksy a autorské knihy, a to 
s užitím různých výtvarných technik. Výstava 
se svou formou prolíná i s řadou dalších 
aspektů, které souvisejí jak se sochařskou, tak 
i s malířskou prací či s performancemi Františ-
ka Skály. Ve své linii se tak jedná o mimořádnou 
retrospektivu ilustrátorských děl, která ukazuje 
zároveň přesahy a rozmanitost autorovy umě-
lecké tvorby. 
Ve spolupráci s Památníkem národního 
písemnictví. 
en The exhibition František Skála and Other 
Works is largely devoted to the artist’s lesser-
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 retrospec-
tive of Skála’s illustrations, one that also reveals 
the overlapping areas and diversity of his 
artistic 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–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–
Sun, 10:00–18:00, čt / Thu, 10:00–20:00 • 
ghmp.cz

Jan Jedlička
do / until 5. 9.
První průřezová výstava bytostného Evropana 
Jana Jedličky mapuje všechna zákoutí jeho 
rozsáhlého díla, které od sedmdesátých let 
tvoří ve svém švýcarsko-italsko-pražském 
domově. Jan Jedlička se v něm zabývá záznamy 
krajin, jejich vizuálními aspekty, ale také tím, 
co sám prožívá při svém pohybu krajinou v zá-
vislosti na jejích proměnách. Jeho pozorování 
odráží zdánlivě nepostřehnutelné změny, které 
krajinu formují v perspektivě denních a ročních 
dob, desítek let autorovy fyzické přítomnosti, 
stovek let působení lidských civilizací i miliónů 
let vývoje zemských hmot. 
en This, the first comprehensive exhibition 
of the work of Jan Jedlička, a quintessentially 
European artist, maps all the facets of the 
extensive oeuvre that he has created since the 
1970s in his Swiss, Italian and Prague homes. 
Jan Jedlička records landscapes, their visual 
aspects, but also what he experiences when 
moving through a landscape, and how the 
landscape changes. His observations reflect 
the seemingly indiscernible changes that shape 
a landscape from the perspective of differ-
ent times of day, the changing seasons, the 
decades of the artist’s physical presence, the 
centuries of human civilisation and the millen-
nia over which land masses have formed. 
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
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 klíčovými 
tématy naší současnosti, jako jsou raso-
vá nesnášenlivost, pracovní vykořisťování, 
přehodnocení 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, along-
side architectural interventions, aims its atten-
tion at a set of essential topics of our times. 
Issues of race, labour exploitation, re-evaluat-
ed historical narratives, sexuality, and gender, 
fallen and rediscovered utopias or abstract 
thinking vital for any rational judgment. 
k / c Jen Kratochvil, Petr Nedoma
Frank Nitsche, Daniel Hanzlík, Eberhard 
Havekost, Pavel Mrkus, Adéla Matasová: 
Mezipaměť
26. 8. – 31. 10.
Mezinárodní česko-německý projekt je 
postaven na vzájemné prostupnosti tradičních 
(obraz, kresba) a nových médií (projekce, vi-
deo, audiovizuální instalace), které se výrazově 
přibližují, neboť tím, že sdílejí určité společen-
ské podmínky a myšlenkové principy, generují 
zároveň příbuznou auru výpovědi. 
en The international Czech-German project 
focuses on the mutual permeability of 
traditional (painting, drawing) and new media 
(projection, video, installation), which gener-
ate a related visuality, behind which common 
founding principles emerge. 
k / c Petr Vaňous

GALERIE UM • náměstí Jana Palacha 80  
(C3) • po–so / Mon–Sat, 10:00–18:00 • 
umprum.cz

KURTOVI - Ateliér veškerého sochařství k os-
mdesátkám Kurta Gebauera / The Kurt´s / 
The Studio of Universal Sculpture on Kurt 
Gebauer‘s Eightieth Birthday
9. 6. – 31. 7.
Sochař, emeritní profesor UMPRUM Kurt 
Gebauer vedl od roku 1990 do roku 2012 
Ateliér sochařství a na UMPRUM působil až do 
roku 2015. Letos v srpnu oslaví 80 let a jeho 
studenti pro něj připravili výstavu, která bude 
zároveň oslavou významných kulatin.

en Sculptor, Professor Emeritus Kurt Gebauer 
led the Sculpture Studio from 1990 to 2012 and 
worked at the Academy of Arts, Architecture, 
and Design in Prague until 2015. This August 
he will celebrate his 80th birthday and his 
students have prepared an exhibition for 
him, which will also be a celebration of this 
significant jubilee.
k / c Martina Vítková

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 Praze, z je-
hož sbírek pochází podstatná část historického 
materiálu. Kooperace obou institucí má ostat-
ně rovněž stoletou tradici. Expozice se věnuje 
významným osobnostem z řad pedagogů, kteří 
zásadním způsobem formovali výuku fotografie, 
grafického designu, knižní vazby, konzervátor-
ství a restaurátorství a dalších oborů vyučo-
vaných na grafické škole v průběhu její stoleté 
existence. Pozornost je upřena i na dílo jejich 
žáků, kteří získávali na škole první odborné 
znalosti, rozvíjeli je v následném studiu a praxi 
a zanechali výraznou stopu v širokém spektru 
vizuální kultury doma i v zahraničí.
en The exhibition arose in close collabora-
tion between Prague Graphic School and The 
Museum of Decorative Arts in Prague. The mu-
seum has provided most of the historical mate-
rial. The cooperation of both institutions also 
dates 100 years back. The exposition presents 
important pedagogical figures who fundamen-
tally form the lecturing of photography, graphic 
design, bookbinding, conservation and restora-
tion, 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 impression 
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 • karpuchina.
gallery

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

Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost / 
Silence, Torso, the Present
29. 6. – 3. 10.
Aktuální výstavní projekt Jiřího Thýna Mlčení, 
torzo, přítomnost v Domě fotografie navazuje 
na výstavu Předobrazy, prostor, abstrakce, kte-
rá se před deseti lety uskutečnila v bývalých le-
gendárních prostorách Galerie hlavního města 
Prahy ve druhém patře Staroměstské radnice. 
Postkonceptuálního fotografa Jiřího Thýna (* 
1977) dlouhodobě oslovují práce avantgardních 
umělců. K výstavě Mlčení, torzo, přítomnost 
autora inspirovala představitelka meziváleč-
né avantgardy sochařka Hana Wichterlová 
(1903–1990). Jiří Thýn v současnosti pracuje 
s fotografickým médiem, objekty, site-specific 
instalacemi a videoinstalací daleko intuitivněji, 
poprvé začleňuje do své tvorby i malbu. 
en Jiří Thýn's current exhibition project at 
the House of Photography, Silence, Torso, the 
Present, is a continuation of the exhibition 
Archetypes, Space, Abstraction, which took 
place ten years ago in the former legendary 
premises of the Prague City Gallery on the 
second floor of the Old Town Hall. Post-
conceptual photographer Jiří Thýn (* 1977) has 
long been interested in the works of avant-
garde artists. The exhibition Silence, Torso, 
the Present was inspired by the sculptor Hana 
Wichterlová (1903–1990), a representative of 
the interwar avant-garde. Jiří Thýn currently 
works with the photographic medium, objects, 
site-specific installations and video installa-
tions in a much more intuitive way, and for the 
first time he is also incorporating painting into 
his work. 
k / c Sandra Baborovská
C5

GARAGE GALLERY • Vítkova 7 (C5) • 
st–čt / Wed–Thu, 14:00–18:00
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 k různým skupinám obyvatel 
je myšlenka, která bývá v posledních letech 
často diskutována. Architektonicko-sociologic-
ko-ilustrátorský tým připravil 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 prostředí by ho trávit chtěli? 
Které překážky vadí a které baví? Výstava nabízí 
možnost prozkoumat téma hrou přístupnou 
všem návštěvnicím a návštěvníkům bez věko-
vého 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 prepared 
an exhibition for VI PER Gallery that focuses 
on the life of small children and their parents 
in Prague. In what environment 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 ob-
stacles are annoying? The exhibition offers an 
option to experience the topic through a game 
accessible to all visitors regardless of age.
AUW: Planning and building methods
21. 7. – 4. 9.
AUW je architektonické studio z Budapešti, 
které se vedle navrhování snaží v menších pro-
jektech experimentovat a rozšiřovat tak mož-
nosti praxe. Považují za důležité porozumět 
a interpretovat současnou lidovou architek-
turu. Snaží se najít rovnováhu mezi pohodlím 
a našimi skutečnými potřebami. 
en The Architecture Uncomfortable Workshop 
is a Budapest based architecture office. 
Which beside the planning always tries to 
make experiments in small case projects. 

ních umělců z mnohočetných historických, 
nedávných i současných perspektiv a ukazuje 
proměny vlivů urbanismu a architektury na 
jednotlivce i společnost. Nabízí tak fragmenty 
komplexního narativu pojímajícího město jako 
organickou entitu, formující kolektivní psyché 
společnosti. 
en The city has changed tremendously during 
the last year. Coded routines of movement 
and interaction are not valid anymore. Hard 
restart. Irregularly changing restrictions of 
movement and curfews, unsystematically 
forced or ignored under the supervision of 
police, radically transformed long-term estab-
lished borders of the notion 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 
historical, recent, and current perspectives 
and shows changes of influences of urbanism 
and architecture on individuals and commu-
nity. The exhibition offers fragments of collec-
tive 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

Viktor Šelesták: Pekné fotky / Nice photos
9. 6. – 10. 7.
Ať už se jedná o práci s nalezeným materiálem, 
který uvádí do nových kontextů, nebo vlastní 
fotografie zachycující stopy lidského snažení, 
slovenský fotograf Viktor Šelesták je nahlíží 
vždy s lehkostí a přirozenou dávkou ironie 
a humoru. 
en Whether he's working with found material 
that he puts into new contexts or his own pho-
tographs capturing traces of human endeavor, 
Slovak photographer Viktor Šelesták always 
views them with ease and a natural dose of 
irony and humour.
Jošt Dolinšek, Justyna Górniak, Dominik 
Wojciechowski, Lisa Grosskopf, Anna Hornik, 
Tereza Kozinc, Nik Erik Neubauer, Lujza Hevesi 
Szabó, Ľuboš Kotlár, Jakub Stanek: Different 
Worlds
16. 7. – 21. 8.
Skupinová výstava 8. ročníku otevřené výzvy 
Different Worlds 2020 představuje výběr 
projektů finalistů fotografické soutěže slovinské 
Galerie Photon pro mladé začínající umělce 
z regionu střední a východní Evropy. Přehlídka 
prezentuje pohled na nejnovější trendy a ten-
dence současné fotografie v tomto regionu. 
en The group exhibition of the 8th edition of 
the Different Worlds 2020 open call showcases 
the selection of projects by the finalists of 
the Photon’s photography competition held in 
Slovenia for young emerging artists in the CEE 
region. The show presents an insight into the 
latest trends and tendencies in contemporary 
photography in this region.
Lois Hechenblaikner: Behind the Mountains
25. 8. – 25. 9.
Lois Hechenblaikner je považována za kritické-
ho pozorovatele změn v alpské oblasti. V sou-
boru Behind the Mountains se na konkrétní 
ploše rakouských Alp pomocí fotografické 
komparace s nadhledem i humorem dotýká 
obecné a závažné problematiky mizení původní 
přírody pod náporem masového turismu. 
en Lois Hechenblaikner is considered a critical 
observer of changes in the Alpine region. In 
the Behind the Mountains project, he uses 
a photographic comparison and, although he 
focuses on a specific area of the Austrian Alps, 
he touches on the general and serious issues 
of the disappearance of the original nature 
under the onslaught of mass tourism.

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) • po 
telefonické domluvě / and by appointment 
+420 603 570 943 • galeriehavelka.cz

Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia , Kateřina 
Šedá, Jan Hísek, Michal Cihlář, Jakub Špaňhel, 
Jana Šárová, Roman Franta, Pavel Opočenský, 
Pavel Příkaský, Markéta Hlinovská, Markéta 
Vohradská, Josef Duchan, Alena Foustková, 
Tomáš Predka, Lada Semecká, Barbora 
Křivská, Klára Stodolová, Eva Vlčková, Petr 
Vlček.
Malba, Kresba, Grafika, Sklo / Painting, Draw-
ing, Graphic, Glass
Červenec – srpen 2021 / July – August 2021

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 fotografií 
architektury severských zemí, Norska, Grónska 
a Islandu. Specifická architektura, jejíž tech-
nické parametry určuje podnebí, je zachycena 
v kontextu krásných přírodních scenérií i měst-
ského prostředí: tradiční obydlí i nové bytové 
celky či konverze, současné velkorysé kulturní 
i technické realizace, sakrální architektura 
a v neposlední řadě infrastruktura a stavby 
spjaté s nedávno vybudovanými turistickými 
trasami. Nedílnou součástí architektury i zdán-
livě jednoduchých zásahů v panenské přírodě 
je rovněž umění od světoznámých autorů.
en The exhibition and the book will feature 
over 250 photos of architecture in the Nordic 
countries, Norway, Greenland and Iceland. The 
specific architecture, the parameters of which 
are largely determined by climatic conditions, 
is captured in the context of breathtaking 
landscapes as well as urban environment: tra-
ditional houses and new blocks of flats or con-
versions, contemporary cultural and technical 
realizations, sacral architecture, and, last but 
not least, infrastructure and buildings related 
to recently built tourist routes. Featured are 
also artworks from world’s famous authors, an 
integral part of the architecture and interven-
tions in intact nature (which may seem easy at 
the first sight).
Bienále experimentální architektury #5 /
Experimental Architecture Biennial #5
30. 6. – 20. 8.
BEA je mezinárodní platforma pro mapování 
aktuálních tendencí a metod architektonického 
navrhování, jež reaguje na měnící se svět no-
vých filozofií a technologií. Jeho cílem je oživit 
zájem o architektonické uvažování překračující 
uzavřené hranice lokálních hodnoticích kritérií.
en EAB is an international platform for map-
ping the actual tendencies and architectural 
planning methods in reaction to a changing 
world of new philosophy and technology. It 

aims at re-emerging interest in architectural 
thinking, transcending the closed borders of 
local critics´ standpoints.
Arctic Nordic Alpine / Snøhetta
26. 8. – 16. 10.
Výstava se věnuje současné architektuře ve 
zranitelné krajině a zaměřuje se na vliv, který 
mohou mít intervence na regiony s extrém-
ními klimatickými podmínkami. Představuje 
průkopnické projekty mezinárodně uznávané 
noreské architektonické a designérské kance-
láře Snøhetta.
en The exhibition is dedicated to contempo-
rary architecture in vulnerable landscapes, 
focussing on the influence interventions 
could have on regions with extreme climatic 
conditions. The exhibition presents pioneer-
ing projects by the internationally renowned 
architecture and design firm Snøhetta.

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

Zdeněk Sklenář, Jiří Straka, Patrik Hábl,  
Karel Adamus, Petra Vitásková + 4 japonští 
hosté z Asociace Hatai): Tušová malba dnes / 
Ink Painting Today
8. 7. – 1. 8.
Galerie kritiků rozvíjí již několik let pravidelnou 
spolupráci s japonskou Asociací orientálního 
kaligrafického umění (Toyo Shodó Geijutsu 
Gakkai ) na základě prezentace současné 
kaligrafie, jejíž výuka našla nadšené stoupence 
i u nás. Projektu výstavy tušové malby před-
chází zkušenost s tematickým zadáním motivu 
Posvátné hory Fudži v září 2017 na výstavě 
tušové malby a vizuální poezie v kaligrafii. 
Stávající výstavu doplní čtení Ivo Hucla z jeho 
sbírky básní Návraty do kruhu a Pár tahů tuší. 
en For several years now, the Gallery of Critics 
has been developing regular cooperation with 
the Japanese Association of Oriental Cal-
ligraphic Art (Toyo Shodó Geijutsu Gakkai) on 
the basis of a presentation of contemporary 
calligraphy, the teaching of which has found 
enthusiastic followers in our country as well. 
The project of the ink painting exhibition is 
preceded by the experience of organizing 
the exhibition with the thematic assignment 
of the motif of the Sacred Mountain of Fuji in 
September 2017, based on the ink painting and 
visual poetry in calligraphy. The current exhibi-
tion will be complemented by a reading of Ivo 
Hucl from his collection of poems Returns to 
the Circle and A Few Strokes with Ink.
Tomáš Kobolka a Marian Metulczki: 
Otevřenost a transparence / Openness and 
transparency
19. 8. – 12. 9.
Výstava Tomáše Kobolky, malíře a kameramana 
(2. Cena za malbu Bienále současného umění 
ve Florencii 2005 a 5.cena za malbu European 
Masters of Painting, Burgau 2011) a Mariana 
Metulczkiho, malíře a zakladatele lipské Galerie 
ARTAe, nazvaná „Otevřenost a transparence“, 
konfrontuje ve stylu magického realismu pocity 
člověka z funkce dnešní společnosti a každo-
denního života. Oba umělce charakterizuje 
fotorealistický styl, avšak toto metodické 
zaměření nevystihuje zcela jejich fascinující 
nostalgické studie, podložené sarkastickým 
humorem, ať už je to u pijáků piva Metulczkiho, 
nebo u hrdinů Kobolkových scén, třeba jako 
sarkastické parafráze maleb starých mistrů. 
en Exhibition of Tomáš Kobolka, painter and 
cameraman (2nd Prize for Painting of the 
Biennial of Contemporary Art in Florence 2005 
and 5th Prize for Painting European Masters 
of Painting, Burgau 2011) and Marian Metulczki, 
painter and founder of Leipzig's ARTAe Gallery, 
entitled "Openness and Transparency" , con-
fronts in the style of magic realism the feelings 
of man from the function of today's society 
and everyday life. Both artists are charac-
terized by a photorealistic style, but this 
methodological focus does not fully capture 
their fascinating nostalgic studies, based on 
sarcastic humor, whether by Metulczki beer 
drinkers or the heroes of Kobolka's scenes, 
for example as sarcastic paraphrases of old 
master paintings.

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE • 
Betlémské náměstí 8 (D3) • po–ne / Mon–
Sun 10:00–18:00 • galerieubetlemskekaple.
cz

Výběr
24. 6. – 1. 8.
výběr obrazů, kreseb, fotografií a grafických 
listů z depositu galerie
Natalie Perkof
5. 8. – 5. 9.
Natalie Perkof objevuje prací s netradičními 
materiály nové možnosti figurace. Její obrazy 
dosahují jednoduchou formou intenzivní, často 
až meditativní atmosféru.

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

Alena Anderlová: Iluze rovnováhy
3. 6.–11. 7.
Miloslav Polcar: Transpozice
16. 7. – 22. 8.
Výstava velkoplošných grafických listů

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)
Karel Adamus: Pomlka / A pause
červenec – polovina září / half of September

LEICA GALLERY PRAGUE • Školská 28 (D3) • 
po–ne / Mon–Sun, 11:00–18:00 • www.lgp.cz

Libor Fojtík: Trampové / Tramps
21. 6. – 12. 9.
Výstava vznikla jako pocta všem, kdo jsou nebo 
byli a zůstali mladí, měli toulavé boty a táhlo 
je to pod širák. Ať už si říkali trampové, wood-
crafteři, vandráci, čundráci, kovbojové, indiáni 
nebo si časem na své chaty pověsili satelit, 
všichni se stali součástí téměř výhradního čes-
kého a slovenského fenoménu trampingu. 
en This exhibition was created as an homage 
to everyone who is or remained young, had 
wandering feet, and was enthralled with the 
outdoors. No matter if they called themselves 
tramps, woodcrafters, hobos, ramblers, cow-
boys, or Indians, or if they eventually attached 
a satellite dish to their cabins, they were all 
a part of the almost exclusively Czech and 
Slovak tramping scene.

One of the biggest motivation for them is the 
understanding of the contemporary vernacular 
architecture. They are continously looking 
for the situation, where comfort meets real 
human needs.

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
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: Burn Before It Burns Out / 
Hoření před vyhořením
19. 5. – 25. 7.
Hlasy přetížených a vystresovaných lidí se dnes 
mísí se silnými prohlášeními a projevy identity. 
Přiznat si svá slabá místa vyžaduje hodně 
odvahy a je tu také velké
riziko, že budou zneužita. Zdá se, že zde 
existuje nová vlna odlišných přístupů, které 
však sdílejí podobné rysy. Radikální kritika na-
vzdory zjevné pohodě, konkurence schopnost 
i přes vzpouru 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 courage to 
admit your soft spots. And there is a great risk 
of being taken advantage of.
Radical criticism despite an apparent well-be-
ing, competitiveness despite rebellion against 
previous standards of competing, fear of pres-
ent 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. – 25. 7.
Projekt iniciovaný Vojtěchem Novákem a Ma-
tyášem Maláčem jako by byl dílem horlivého 
vyšetřovatele a jeho neutuchající bludné mysli, 
která v sobě hostí několik osobností 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 wandering mind, 
which houses multiple personalities at the 
same time. They therefore construct a non-
place, or a set, to host our investigation. 
k / c Lukas Hofmann
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ATELIÉR JOSEFA SUDKA • Újezd 30 (D2) • 
út–ne / Tue–Sun, 12:00–18:00 • 
atelierjosefasudka.cz

Sudek – Wichterlová: Na návštěvě
30. 6. – 28. 8.
Od energické sochy dvou rukou loupajících 
pomeranč přes organický pupen, dokonale 
tvarované a vyhlazené busty, až po Mahule-
nu vyrůstající z akátového kmene. Takové je 
sochařské dílo Hany Wichterlové (1903–1990), 
jak jej dokumentoval fotograf Josef Sudek. 
Tuto mnohdy opomíjenou avantgardní 
sochařku najdeme během letošního léta na 
návštěvě u souseda Josefa Sudka. Plastiky 
Hany Wichterlové se symbolicky přestěhovaly 
z jejího ateliéru pod petřínskou strání do 
nedalekého újezdského ateliéru. Zde jsou 
vystaveny v dialogu se zakázkovými fotografiemi 
identických soch, ale i se slavným uměleckým 
cyklem Zahrádka paní sochařové, kvůli kterému 
se Sudek během 50. a 60. let mnohokrát do 
magické džungle Hany Wichterlové vracel. 
en The work of Hana Wichterlová
(1903-1990), captured by photographer Josef 
Sudek offers a look at her energetic statue of 
two hands peeling an orange, the organic bud, 
perfectly shaped and smoothened out busts 
or Mahulena growing from an acacia trunk, and 
much more. We can find this often overlooked 
avant-garde artist during this summer visiting 
the neighbors of Josef Sudek. Sculptures of 
Hana Wichterová have symbolically moved 
from her studio under the slope of Petřín 
Gardens to a nearby studio at Újezd. These 
sculptures are exhibited in a dialog with com-
missioned photos of them, altogether with 
famous series called "A walk in the Garden of 
Lady Sculptor," for which he often returned to 
the magical jungle of Hana Wichterlová. 
k / c Emma Hanzlíková
Výstava je připravena ve spolupráci s UPM, ÚDU 
AV ČR a rodinou Hany Wichterlové

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? Chápe-
me ji skutečně jako tvrzení shodující se se sku-
tečností? V řadě druhá výstava galerie Fasáda, 
jejíž téma opět vychází ze stávající společenské 
situace, se tentokrát snaží reflektovat relevant-
nost všech „pravd“, o kterých jsme systema-
ticky utvrzováni v našich sociálních bublinách 
za přispění sociálních sítí. Díla čtrnácti foto-
grafek a fotografů si kladou za cíl nepoddávat 
se skepsi, ale naopak vyzývat k otevřenosti, 
víře a naději. „Nestačí ve svých konstatováních 
míti jen pravdu, musí z ní vycházet také víra 
a naděje." Tento nadčasový citát Karla Čapka, 
který se stal hlavním motivem výstavy, potvrzu-
je, že toto téma stále rezonuje bez ohledu na 
postupující čas a měnící 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-political 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 photographers 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 
timeless quote also represents the theme of 
the exhibition. It confirms that the topic still 
resonates regardless of the time or society 
changes. 
k / c Markéta Musilová [man], Miro Švolík

GALERIE HOLLAR • Smetanovo nábř. 6 • 
út–ne / Tue–Sun 10:00–12:00, 13:00–18:00 
• státní svátky zavřeno / holidays closed • 
www.hollar.cz

Šimon Brejcha, Martin Raudenský, Milan Starý, 
Martin Velíšek: Groteska z Tesca
24. 6. – 18. 7.
Groteska. Treska. Suchá freska. Ještě dneska. 
Půjdu do Tesca. A vy? Překročí-li dílo určitou 
intuitivně vnímanou mez zobrazení reality 
směrem k její svérázné subjektivní deformaci, 
označíme ho za groteskní. Italsky groteskní 
znamená podivný. Neodpovídá normě. Defor-
muje. Čímž vlastně formuje. Tvaruje. A kombi-
nuje. Kombinuje svobodně a nesourodě různé 
prvky – předměty, děje, formy… Kombinuje je 
tak, že výsledek přestává dávat tradiční smysl. 
A vytváří v jiné rovině smysl nový. Nový smysl je 
z pozice starého smyslu nesmysl. Ale pro divá-
ka by to mohla být pastva pro mysl (pozn. oko 
je pouze receptor). Je dobré to nebrat úplně 
vážně. A je dobré to nebrat úplně vlažně.
en A Grotesque. A Sea Bass. Decorative-
ness. Today's the best. Going west. And what 
about You? If an art piece exceeds intuitively 
perceived bounds of reality depiction towards 
its idiosyncratic subjective deformation, we 
refer to it as grotesque. Grotesque translates 
as peculiar in Italian - not fitting the norms, 
deforming, at the same time forming, shaping, 
combining objects, plots, forms freely in an 
inhomogeneous manner; combining them 
in a way they start to lose their traditional 
meaning. It creates a new one on a new level. 
This new meaning is nonsensical from the 
standpoint of original meaning. But for the 
spectator, it can offer a feast for the soul (Eye 
is just a receptor). It is good not to take it too 
seriously or too lightly.

MUSEUM KAMPA – NADACE JANA A MEDY 
MLÁDKOVÝCH • U Sovových mlýnů 2 
(D2) • po–ne / Mon–Sun, 10:00–18:00 • 
museumkampa.cz

Vladimír Janoušek
do / until 6. 7.
Sochař Vladimír Janoušek (1922–1986) byl ab-
solventem VŠUP v Praze a zakládajícím členem 
skupiny UB 12. Byl autorem komorních i mo-
numentálních realizací, reprezentoval ČSSR 
na Expu v Ósace v roce 1970, které slavnostně 
zahajoval společně s japonským umělcem Ta-
rou Okomatem. Během normalizace byla jeho 
veřejná činnost utlumena. Jeho rozsáhlé dílo 
nebylo dosud v celé šíři publiku představeno. 
Výstava bude sestavena z děl ze státních a sou-
kromých sbírek převážně z ČR. 
en Vladimír Janoušek (1922–1986), the sculptor, 
was a graduate of the Academy of Arts, Archi-
tecture, and Design in Prague and a founding 
member of UB12 Group. He was the author 
of intimate and also monumental realizations. 
He has not just represented Czechoslovakia 
at Osaka Expo in 1970, but he also started 
the opening ceremony with Taro Okamoto. 
During the “normalization” era, his activities 
diminished. His extensive work has never been 
presented to the public in its entirety. Works 
on exhibition come from private and state col-
lections from the Czech Republic. 
k / c Karel Srp

PARK KAMPA
Rudé století: Století dějin Komunistické strany 
Československa 1921–2021 / 
The Red Century: One Hundred Years of the 
Communist Party of Czechoslovakia
14. 5. – 1. 8.
Výstava reflektuje století existence KSČ a jejího 
vlivu na společnost. Výstavu připravila Muzeum 
paměti XX. století a Museum Kampa. Autorský 
kolektiv: Petr Blažek, Jan Kalous, Petr Koura, 
Michal Macháček, Radek Schovánek, David 
Svoboda, Miroslav Urbánek, Pavel Žáček. 
en This exhibition reflects the century of the 
existence of the Communist Party and its 
influence on society.
Jiří Šalamoun: Kdo neviděl, neuvěří!  
To mi věřte! / Not Seeing Is Not Believin, 
Believe Me!
17. 7.–30. 9.
Žijící legenda knižní ilustrace a animovaného 
filmu, emeritní profesor a dlouholetý vedoucí 
ateliéru ilustrace a knižní grafiky na UMPRUM 
Jiří Šalamoun (*1935) se do povědomí několika 
generací zapsal především jako autor výtvarné 
podoby Maxipsa Fíka. Jiří Šalamoun ale v žád-
ném případě není tvůrcem jediného opusu: byl 
výtvarníkem řady dalších animovaných filmů, 
vytvořil desítky volných litografií a plakátů a vy-
dal také dvě sbírky básní a jednu sbírku snů. 
Především však graficky upravil a svými obrázky 
doprovodil více než stovku knih publikovaných 
nejen u nás, ale také v Německu či v Polsku. 
en A living legend of book illustration and ani-
mation, professor emeritus, and long-serving 
head of Studio of Illustration and Graphics at 
Academy of Arts Architecture and Design - Jiří 
Šalamoun (*1935), gained his reputation as 
an author Maxipes Fík (A dog from animated 
shorts), but Jiří Šalamoun did much more. He 
was an artist of many animated movies, made 
plenty of lithographs and posters. He also re-
leased two books of poems and one anthology 
of dreams. He illustrated more than a hundred 
books, published not only in the Czech Repub-
lic but also in Germany or Poland.
k / c Terezie Zemánková
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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

Martina Niubó Klouzová: Hausarbeit macht 
Frei
18. 6. – 8. 7.
Retrospektivní výstava sochařky Martiny Niubó 
Klouzové s humorem a nadsázkou komentuje 
mimo jiné téma ženské citlivosti či emancipace.
en A retrospective exhibition by sculptor
Martina Niubó – Klouzová comments with 
humor and exaggeration theme of the female 
sensitivity or emancipation.
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 nepoznání. 
Zakódované rutiny pohybu a interakce přestaly 
platit. Tvrdý restart. Nepravidelně se promě-
ňující restrikce pohybu a zákazy vycházení – 
nesystematicky vynucované nebo ignorované 
policejním dozorem - radikálně posunuly 
z běžných os dlouhodobě etablované hranice 
chápání pojmu veřejný prostor. Skupinová 
výstava Of Walking in Ice nahlíží na město skrze 
sérií narativních filmů od skupiny mezinárod-

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

Jakub Stretti
21. 7. – 28. 8.
Jakub Stretti se představí letní malířskou výsta-
vou z děl z poslední doby ve znovuoživených 
prostorech galerie Jilská 14. 
en Jakub Stretti will introduce himself with his 
painting exhibition from the last time in the 
restored gallery Jilská 14. 
k / c Lucie Šiklová

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

Emanuel Jesse: Accidentally Beautiful
23. 6. – 1. 10.
Výstava představuje foto- a videodokumentaci, 
která umožňuje nahlédnout do způsobu práce 
a komplexnosti projektů Studia Emanuela 
Jesse. Jedná se většinou o umělecké projekty 
typu site-specific, vycházející z identity místa. 
S ohledem na výstavní prostor Rakouského 
kulturního fóra v Praze bylo několik děl rovněž 
realizováno přímo na místě. 
en The exhibition presents photos and video 
documentation which provides a look into 
the methods and complexity of Emanuel 
Jesse’s studio. These are usually site-specific 
projects based upon the identity of a parti-
cular place.
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GALERIE FERDINANDA BAUMANNA • 
Štěpánská 622 • nonstop • fbgallery.cz
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 profesní 
život věnuje porcelánu a keramice. Tento 
projekt však autorovu tvorbu nepředstavuje 
retrospektivně, nýbrž více konceptuálním 
a sice-specific způsobem prezentace. Výstavu 
doprovodí obsáhlý katalog s texty od Radka 
Wohlmuta, Anny Hogenové, fotografiemi Jiřího 
Thýna a architekturu výstavy zpracoval Josef 
Tomšej ze studia Qubus. 
en The Touch exhibition maps the long-term 
work of Antonín Tomášek, who has devoted 
his entire professional life to porcelain and 
ceramics. However, this project does not pres-
ent the author's work in retrospective, but it 
is more in a conceptual and site-specific way. 
The exhibition is accompanied by an extensive 
catalog with texts by Radek Wohlmut, Anna 
Hogenová, photographs by Jiří Thýn. The ar-
chitecture of the exhibition was built by Josef 
Tomšej from the Qubus studio.

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

David Fesl a Sláva Sobotovičová:
V jakém tónu mluvit o bezdětnosti?
17. 7. – 16. 8.
Projekt umělecké dvojice se zabývá fenomé-
nem dobrovolné bezdětnosti ve vztahu k tvůrčí 
činnosti. Skládá se ze dvou samostatných 
výstupů – online eseje, která je dostupná na 
internetové adrese obezdetnosti.online a z fy-
zické galerijní situace. 
en The project deals with childfreedom in 
relation to creativity. It consists of two inde-
pendent outputs – an essay published online 
at obezdetnosti.online (in Czech only) and 
a physical layout. 
k / c Pavlína Morganová

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

Vladimíra Večeřová: Once a living animal gave 
up his life his robe his skin
16. 7. – 14. 8.
V Galerii 35m2 bude Vladimíra Večeřová spolu 
s kurátorkou Terezou Záchovou propojovat 
haptickou citlivost s universem vesmíru, který 
bude přestavěn do site-specific instalace. Dů-
raz bude kladen na jiný smysl než lidský rozum 
a dané ego. Smyslem bude zapojení diváka za 
pomocí přírodních materiálů. 
en Vladimíra Večeřová, with curator Tereza 
Záchová, will connect haptic sensitivity with 
the universe, which will be converted into 
a site-specific installation. Emphasis will be 
placed on other senses than the human mind 
and ego. The purpose will be to engage the 
audience with the use of natural materials. 
k / c Tereza Záchová
Petr Nápravník & Mate Elod Janky
27. 8. – 11. 9.
Výstava Mateho Eloda Jankyho a Petra 
Nápravníka k sobě přivádí dva autory, kteří 
zpracovávají témata a vizualitu psychedelické 
kultury a nachází v ní autorské vyjádření. Spo-
jitou linií je hledání bodů zlomu mezi různými 
pohledy na skutečnost a rašení psychedelické 
augmentace do „skutečné“ vrstvy reality. 
en The exhibition of Mate Elod Janka and Petr 
Nápravník brings together two artists who 
work on the themes and visuals of psychedelic 
culture. The connecting line is the search for 
breakpoints between individual views of reality 
and the growth of psychedelic augmentation 
into a "real" layer of reality. 
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
do/until: 17. 7.

Samostatná výstava nové série obrazů absol-
venta pražské Akademie výtvarných umění 
(2013), který nyní žije a pracuje v Berlíně. „Stále 
přemýšlím, co je mou motivací zabývat se 
tvorbou umění. Myslím, že je to možná právě ta 

touha prožívat všechny tyto pocity okouzlení, 
zklamání, úzkosti a úlevy společně s ostatními, 
s vědomím kolektivní vizuální paměti a schop-
nosti nechat se okouzlit a vtáhnout někam, kde 
nakonec nechceme být.“ 
en Solo exhibition of a new series of paintings 
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 desire to 
experience all these feelings of enchantment, 
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."
Rádi bychom všem popřáli příjemné léto a tě-
šíme se, až vás opět přivítáme na nadcházející 
výstavě Kris Lemsalu Malone & Kyp Malone 
Lemsalu, která bude zahájena 4. září. 
en We wish everyone a safe and enjoyable sum-
mer and look forward to welcoming you to our 
upcoming exhibition: Kris Lemsalu Malone & Kyp 
Malone Lemsalu, opening on September 4th.

LÍTOST • Vlkova 23 (D5) • út–so / Tue–Sat, 
13:00–19:00 • web: litost.gallery
NAU GALLERY • Kubelíkova 22 (D6) • 
otevřeno po dohodě / open by appt. • 
naugallery.cz

Nikola Čulík: Perly sviním / 
Pearls Before Swine
15. 5. – 20. 8.
Autorské představení souboru šestnácti intro-
spektivních kreseb na papíře z let 2019–2021 
se nevyhýbá trapnosti, patosu a velkoleposti. 
Čulík sebevědomě prohlašuje, že neví, co dělá 
a odvolává se na včelstvo.
en The author presentation of a set of sixteen 
introspective drawings on paper dated 2019–
2021 is not evasive of embarrassment, pathos 
and grandeur. Čulík confidently declares that 
he does not know what he is doing and points 
to a bee colony.

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

Anna Slama & Marek Delong: Pouť / 
Pilgrimage
20. 7. – 27. 8.

D6
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ • Čajkovského 12 •  
st–ne/Wed–Sun, 14:00–19:00 • 
atriumzizkov.cz

Interaktivní výstavní projekt Zachraň jídlo!
16. 6. – 31. 10.

Autory výstavního projektu jsou kurátor Fuczik 
a umělci Vendula Chalánková a Viliam Slaminka. 
Pracují s fakty dodanými organizací Zachraň 
jídlo a srozumitelně je představují veřejnosti 
v interaktivním prostoru, který vzdělává a baví. 
Návštěvníci do výstavy zasahují, doplňují ji 
a obohacují její poselství o vlastní zkušenosti. 
en The authors of the project include Fuczik, 
curator, and the artists, Vendula Chalánková 
and Viliam Slaminka. They use data provided 
by the Zachraň jídlo organisation and present 
them to the public in an interactive space that 
is both educative and entertaining. Visitors can 
become part of the artwork, complement it 
as well as enrich the exhibition message with 
their own experience.
E1

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

Eva Koťátková, Dominik Lang, Anna Žofie 
Langová a všichni a všechny budoucí 
spolupracovníci a spolupracovnice naší létací 
záchranné stanice / Eva Koťátková, Dominik 
Lang, Anna Žofie Langová and all future 
collaborators of the flying rescue station
Létací záchranná stanice pro ty, kdo potřebují 
naléhavě pomoc / Flying rescue station for 
those who need urgent help
13. 7. – 29. 8.
Má proměnlivý tvar a velikost, je přestavována 
a měněna podle stavu a potřeby
Když je potřeba ji opravit, jsou povolány děti
Je stejně skutečná, i když spíte
Umí se pohybovat stejně tak ve vzduchu jako 
pod vodou
Hraje na ní hudba, která ale nikoho neruší
Umí vytvářet a udržovat duhu
Pohání ji bubliny, které umožňují dýchat pod 
hladinou
Má neznámý počet nohou, když je nablízku 
nepřítel, umí být neviditelná
Je ve službě 24 hodin denně
V noci svítí, aby si jí mohl přivolat kdo 
potřebuje
Když je vám smutno, vycítí to a přiletí sama
en It has a variable shape and size, it is 
adjusted and changed according to condition 
and need
When it needs to be repaired, children are 
called
It is just as real, even when you sleep
It can move in the air as well as under water
It plays music but does not disturb anyone
It can create and maintain a rainbow
It drives bubbles that allow you to breathe 
under the surface
It has an unknown number of legs, it can be 
invisible when approaching an enemy
It is on duty 24 hours a day
Lights are on at night so that you can call it 
whenever you need it
It senses when you are sad, and flies alone 
towards you 
k / c Caroline Krzyszton

Galerie hlavního města Prahy, 
Městská knihovna, 2. patro
www.ghmp.cz

jan jedlička
20. 5. – 8. 8. 2021 

PRAŽÁKŮV PALÁC
HUSOVÁ 18

BRNO

Jiří Šalamoun
Kdo neviděl, neuvěří, 

to mně věřte!
Not Seeing Is Not 

Believing, Believe Me!

Museum Kampa
17. 7. – 30. 9. 2021

Re ality do
you need me ?

4+4 DNY
V PO HYBU
9.–2 6.9. 2021

www.ctyridny.cz
Nová strašnická škola

Vzlet

Podpořte ArtMap, 
jedinečného průvodce, 
díky kterému se 
snadno zorientujete  
v současném umění. 
www.darujme.cz
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SVĚTOVA 1

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA

BOLD GALLERY

en Tomáš Moravanský (aka Panáčik) works in 
the field of gallery installations, site-specific, 
dance, music and storytelling. The interac-
tive installation "The Man who Returned from 
Space Back to Earth" deals with the virtual 
body and choreography in physical space.

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

Shuk Pui Yu, Julia Dorobińska, Iga Świeściak, 
Antonia Nannt: Universal Wildness
25. 6. – 1. 8.
Vcházíme do genetického salonu a naše tělo 
se začíná podobat anglické zahradě. Emoce 
jsou silnější, a přesto naše otupělost roste. 
Najednou se cítíme, jako kdybychom pro-
cházeli lunaparkem; hřištěm, kde nám štěstí 
a radost poskytují vymyšlené zážitky. Ty pocity 
jsou skutečné – stačí to? 
en We come to a Genetic salon and our 
body is becoming like an English garden. The 
emotions are stronger and yet our numb-
ness grows. Suddenly it's like if we are passing 
through a theme park, a playground where 
happiness and joy are given to us by made 
out experiences. The feelings are real, is it 
enough?
NA VÝLETĚ / AN EXCURSION

UHELNÝ MLÝN • areál Šroubáren 860, 
Libčice nad Vltavou • uhelnymlyn.cz, 
arto.to

Libuše Jarcovjáková: Jako když tygr spí
6. 6. – 26. 9.
Život s fotoaparátem a skrze fotoaparát. Fráze, 
která ovšem v případě Libuše Jarcovjákové 
nabírá zcela jiný význam. Výstava Jako když 
tygr spí představuje osobní a intimní fotografie 
vzniklé od 70. let 20. století dodnes. Jarcovjá-
ková od první fotografické zkušenosti systema-
ticky a zcela intuitivně pořizovala snímky sama 
sebe – spontánní akt, jenž se v průběhu 50 let 
stal fenoménem.
en Life with the camera. Life through the 
camera. The phrase gets new meaning in the 
works of Libuše Jarcovjáková. The exhibi-

tion presents personal and intimate photos 
created from the seventies until today. Since 
the artist's first experience with photography, 
she systematically and intuitively was shooting 
herself – a spontaneous nude that became 
a phenomenon during 50 years.
k / c Lucie Černá

LIDICKÁ GALERIE / LIDICE GALLERY • 
Tokajická 152, Lidice • otevřeno denně / 
open daily 9:00–17:00 • 
www.lidice-memorial.cz

Remember Lidice
Hlavní sál galerie v Lidicích je věnován jedi-
nečné sbírce moderního a současného umění 
české i světové provenience. Díla symbolizující 
solidaritu s lidickou tragédií shromažďuje od 
r. 1967 berlínský galerista René Block. Mezi 
umělci jsou zastoupeni např. Joseph Beuys, 
Gerhard Richter, Rosemarie Trockel nebo Jitka 
Válová. V bočním sále expozice je do června 
2022 k vidění instalace na téma Žena.
en The main hall of the Lidice Gallery presents 
a unique collection of modern and contempo-
rary art. Artworks symbolizing solidarity with 
the Lidice tragedy have been collected by 
Berlin gallerist René Block since 1967. Among 
current exhibits are works by Joseph Beuys, 
Gerhard Richter, Rosemarie Trockel or Jitka 
Válová. A temporary installation in the side 
hall open until June 2022 is dedicated to the 
theme Woman.
k / c Petra Samberg Vargová
49. Mezinárodní dětská výtvarná 
výstava Lidice / 49th International 
Children's Exhibition of Fine Arts Lidice
1. 7. 2021 – 31. 1. 2022
Jedna z největších světových výstav dětské 
tvorby s tématem ROBOT a umělá inteligence 
představuje přes 900 prací ze 71 zemí. A to ne-
jen malby a kresby, ale i grafiky, koláže a řadu 
prostorových objektů. Díla překvapí svou mi-
mořádnou kvalitou a originálním zpracováním. 
Součástí výstavy je kreativní koutek pro děti. 
en One of the world's largest exhibitions of 
children's art with the theme ROBOT and ar-

tificial intelligence presents over 900 artworks 
from 71 countries – paintings and drawings, 
but also prints, collages or a series of art 
objects. The artworks captivate with their 
exceptional quality and original approach. 
The exposition includes creative activities for 
children. 
www.mdvv-lidice.cz, www.mdvv-lidice.cz/en
k / c Táňa Válková

GALERIE HRANIČÁŘ • Prokopa Diviše 1812, 
Ústí nad Labem-město • hranicar-usti.cz

Světlo
Galerie Hraničář pokračuje v otázkách 
věnujících se ekologii. Ústřední téma pro 
tento rok je zcela lapidární — světlo. Výstava 
se průběžně věnuje studiu vlivu osvětlení na 
živou přírodu, pozitivnímu i negativnímu vlivu 
světla na lidské zdraví či roli různých forem 
světla v urbanismu. 
Projekt vzniká ve spolupráci s Odbornou 
skupinou pro tmavé nebe při České astrono-
mické společnosti, Severočeskou hvězdárnou 
a planetáriem a platformou Fresh Eye.

Jiří Hölzel, Gabriela Prochazka, Nikola Ivanov, 
Dalibor Knapp, Miroslava Večeřová, Laura Fil´á-
ková, Kateřina Houbová, Richard Loskot

Připravujeme na léto:
16. 8. – 20. 8. Léto u vody (environmentální 
škola pro děti)
25. 8. – 29. 8. Krajina nerůstu (umělecké 
soustředění na Ústecku)

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC • Denisova 47 • 
muo.cz

Trienále SEFO 2021 / SEFO 2021 Triennial
21. 6. 2021 – 2. 1. 2022
Desítky umělců z Polska, Maďarska, Slovenska, 
Rakouska, Slovinska a dalších zemí vystavu-
jí, prezentují svá díla, pořádají workshopy, 
koncerty, divadelní představení, happeningy, 
přednášky a další aktivity v duchu tématu 
i názvu hlavní výstavy – UNIVERSUM. 
en Tens of artists from Poland, Hungary, 
Austria, Slovenia, and other countries present 

their works, organize workshops, concerts, 
theatre, happenings, lectures, and other 
activities related to the exhibition theme – 
UNIVERSUM.

AGOSTO FOUNDATION 
agosto-foundation.org

Mediatéka
Průzkum znovuobjevených, zapomenutých 
či zdánlivě okrajových kulturních archivů 
a událostí
• archiv Centra pro Metamedia Plasy 
1992–1999
• obnovené internetové stránky Flusserovských 
mediálních sympozií v Goethe Institutu v 90. 
letech
• sbírka Upsych 316a
a nové příspěvky v tematických sériích Zvuko-
vých studií či Speculative Ecologies
a další
en Research into re-descovered, forgotten 
and seemingly unimportant cultural archives 
and activities
• media collection of the Hermit Foundation 
and Center for Metamedia Plasy
• the restored website of the Flusser Media 
Conferences organized by the Goethe Insti-
tute in the 1990s
• Upsych 316a Collection
and new contrubution in the thematic series 
Acoustic Ecology and Speculative Ecologies 
and more www.agosto-foundation.org

ArtMap se těší finanční podpoře:

mapa © Map Design, www.mapdesign.eu

Vydává Artmap, z.s., Vojtěšská 196/18, 
Praha 1, artmap.cz, knihy.artmap.cz 
grafika: Petr Hrůza

preceded by artistic research and the authors 
work with a specific place - a neo-gothic pavil-
ion in the Klamovka park.
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

Milena Dopitová: Zakázané uvolnění / Offside
23. 6. – 30. 9.
Instalace reaguje na situaci, ve které se 
nacházíme již více než rok. Žijeme jinak, podle 
daných omezení, zákazů a pravidel, která mají 
chránit naše zdraví. Projekt tvoří kruhová in-
stalace z fotbalových branek otočených čelem 
k sobě tak, aby mezi nimi vznikl samostatný 
uzavřený prostor. Celek odkazuje k architektuře 
místa, města, území a připomíná jakousi hrad-
bu, za kterou nejde vstoupit, ani ji obejít. Není 
jisté, zda má tato sestava obranný či útočný 
charakter, nebo jen čeká v režimu připravenosti 
k aktivaci své původní funkce a významu. 
en The installation responds to the situation we 
have been in for more than a year. We live dif-
ferently, according to given restrictions, prohi-
bitions and rules that are to protect our health. 
The project consists of a circular installation of 
football goals turned facing each other so that 
a separate enclosed space is created between 
them. The whole refers to the architecture of 
the place, the city, the territory and resembles 
a kind of wall, which cannot be entered or 
bypassed. It is uncertain whether this group 
has a defensive or offensive character, or is just 
waiting in standby mode to activate its original 
function and meaning.

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

Michal Kindernay: Tabularium
20. 5. – 25. 7.
Výstava Michala Kindernaye představí výběr 
jeho dlouhodobých uměleckých projektů 
zaměřených na environmentální témata. Jed-
notlivé výstupy jsou transformované do podoby 
reliéfů vyrytých do povrchu dřevěného objek-
tu-stolu, vytvořeného z nalezených stromových 
kmenů. Galerii rozeznívá také zvuková stopa, 
která koresponduje s autorovým kontinuálním 
zájmem o dopad hlukového 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 transformed 
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 corresponding to the 
author´s continual interest in the impact of 
sound/noise polution on the environment.
Miroslava a Vladimíra Večeřovy
14. 8. – 26. 9.
Sestry Večeřovy představí v galerii Entrance 
umělecký projekt inspirovaný ročním obdobím 
(cyklem planety, kosmologií) i alchymickými 
procesy. Zhmotní proměnlivost zpracování 
léčivých bylin v prostorové instalaci z rostlin, 
jež se postupně promění do macerátů a tinktur, 
a zorganizují několik kolektivních akcí v podobě 
workshopů a léčivých setkání. 
en The sisters present a project inspired by 
season change (planetary cycles, cosmology) 
and alchemy processes. They materialize the 
changes in herb processing through the spatial 
installation from plants that gradually changes 
into tinctures and macerates. They will also 
organize multiple collective events in the form 
of workshops and curative meetings.
StonyTellers
Rostoucí, celoroční instalace. 
en Growing, yearlong installation.

BESEDER GALLERY • Lihovarská 12 (vstup 
přes restauraci Beseder) • po–pá / Mon–Fri, 
11:00–21:00 • besedergallery.art

Otto Placht: Peru… příběhy z třetího břehu / 
Peru… stories from the third shore
8. 7. – 3. 8.
Tvorbu Otty Plachta významně ovlivnila liána 
Ayahuasca a pobyt v peruánské Amazonii, která 
je dodnes jeho druhým domovem. Vystaví své 
nejnovější obrazy malované kůrami stromů 
a přírodními barvivy v jeho amazonském ate-
liéru u jezera Yarinacocha. Výstavu doprovodí 
bohatý peruánský program ku příležitosti oslav 
200 let nezávislosti země. 
en Otto Placht's work was significantly 
influenced by Ayahuasca and his stay in the 
Peruvian Amazon, which is still his second 
home. He will exhibit his latest artworks painted 
with tree bark and natural paints in his Amazon 
studio by Lake Yarinacocha. A rich Peruvian 
accompanying program to celebrate 200 years 
of the country's independence the whole 
month of July.
Kurt Gebauer: Jak ho (asi) neznáte / 
As you (probably) don't know him
5. 8. – 2. 11.

Kurt Gebauer je známý především jako sochař, 
sám však prohlašuje: „Ja jsem více malíř než 
sochař, ale málokdo mi to věří.“ Také nevěříte? 
Přesvědčit se můžete na této unikátní výstavě 
dosud nezveřejněných maleb, které vytvořil 
v průběhu posledních 60 let. Výstava vznikla ku 
příležitosti jeho 80. narozenin, které oslavíme 
18. 8. od 18:00 promítáním dokumentu, ve kte-
rém přibližuje svůj přístup k malbě a vysvětluje 
kontext vzniku jednotlivých děl. 
en Kurt Gebauer is best known as a sculptor, 
but he himself declares "I'm more of a painter 
than a sculptor, but hardly anybody believes 
me.” You also don’t believe? You can see for 
yourself at this unique art exhibition of unseen 
paintings he has created over the last 60 years. 
The exhibition was created on the occasion of 
his 80th birthday, which we will celebrate on 
18.8. from 18:00 by screening a documentary 
in which he describes his approach to painting 
and explains the context of the creation of 
each individual artwork.

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

Čestmír Suška: Světlo v soše / Light in 
Sculpture
17. 6. – 31. 8.
Odevzdáním se průhlednosti skla umělec náhle 
vpustí světlo dovnitř plastiky v plné intenzitě 
a spolu s ním i celý vnější svět. Spatřit ucelenou 
kolekci skleněných plastik zaujímající v tvorbě 
sochaře Čestmíra Sušky zvláštní postavení je 
jistě vzácnou příležitostí. 
en By surrendering to the transparency of glass 
the artist is able to allow a full intensity of light 
into his sculptures, along with the entire out-
side world. It is a rare opportunity indeed to be 
able to observe a self-contained collection of 
Čestmír Sušky’s unique glass art works.

(GHMP) ZÁMEK TROJA / TROJA CHATEAU • 
U Trojského zámku 1 • út-čt, so-ne / Tue-
Thu. Sat–Sun 13:00-18:00, pá / Fri 13:00-
18:00 • ghmp.cz

Nejistá sezóna / An Uncertain Season
13. 5. – 31. 10.
Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách 
Zámku Troja jsme tentokrát zvolili výběr děl 
z našich sbírek, který by měl zcela či metafo-
ricky 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 thematize not 
only uncertainty but also feelings of danger, 
balancing between different possibilities, insta-
bility, 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
GALERIE MEETFACTORY + 
GALERIE KOSTKA

Nikola Brabcová & Alexandra Cihanská 
Machová, Laura Huertas Millán, Suzanne 
Husky, Saodat Ismailova, Emily Kame 
Kngwarreye, Uriel Orlow, Solange Pessoa, 
Luiza Prado de O. Martins, Corinne Silva, Adéla 
Součková: Planted in the Body
29. 6.–22. 8.

Skupinová výstava nahlíží na rostliny jako na 
zdroje a nositele poznání a podrobně zkoumá 
možnosti sdílení a zprostředkovávání unikátních 
vědomostí, jež v sobě po staletí ukrývá rostlinný 
svět. Pozornost je zaměřena především na roli 
matrilineárních a rodových vazeb v procesu 
uchovávání a předávání přírodního učení coby 
rozmanité oblasti poznání. 
en This show looks into plants as sources and 
carriers of knowledge, and that explores more 
precisely how the unique knowledge flora 
has been holding for centuries is transmit-
ted. It highlights matrilineal and ancestral 
chains’ roles in preserving and passing down 
nature’s teachings.
k / c Clelia Coussonnet & Tereza Jindrová

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

Bohumila Grögerová, Setiny / Hundreths
17. 6. – 31. 10.
7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká 
spisovatelka, překladatelka a experimentátorka 
Bohumila Grögerová. Výstava vychází z principů 
její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časo-
prostorových rovin, univerzalismus) a z téměř 
padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. 
Přenáší je do dialogu se současností a zohled-
ňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě 
nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost 
spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním 
prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny 
myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa 
(„… co se děje ve mně, děje se i v domě”), či její 
fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, 
kaleidoskopy a zrcadly. 
en On August 7, 2021, Czech writer, translator 
and experimenter Bohumila Grögerová would 
celebrate her 100th birthday. The exhibi-
tion 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 before. The Star 
Summer Palace is the ideal setting for the pre-
sentation of the author’s puns on the overall 
permeability of the world (“…what happens in 
me happens in the house”) or her fascination 
with quantum physics, the universe, fractals, 
kaleidoscopes, 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
PRAGOVKA GALLERY, THE WHITE ROOM, 
BÝVALÁ JÍDELNA

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, 
Terezie Kusbach Kolářová, Tadeáš Kotrba, 
Veronika Landa, Zbyněk Linhart, Matouš Lipus, 
Václav Litvan, Jiří Matějů, Martin Matoušek, 
Vladimír Merta, Karíma Al-Mukhtarová, 
Michaela Munzarová, Petra Navrátilová, 
Richard Nestler, Lucie Nováčková, Pasta 
Oner, David 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: Ko-laborace
8. 5.–26. 8.

energii, ale zároveň ponechat na divákovi 
a jeho představivosti to, jak jej vnímat.
en The project‘s subject is the so-called Island 
of St. Clement, small piece of land near Ohře 
river. Lea Petříková is looking for ways to ap-
proach the island, capture its energy, but at 
the same time leave the space to the viewer 
and his imagination on how to perceive it.
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 nonstop 
through peephole) • galeriespz.com

Kristin Weissenberger
29. 7. – 27. 8.

VLAJKA
Jaroslav Kyša: Growth / Degrowth
27. 5.–31. 8.

GALERIE VIA ART • Resslova 6 (E3) • 
út–čt / Tue–Thu, 14:00–18:00, pá / Fri, 
14:00–17:00 • galerieviaart.com

Ohlédnutí
25. 6. – 16. 7.
Výstava k výročí otevření galerie v roce 1991 
představí autory různých vizuálních médií. 
en The exhibition will celebrate the anniversary 
of the gallery opening in 1991 by presenting 
multiple authors that use various media in their 
art practice.
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

Odraz neviděného / Reflections of the 
Unseen
29. 6. – 3. 9.
Koncový uživatel kupuje produkt a nedumá 
nad tím, kdo jej vyrobil, kolik času jeho výrobou 
strávil nebo kolik energie k tomu spotřebo-
val. Dětská práce, nelegální doly s krutými 
pracovními podmínkami, ale třeba také kvalitní 
a důkladná řemeslná práce jsou v rychlosti 
dneška přehlíženy, důležitá je rychlá spotřeba. 
Na tento fenomén ve své výstavě v Galerii Nika 
upozorňují Tomáš Račák a Oskar Koutný. Spo-
kojíte se se zběžným pohledem nebo budete 
zkoumat procesy skryté pod povrchem?
Krásné a harmonické odlesky vody jistě uspo-
kojí diváckou touhu po podívané. Zkoumání, 
jdoucí za romantický povrch, ale odhalí jejich 
technicky nepěkný původ… 
en The end user buys the product and does 
not know who made it, how much time was 
spent making it or how much energy was used. 
Child labor, illegal mines with harsh working 
conditions, but also quality and thorough 
craftsmanship are being overlooked in 
today's fast-paced world, where what's impor-
tant is fast consumption.
This phenomenon is central to the exhibition 
in Nika Gallery, prepared by Tomáš Račák and 
Oskar Koutný. Are you satisfied with a cursory 
glance or will you examine the processes hid-
den beneath the surface?
Beautiful and harmonious reflections of the 
water will surely satisfy the spectator's de-
sire for the spectacle. But exploration, going 
beyond a romantic surface may reveal their 
technically unsightly origins…
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

Jan Merta: Menu
23. 6.–14. 8.
Psát o Janu Mertovi se podobá chůzi po sklád-
ce, ze které si smíte odnést pouze tolik, kolik 
unesete, a musíte proto zvažovat, co z odpadu 
vyseparovat, a co nechat ležet. Nepomůže 
vám žádný trik, nejste půl-princezna, která si 
řekne, že si do koberce nechá zabalit prince 
(s dovážkou zdarma). Nesnadné (náročné) to 
je u jeho pláten, kterými se Merta rozbíhá od 
osobních vzpomínek ke kolektivní paměti, od 
intimní mytologie k alegoriím moci a dějin. 
A lehké to není ani u jeho prací na papíře, 
které autor nepovažuje za jakýsi doplněk toho, 
co dělá, ale každopádně je vystavuje o poznání 
méně často. 
en Writing about Jan Merta is like walking on 
a rubbish heap from where you can only take 
away as much as you can carry – it makes you 
think about what to pick out from the waste 
and what to leave on the dump. There is no 
trick to help you out, you are not in some 
fairy-tale, like the one by Jan Werich where 
a crafty “almost-princess” is banished by 
her future husband for meddling with royal 
affairs, although he allows to take away the 
one thing that is most precious to her – so she 
has her prince rolled up in a carpet and takes 
him home (delivery free of charge). Already 
Merta’s canvasses are difficult (demand-
ing) enough, with the artist shifting between 
personal memories and collective memory, 
intimate mythology and allegories of power 
and history. And it does not get easier with his 
works on paper, which he does not consider to 
be a form of supplementary activity to his main 
work, although in any case, he does exhibit 
them noticeably less often than his canvases.
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

Veronika Šrek Bromová: Kde domov můj? / 
Where is my home?
23. 6. – 18. 8.
Teepee ponechané jen jako lehká dřevěná 
konstrukce, kterou postupně porůstá a objímá 
popínavá rostlina, fazole jako symbol potravy, 
chmel jako symbol zlatavého národního moku, 
který způsobuje jisté posunutí vnímání a které 
nás Čechy uzemňuje. Místo k rozjímání, k za-
stavení a zamyšlení, kdo jsme, kam jdeme, kde 
je naše místo a domov v tomto současném do 
značné míry vykloubeném světě pomatených 
hodnot a kvalit. 
en Teepee left only as a light wooden struc-
ture, which is gradually grown and embraced 
by a climbing plant, beans as a symbol of food, 
hops as a symbol of golden national juice, 
which causes a certain shift in perception 
and which groundes us Czechs. A place to 
meditate, to stop and think about who we 
are, where we are going, where our place and 
home are in this current largely dislocated 
world of crazy values and qualities.
Petr Švolba: Vzpoura hmoty / Riot of matter
23. 6. – 18. 8.

To, co je pevné a nehybné, vzniká z toho, co 
plyne, pulzuje, pohybuje se. Nejprve je pohyb, 
pak teprve tvar. Pohyb je jen na pohled cha-
otický, v tomto chaosu však spočívá řád, jenž je 
ale nesmírně citlivý a vnímavý. 
en What is fixed, and motionless, arises from 
what flows, pulses, moves. First there is 
movement, then shape. The movement is only 
chaotic at first glance, but in this chaos lies 
the order, which is extremely sensitive and 
receptive.

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

Kotone Utsunomiya: Nekonečno
17. 6. – 30. 7.

Japonská ilustrátorka úspěšně zakončuje studia 
v Praze a vrací se do Tokia. Květiny, traviny, 
hmyz, jablíčka a banány. Důkladně odpozoro-
váno a pečlivě vykresleno v litografiích a absol-
ventské sítotiskové knize Nekonečno. 
en The japanese illustrator successfully 
completes her studies in Prague and returns 
to Tokyo. Flowers, grasses, insects, apples and 
bananas. Thoroughly observed and carefully 
drawn in the lithography prints and in her 
graduate silkscreen book Infinity.
Mistr Janďourek Adast Dominant 514
5. 8. – 7. 9.
Mistr a stroj. Nevelká místnost v boční chodbě 
budovy školy UMPRUM byla do května 2021 
domovem stroje Avast Dominant 514 a tiskaře 
Jaroslava Janďourka. Generace budoucích 
ilustrátorů, typografů a knižních úpravců si díky 
této dvojici osahali základy tiskařského řemesla 
a za roky jejího působení vznikl nespočet 
unikátních tiskovin, které se nahromadily 
v šuplících ofsetové dílny. 
en Master and machine. The small room in the 
side corridor of the building AAAD Prague was 
a home of the Avast Dominant 514 machine 
and print master Jaroslav Janďourek until May 
2021. Thanks to this pair, generations of future 
illustrators, typographers and book editors 
covered the basics of the printing craft and 
over the years countless prints were created 
and piled in drawers of the offset workshop.
F3

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

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

Lucie Rosenfeldová & Matěj Pavlík: 
Technologie sebedotýkání oka / Technology 
of the Self-Touching of the Eye
1. 7. – 25. 7.
Dvoukanálová video instalace Lucie Rosenfel-
dové a Matěje Pavlíka představuje fenomén tzv. 
fosfénů neboli vnitřního zraku. Autoři tento 
fenomén vystavují z historické perspektivy 
západního vědeckého poznání a zaměřují se na 
to, jaké typy imaginace těla a tělesnosti může 
zakládat. Snaží se nabídnout takovou imagina-
ci, která se staví kriticky k reliktům západních 
přírodních věd. 
en In their video installation, Lucie Rosenfel-
dová and Matěj Pavlík present the phenom-
enon of so-called phosphenes, i.e. the inner 
sight. The authors approach this phenomenon 
from the historical perspective of western 
scientific knowledge and focus on the possible 
imaginations of the body and corporeality it 
can establish. They try to offer such imagina-
tion that would be critical of the relics of 
western science. 
k / c Tomáš Kajánek
MIMO MAPU / OFF THE MAP

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

Karolina Lizurej: Několik příběhů k vyprávění / 
Some stories to tell
7. 7. – 28. 7.
Vyprávění nás provází celý život. Staví mosty 
mezi lidmi. Prostřednictvím vyprávění na-
cházíme společnou niť, která nám umožňuje 
porozumět si napříč generacemi, ale také po-
chopit naši identitu. Ponořením se do příběhů 
můžeme čerpat moudrost, poučení a ukotvení 
v jakémsi někdy a někde. Polskou umělkyni 
Karolinu Lizurej příběhy fascinují a inspirují. Ka-
ždodenní příběh lidského života plného radostí 
a dramat lze odvodit i ze současné výstavy 
v Altánu Klamovka.
en Storytelling accompanies us throughout our 
entire life. It builds bridges between people. 
Storytelling helps us to find a common thread 
that allows us to understand not only differ-
ent generations but also our own identity. By 
immersing ourselves in stories, we can find 
wisdom, advice and anchorage in some time 
and in some place. Polish artist Karolina Lizurej 
is fascinated and inspired by stories. The ev-
eryday story of human life full of joy and drama 
is also shown in the current exhibition in the 
Altán Klamovka.
k / c Lenka Sýkorová
Yasha Rozov a Guy Bernard Reichmann
3. 8. – 8. 9.
Yasha Rozov je etablovaným izraelským inter-
mediálním umělcem, kurátorem a grafickým 
designérem střední generace, který vystudoval 
Bezalel Academy of Arts & Design v Jeruzalé-
mě. Ke spolupráci vyzval o generaci mladšího 
Guye Bernarda Reichmana, který je také 
absolventem Bezalel Academy. Výstavě v Altánu 
Klamovka předcházel umělecký výzkum a auto-
ři pracují s konkrétním místem – neogotickým 
altánem v parku Klamovka.
en Yasha Rozov is an established Israeli visual 
artist, curator and graphic designer of the 
middle generation who graduated from the 
Bezalel Academy of Arts & Design in Jeru-
salem. He called Guy Bernard Reichman, of 
the younger generation, who is a graduate of 
the Bezalel Academy too. The exhibition was 

Beznadějní romantici / Hopeless Romantics
Leda Bourgogne, Henrik Olai Kaarstein, 
Raphaela Vogel, Tobias Spichtig and Alex 
Turgeon
13. 7. – 29. 8.
Výstava chápe nevychovanost a odvážnost jako 
únik od všudypřítomné tendence ke kalkulaci, 
cerebralitě a jednoduché identifikovatelnosti 
umění. Existenciální zájem o subjektivitu a její 
vztah k estetice se zde vyhýbá politice identity 
a psychoanalýze. Beznadějný romantik je člo-
věk, který je velmi romantický, i někdo, kdo si 
nemůže pomoci: prostě neví, jak jinak existovat.
en The exhibition posits the unmannered and 
brave as a break from the pervasive tendency 
towards the calculated, cerebral and easily 
identifiable in art. Here, an existentialist 
concern with subjectivity and its relationship 
to aesthetics circumvents the stifled politics 
of identity and psychoanalysis. A hopeless 
romantic is both someone who is very romantic 
and someone who can’t help themselves: they 
simply don’t know how else to be. 
k / c Kristian Vistrup Madsen

D’epog: Sýýýr / Cheeeeeese
13. 7. – 29. 8.
Performativní skupina D’epog na své první vý-
stavě buduje atmosférickou instalaci založenou 
na principu divadelního depozitáře i fotostu-
dia. Tu zaplní haraburdím a maketami lidství, 
připravenými hostit i konzumovat své uživatele, 
a umožnit jim tak zabydlet potenciální nara-
tivy a nasměrovat jejich pohled. V průběhu 
projektu se galerie terraformuje, vybuchuje 
a vypařuje prostřednictvím několika od sebe 
navzájem odlišných performancí. 
en At its first exhibition, D’epog builds an 
atmospheric installation based on the principle 
of a theatre depository and a photo studio. 
The performative group will fill it with junk and 
cutouts of humanity which are ready to host 
and consume their users, thus enabling them 
to inhabit potential narratives and redirect 
their gaze. During the project, the gallery 
terraforms, explodes and evaporates through 
several different performances.
k / c Lukas Hofmann
E2

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

Ondřej Filípek, Krištof Kintera, Matyáš 
Chochola, Monika Pascoe Mikyšková, Katarína 
Poliačiková, Stephen Shore, Nedko Solakov, 
Dominik Styk 
By Appointment Only
7. 7. – 7. 8.
Letní výstava pojatá ve formě „accrochage“ 
prezentuje výběr z prací umělců a umělkyň 
volně spolupracujících s galerií. 
Otevřeno pouze po předchozí domluvě. 
en The summer exhibition, conceived in the 
form of "accrochage", presents a selection of 
works by artists who freely collaborate with 
the gallery. 
Open by previous appointment only.
Václav Požárek
24. 8. – 2. 10.
Švýcarský umělec československého původu 
Václav Požárek se v Česku představuje na první 
samostatné výstavě po dvaceti letech. Díla 
převzatá z jeho letošní výstavy „TUC (Turnstile 
Utter Chaos)“ v Kunstverein Bielefeld - pro 
Požárkovu tvorbu typické lakované objekty ze 
dřeva - doplňuje výběr kolážových prací na 
papíře. 
en The Swiss artist of Czechoslovak origin 
Vaclav Pozarek presents himself in the Czech 
Republic in a first solo exhibition after 
twenty years. The works taken over from this 
year's exhibition “TUC (Turnstile Utter Chaos)“ 
at the Kunstverein Bielefeld - lacquered 
wooden objects typical of Pozarek’s work – are 
complemented by a selection of collage works 
on paper.

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

Vladimir Klein, František Janák, Jindřich 
Marek, Pavel Mrkus, Pavel Trnka, Lada 
Semecká, Stanislav Müller, Václav Řezáč 
a Jaroslav Šára:
Pozdravy z Tojamy: 30 let českého skla 
v Japonsku / 30 Years of Czech Glass in Japan
26. 6. – 5. 9.
Výstava se soustředí na důležitou etapu 
vzájemného prolínání českého – zejména 
ateliérového – skla a umění Dálného východu. 
Prezentuje skupinovu sklářských umělců, kteří 
v letech 1991–2021 dlouhodobě pedagogicky 
působili nebo působí v ateliéru tzv. studených 
technik na Toyama City Institute of Glass Art na 
japonském ostrově Honšú. 
k / c Milan Hlaveš
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

zvukáč (Miloš Vojtěchovský): Census
8. 7. – 12. 9.

Projekt odkazuje k binárním protikladům, které 
formují naše uvažování, chování a všednoden-
nost a mění podzemní prostor galerie v mo-
nitorovací místnost mapující pohyby venku. 
Výstava má procesuální charakter a začíná 
téměř prázdnými místnostmi a videoprojekcí 
s prostorovým zvukem.
en The project refers to binary dichotomies 
that shape our thinking, behaviour and everyday 
life, and it transforms the underground space of 
the gallery into a observation room that maps 
movements outside. The exhibition has a pro-
cessual character, and begins with an almost 
empty space with a video and spacial sound.

INSTITUTO CERVANTES • Na Rybníčku  
536/6 • po-pá / Mon-Fri, 10:00-19:30 • 
praga.cervantes.es

El Santo Christo Ibérico
11. 6. – 24. 9.
Fotografická výstava Kolda Chamorra, jednoho 
z nejzajímavějších španělských fotografů 20. 
století. Mysteriózní, symbolický a hluboký cyklus 
snímků, které autor pořídil během 26 let práce, 
zachycuje španělské náboženské tradice a za-
ujme všechny milovníky špičkové dokumentární 
fotografie. Koldo Chamorro byl také souput-
níkem a přítelem Josefa Koudelky, s nímž měl 
společnou výstavu v roce 1989 v Madridu.
en Photo exhibition by Koldo Chamorro, one of 
the most interesting Spanish photographers of 
the 20th century. A mysterious, symbolic and 
deep series of pictures on Spanish religious 
traditions taken during 26 years that will capti-
vate all lovers of top documentary photogra-
phy. Koldo Chamorro was also a companion 
and friend of Josef Koudelka sharing with him 
a major exhibition in Madrid in 1989.

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

Lea Petříková: Vědomí ostrova / The Island 
Consciousness
24. 6.–25. 8.
Ústředním motivem výstavy Vědomí ostrova je 
tzv. Ostrov sv. Klimenta. Lea Petříková hledá 
způsoby, jak se ostrovu přiblížit, zachytit jeho 

Již třetí rezidentská výstava, která je každý 
druhý rok součástí KOLBEN OPEN, se věnuje 
tématu KO-LABORACE. Diváci se mohou těšit 
na ko-laboraci 51 rozličných uměleckých osob-
ností Pragovky ve třech velkorysých prostorách 
bývalé Kolbenky. 
en The thirt resident exibition, which is 
a part of Kolben Open every second year, is 
dedicated to the topic of CO-LLABORATION. 
Viewers can look forward to the collaboration 
of 51 different artistic personalities of Pra-
govka in three generous spaces of the former 
Kolebenka. 
k / c Petr Vaňous
Letní kino na Pragovce
Každý čtvrtek po setmění promítáme filmy 
ve spolupráci s FAMU, My Street films a MFDF 
Ji.hlava. Začátkem srpna jsme pro návštěvníky 
připravili Artbazaar, kde si budou moct koupit 
originální umělecké kousky za příznivou cenu. 
Na konci srpna se návštěvníci mohou těšit na 
křest katalogu vydaného k výročí 10 let ateliérů 
na Pragovce.
en Every Thursday after dark we show films in 
collaboration with FAMU, My Street Films and 
MFDF Ji.hlava. At the beginning of August we 
prepare an Artbazaar for visitor, where they 
will able to buy design pieces at a favourible 
price. At the end of the August visitors can 
look forward to the baptism of a catalog issued 
on the occasion of the 10th anniversary of the 
studio in Pragovka.

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

Tomáš Moravanský (INSTITUT INSTITUT): The 
Man Who Returned from Space Back to Earth
20. 7. – 10. 8.
Tomáš Moravanský (aka Panáčik) tvoří na poli 
galerijních instalací, site-specific, tance, hudby 
a storytellingu. Interaktivní instalace „The Man 
who Returned from Space Back to Earth“ 
pojednává o virtuálním těle a choreografii ve 
fyzickém prostoru. artmap.cz

Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries

01/07 – 31/08 2021

Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost
Galerie hlavního města Prahy, Dům fotografie
29. 6. – 3. 10. 2021, ghmp.cz

Praha
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GRÖGEROVÁ
BOHUMILA 17. 6. – 31. 10. 2021

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda

Výstavu pořádají Památník 
národního písemnictví 
a A2 kulturní čtrnáctideník. setiny.cz

Otevírací doba:
Úterý—Pátek: 
14—20 hodin

W: hranicar-usti.cz       
F: Galerie.Hranicar 
I: @sal.hranicar 

Výstava 
a doprovodný program
Galerie Hraničář

JIŘÍ HÖLZEL • GABRIELA PROCHAZKA 
DALIBOR KNAPP • MIROSLAVA VEČEŘOVÁ 

LAURA FIĽÁKOVÁ • KATEŘINA HOUBOVÁ
NIKOLA IVANOV • RICHARD LOSKOT

Galerie 
Hraničář

Téma
roku 2021

FAMILY BYZNYS

spisovatelé, překladatelé, 

ilustrátoři, nakladatelé... 

& čtenáři v jednom městě

TÁBOR 

2.  — 4. 9. 2021
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Milan Kozelka 
Na cestě

On the Road   

Galerie výtvarného
umění v Chebu   

1. 7.–19. 9. 2021

Handa Gote 
research & development 
2005–2020 

Galerie NTK 
8.6.–18.7.2021  
galerientk.cz
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LIBUŠE 
JARCOVJÁKOVÁ

JAKO KDYŽ 
TYGR SPÍ

Ø6/Ø6–26/Ø9/2Ø21

WWW.ARTO.TO
WWW.UHELNYMLYN.CZ

VÝSTAVA SE KONÁ  
ZA FINANČNÍ PODPORY

trafo gallery

anna  
neborová

stíny 
protisvětla

21. 7.—1. 9. 2021
kurátor / petr vaňous


