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

Industriální architektura / Industrial 
architecture
23. 9. – 13. 10.
Historickou problematiku navrhování průmy-
slových staveb přiblíží sedmdesát původních 
plánů, dvacet dobových publikací, jedna 3D 
vizualizace a také multimediální prostorová 
instalace realizovaná Michalem Cábem, Jiřím 
Roušem a Kryštofem Peškem. Výstavu připra-
vilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví 
Fakulty architektury ČVUT v Praze. 
en The historical issue of designing industrial 
buildings will be approached by seventy origi-
nal plans, twenty period publications, one 3D 
visualization and also a multimedia spatial in-
stallation realized by Michal Cáb, Jiří Rouš and 
Kryštof Pešek. The exhibition was prepared 
by the Research Center for Industrial Heritage 
of the Faculty of Architecture of the Czech 
Technical University in Prague.

 Pozemšťané*ky II: Vaziva / Ligaments
Amy Balkin, Michal Kindernay
7. 9. – 17. 10.
Druhá část výstavy Pozemšťané*ky nabízí dvě 
prominentní techniky reprezentace přírody 
v globální modernitě – vědu a informační sítě 
– a klade si otázku: Dokážeme vidět ekosys-
témové vazby i za hranicí těch sítí, které jsme 
sami rozvinuli přes celou planetu? 
en The second part of the “Earthlings” exhibi-
tion offers two prominent representations of 
nature in global modernity – science and in-
formation networks – and asks the question: 
can we see ecosystem connections even be-
yond the borders of the networks we have es-
tablished all over the world?
k / c Lukáš Likavčan
A3

AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE • 
U Akademie 4 (A3) • po – ne / Mon – Sun, 
14:00 – 20:00

Vyhořelé múzy, vyléčená monstra: diplomanti 
AVU 2021
15. 9. – 26. 9.
Výstava diplomantů AVU seznamuje jako každý 
rok veřejnost s tušeními, sny i vizemi nejmladší 
generace výtvarných umělkyň*ců, architek-
tů*ek i restaurátorů a restaurátorek, kteří ab-
solvují nejstarší uměleckou školu v Čechách. 
Probíhá v hlavní budově, Škole architektury 
a Moderní galerii AVU. 
en As every year, the exhibition of AVU graduates 
introduces the public to the hunches, dreams 
and visions of the youngest generation of artists, 
architects, and restorers who graduate from the 
oldest art school in the Czech Republic. It takes 
place in the main building, the School of Archi-
tecture and the AVU Modern Gallery.
A5

BOLD GALLERY • (dříve / formerly Galerie 
Arcimboldo) • U Měšťanského pivovaru 6a • 
út – pá / Tue – Fri 14:00 – 8:00 • so / Sat, 
11:00 – 18:00 • www.boldgallery.art
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX • 
Poupětova 1 (A5) • st – ne / Wed – Sun 12:00 
– 18:00 • dox.cz

Vanitas
12. 5. – 10. 10.
Náměty pomíjivosti, smrti a umírání se už od 
renesance objevují ve výtvarném umění v po-
době zátiší s lidskou lebkou a květinami. Vý-
stava 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
12. 5. – 19. 9.
První veřejné představení výtvarné tvorby Sie-
gfrieda Herze, který více než deset let tvoří 
v izolaci od okolního světa. Jeho někdy až ne-
lítostně upřímná díla vypráví s hlubokým pro-
žitkem 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 hon-
est but always deeply introspective and genu-
ine, explore such themes as pain, love, dreams 
and desires. 
k / c Otto M. Urban
Viktor Karlík: Literatura
17. 9. – 9. 1.
Výstava představuje plastiky a objekty ze stej-
nojmenného cyklu, který vznikal od roku 2012. 
Diváci je mohou vidět souhrnně vůbec poprvé 
v jejich originální hmotné podobě, výstava na-
vazuje na jejich prezentaci v médiu knihy. 
k / c Magdalena Juříková
Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined
30. 9. – 30. 1.
k / c Otto M. Urban
B2

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

Vladislav Mirvald & Jan Kaláb: Kód geomertie
4. 8. – 26. 9.
k / c Martina Vítková
Opráski Sčeskí Historje: Horory s TGM
1. 10. – 10. 10.
k / c JAZ
Radek Pilař 90
20. 10. – 20. 2.
k / c Pavel Ryška
B3

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM • Kostelní 
44 (B3) • út – ne / Tue – Sun, 10:00 – 
18:00 • nzm.cz

 Pozemšťané*ky I: Pletiva / Earthlings I: 
Tissues: Susan Schuppli, Tega Brain, Julian 
Oliver, Bengt Sjölén, Pracovní skupina pro 
výzkum mimosmyslové estetiky, João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva, Lucie Rosenfeldová, 
Institut úzkosti, Marina Hendrychová:
První část hlavní výstavy Pozemšťané*ky přiná-
ší lidská i mimo-lidská svědectví (tedy taková 
jaká nám nabízí příroda sama) o probíhajících 
environmentálních proměnách. Do výpově-
di se zapojují plameňáci, stroje, ropné skvrny 
i ochranářské kolektivy a proplétají se se zkou-
máním obrazů přicházející katastrofy. 
en The first part of the central exhibition 
“Earthlings” presents human and non-human 
testimonies on environmental changes cur-
rently underway. Testimony is provided by 
flamingos, machines, oil spills and conserva-
tionist collectives, intertwined with the exami-
nation of images of oncoming catastrophes as 
offered to us by nature itself. 
k / c Lukáš Likavčan

STONE PROJECTS • Korunovační 14 (B3) • 
st / Wed, 15:00–18:00 • nebo po domluvě / 
or by appt. • stoneprojects.cz

Pavla Dundálková
září – říjen / September – October

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

Petra Feriancová
4. 9. – 15. 10.
Polyuretan, Sklo, Slaná voda, Sladká voda, 
Modré světlo, Korál, Dekorativní skalky (plast), 
Houba, Kovová konstrukce, Fotografie (rá-
mované), Hedvábí
en Polyurethane, Glass, Salt Water, Fresh 
Water, Blue Light, Coral, Decorative Rockery 
(plastic), Sponge, Metal Construction, Photo-
graphs (Framed), Silk.
k / c Jen Kratochvil
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 a nebo: 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 The exhibition takes the form of questions 
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. Inscriptions function as 
a skin, a vulnerable interface and a gateway to 
another world. 
k / c Darina Alster

 Zdena Kolečková: Eroica
9. 9.–15. 11.
Fotografický záznam performance Zdeny 
Kolečkové, která před tepelnou elektrárnou 
Podkrušnohoří zvedá ruce v gestu dirigenta, 
směřuje ke krajině, kterou člověk po staletí 
formuje svými činy a dobývá stroji. Poetické 
gesto tak ostře kontrastuje se současným sta-
vem rozvráceného ekosystému a přetrhaných 
sociálních vazeb.
en This photographic documentation of Zdena 
Kolečková’s performance – which featured 
the artist standing in front of a thermal power 
plant near the Ore Mountains (Krušné hory) 
and waving her arms in the gesture of a con-
ductor – is directed towards the landscape, 
which humans have formed with their ges-
tures and conquered with their machines for 
centuries. The poetic gesture is thus in sharp 
contrast to the current decimated state of the 
ecosystem and our severed social bonds.
k / c Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

BERLINSKEJ MODEL • Pplk. Sochora 9 (B4) • 
pod domluvě / by appointment • 
berlinskejmodel.cz

 Berlinskej Model | Like A Little Disaster 
Milk
3. 9. – 1. 10.
L.A.L.D., kolektiv uměleckého výzkumu a stu-
dií, představí práce pěti umělkyň Romany 
Drdové, Lucie Leuci, Jaana-Kristiiny Alakoski 
a Katy McCarthy. Tématem výstavy je žen-
ství, spojujícím leitmotivem je i mateřství a se-
sterská spolupráce. Zmíněné umělkyně totiž 
výstavu připravují v souladu a vzájemné koope-
raci, obrazy, sochy, fotografie a videa; díla, těla 
i myšlenky mezi sebou empaticky koexistují. 
en In the space of Berlinskej Model, L.A.L.D. 
collective of artistic research and studies, will 
be presenting the works of five artists Romana 
Drdová, Julie Grosche, Lucia Leuci, Jaana-Kris-
tiina Alakoski, and Katy McCarthy. The theme 
of the exhibition is femininity, with mother-
hood and sisterly cooperation as a connect-
ing leitmotif. The aforementioned artists will be 
preparing an exhibition of paintings, sculptures, 
photography, and videos in harmony and mutu-
al cooperation; works, bodies and thoughts will 
empathically coexist with each other. 
k / c Like A Little Disaster (IT)

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

Petr Pastrňák
1. 9. – 2. 10.
Jiří Kubový
6. 10. – 6. 11.

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

Jonáš Richter: Štěstí neni pro každýho / 
Happiness Is Not for Everyone
27. 8. – 19. 9.
Výstavou pokračuje Jonáš Richter ve své práci 
v médiu audio instalací, v nichž exponuje vliv 
emocí mluvčího na politický rozměr výpovědi. 
Na architektonickém řešení instalace se podí-
lela Kateřina Kulanová.
en In his exhibition Jonáš Richter contin-
ues with his work in the media of audio in-
stallations, in which he exposes the effect of 
a speaker’s emotions on the political scope of 
his testimony. Kateřina Kulanová participated 
in the architectural design of the installation.
k / c Sláva Sobotovičová
Max Vajt
30. 9. – 24. 10.
výstava ve spolupráci s FAMU / in collabora-
tion with FAMU

GALERIE KURZOR
Jiří Hůla, Pavel Rudolf / Veronika Slámová 
>>> Anna Balážová / Lenka Vítková >>> 
Inge Kosková / Marek Meduna >>> Marek 
Meduna / Andrea Medunová >>> Andrea 
Medunová / Matěj Smetana >>> Filip 
Smetana / Patrik Pelikán >>> Patrik Pelikán / 
Blanka Jakubčíková >>> Blanka Jakubčíková / 
Sylva Francová >>> + holky / Daniel Vlček >>> 
Šimon Kadlčák / Lucie Michnová >>> Kateřina 
Rálišová: Hodně by mi v dalších úvahách 
pomohl jakýkoli plánek / Some kind of plan 
would be a huge help in the future
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
Natalie Perkof, Kateřina Zochová, Jan 
Karpíšek, Luděk Míšek: Když tě slyším, jak to 
říkáš, tak mám v očích radost / When I hear 
you say it, I have joy in my eyes
6. 10. – 28. 11.
Obsahy a podoby civilní esoterie. Vizuální před-
určenost a s ní spojená schémata. Galerie jako 
dílna.
en The content and forms of civil esoterics. Vi-
sual predestination and associated diagrams. 
The gallery as workshop.

(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 mi-
mořádná 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 af-
ter his relocation to Prague in 1982, and featur-
ing the premiere of captivating new works.
k / c Julia Bailey, Máša Černá Pivovarová
B5

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

Michael Rittstein: Klokaní Tarzan /  
Kangaroo Tarzan
10. 9. – 31. 10.
Výstava představuje výběr obrazů z několik cyk-
lů posledních let. K vidění budou na výstavě 
dosud nevystavené práce včetně dvou monu-
mentálních sedmimetrových formátů. 
en The exhibition presents selection of paint-
ings from several cycles of recent years. Mi-
chael's works, which have not yet been ex-
hibited, will also be on display, including two 
monumental seven-meter formats. 
k / c Blanka Čermáková
C1

GALERIE AMU • Galerie Akademie múzických 
umění v Praze • Hartigovský palác, Malos-
transké 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

Světlana Malinová, Anežka Horová, Marina 
Hendrychová, Abelardo Gil Fournier, Matěj 
Martinec, František Fekete, Daniel Burda, Aleš 
Zůbek: Metabolický pohled / The Metabolic 
Perspective
15. 9. – 7. 10.

Ekonomika je pouze pokračováním přírody ji-
ným způsobem – pojmy jako „logistika“ nebo 
„infrastruktura“ můžou sedět stejně dobře na 
výrobu a přepravu zboží jako na fotosyntézu 
a potravinové řetězce. Co kdybychom ale za-
čali považovat i lidskou kulturu a komunikaci za 
součást přírodních metabolismů? 
en Economics is merely a continuation of na-
ture by other means – terms like ’logistics’ or 
’infrastructure’ can be applied equally well to 
the production and transportation of goods as 
to photosynthesis and food chains. But what 
if we were to begin considering human culture 
and communication as part of the planet’s nat-
ural metabolisms? 
k / c Lukáš Likavčan
Karel Vostárek: PRO(ů)ŘEZ
15. 10. – 11. 11.
Výstava představuje bezmála 40 let tvorby vý-
tvarníka, scénografa, herce, režiséra a peda-
goga DAMU. Vystaveny jsou výtvarné návrhy, 
makety scén, loutky, scénické objekty a foto-
grafie z inscenací a performancí, ale i sochařská 
tvorba a dokumentace realizovaných projektů, 
video projekce. 
en The exhibition presents almost 40 years of 
an artist, scenographer, director and peda-
gogue Karel Vostárek. Design, scenography 
mock-ups, puppets, scenic objects and pho-
tographs from projects and performances, as 
well as his sculptural works and the documen-
tation of previously realized projects. 
k / c Karel Kerlický

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 fotogra-
fa představuje autorovy rané práce, v nichž se již 
uplatnila snaha po jednoduchém námětu a čisté 
kompozici a které měly úspěch i na zahranič-
ních výstavách. Nalézáme tu ale i experimenty 
v avantgardním duchu, náměty z pražské perife-
rie 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. We 
can also see avant-garde influenced experi-
ments, motifs from Prague suburbs, or abstract 
variations of paper compositions.

MUSEUM MONTANELLI • Nerudova 13 (C1) • 
st – ne / Wed – Sun, 14:00 – 18:00 • 
museummontanelli.com

Tajemný kabinet profesora Beneše / Professor 
Beneš’ Cabinet of Mysteries
od / from 9. 6.

Výstava vznikla nejen jako oslava českého léka-
ře, neurochirurga prof. Vladimíra Beneše. Expo-
zice odhaluje tohoto neobyčejného muže také 
jako vášnivého entomologa a sběratele. Este-
tické formy a barvy vystavených exponátů pod-
něcují obdiv k přírodě, spojují se s uměleckými 
díly a videi ze sbírky Musea Montanelli. Museum 
se promění v tajemný kabinet kuriozit.
en This current exhibition is more than a 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. Pre-
sented alongside sculptures, artworks and vid-
eos from the Museum Montanelli collection, 
these unique collectors' objects enrich our 
sensibility. The Museum transforms itself into 
a mysterious cabinet of curiosities.
C3

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

Erika Bornová, Šílenství je stráž noci / 
Madness is the Guardian of the Night
13. 8. – 31. 10.

Na výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci, 
která je pojmenována dle verše z Knihy o puto-
vání Rainera Maria Rilkeho, Erika Bornová mimo 
jiné navazuje na své předchozí práce na po-
mezí sochařství a malby věnované významným 
historickým osobnostem. Stěžejní částí výstavy 
jsou ale práce na papíře: autoportréty malova-
né s obsedantní náruživostí v období autorčiny 
dočasné a částečné ztráty zraku a fantaskní, 
velkoformátové „portréty“ podmořských rostlin 
a živočichů. 
en At the exhibition at the Colloredo-Mansfeld 
Palace, which is named after a verse from Rain-
er 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. 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. 
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

Frida Kahlo: Fotografie
15. 10. – 16. 1. 2022
Výstava Frida Kahlo – Fotografie představuje 
řadu snímků, které se zachovaly v její pozůsta-
losti a byly donedávna zcela neznámé. Věnují 
se jejímu původu, Casa Azul, politice, revoluci 
a Diegu Riverovi, jejímu rozbitému tělu, lás-
kám a přátelstvím. Tyto dnes už historické do-
kumenty doby jsou však také dokladem umění 
a specifického pohledu dalších umělců, jejichž 
fotografie jsou rovněž součástí kolekce, jako 
např. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Wes-
ton a další. 
en The exhibition Frida Kahlo – Her Pho-
tos presents a number of images that have 
been preserved in her estate and have been 
completely unknown until recently. They deal 
with her origins, Casa Azul, politics, revolution, 
Diego Rivera, her broken body, and her loves 
and friendships. These historical documents 
also represent the art and specific perspec-
tives of other artists whose photographs are 
also part of the collection, such as Man Ray, 
Martin Munkácsi, Edward Weston and others. 
k / c Pablo Ortiz Monasterio

(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

NO ART TODAY – Nová díla v Galerii hlavního 
města Prahy / NO ART TODAY – New 
Acquisitions in Prague City Gallery
6. 10. – 30. 1.
Výstava představuje výběr uměleckých děl, 
zakoupených do sbírek GHMP za poslední tři 
roky – tedy od roku 2018. Větší část výstavy se 
bude odehrávat v sálech Městské knihovny, kde 
představí široké spektrum tendencí umění od 
60. let 20. století po současnost. Kompaktní 
skupina děl čistě konceptuálního a performa-
tivního zaměření ze sbírkového konvolutu doku-
mentace českého akčního umění od 70. let po 
současnost, doplněného podobně zaměřený-
mi díly z okruhu slovenské neoavantgardy, bude 
s odstupem několika týdnů (16. 11.) představena 
v prostorách Domu fotografie. 

en The exhibition presents a selection of art-
works purchased for Prague City Gallery’s col-
lections over the last three years – that is, 
since 2018. The main part of the exhibition will 
take place in the Municipal Library, featuring 
a wide range of art tendencies from the 1960s 
to the present day. A compact group of pure-
ly conceptual and performative works from 
Prague City Gallery’s documentation of Czech 
action art from the 1970s to the present, com-
plemented by similarly focused works from 
the Slovak neo-avant-garde, will be presented 
a few weeks later (16 November) at the House 
of Photography. 
k / c kurátorský tým GHMP / curatorial team of 
Prague City Gallery

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

Daniel Hanzlík, Eberhard Havekost, Adéla 
Matasová, Pavel Mrkus, Frank Nitsche: 
Mezipaměť / Cache
26. 8. – 31. 10.

Mezinárodní česko-německý projekt je posta-
ven na vzájemné prostupnosti tradičních (ob-
raz, kresba) a nových médií (projekce, video, 
audiovizuální instalace), které se výrazově při-
bližují, neboť tím, že sdílejí určité společenské 
podmínky a myšlenkové principy, generují zá-
roveň příbuznou auru výpovědi. 
en The international Czech-German project 
is based on the mutual permeability of tradi-
tional (painting, drawing) and new media (pro-
jection, video, audio-visual installations), which 
are close to each other in terms of expression, 
because, by sharing certain social conditions 
and thought principles, they also generate 
a related aura of testimony. 
k / c Petr Vaňous

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

70 let Ateliéru animace / 70 years of the 
Animation Studio
3. 9. – 9. 10.
Výstava připomene výročí 70 let působení ate-
liéru animace na UMPRUM. Ten, jako nejstar-
ší učiliště svého druhu v naší zemi, výrazně 
formoval dějiny českého i československého 
animovaného filmu a vychoval nejen mnoho 
významných tvůrců. Výstava nabídne návštěv-
níkům nejen ucelený přehled filmové tvorby 
ateliéru, ale i široký doprovodný program (se-
tkání, workshopy, odborné přednášky atd.).
en The exhibition commemorates the 70th an-
niversary of the UMPRUM Studio of Film and 
TV Graphics. UMPRUM, the oldest school of its 
kind in our country, significantly shaped the 
history of Czech and Czechoslovak animated 
films and educated many important creators. 
The exhibition will offer visitors a comprehen-
sive overview of the studio's filmmaking, but 
also a wide accompanying program (meetings, 
workshops, professional lectures, etc).
k / c Matěj Forejt, Michaela Režová a vedení 
Ateliéru filmové a televizní grafiky / Matěj Fore-
jt, Michaela Režová and the leaders of the Stu-
dio of Film and TV Graphics

Architektura a politika v Československu 
1945 – 1989 / Architecture and politics in 
Czechoslovakia 1945 – 1989
15. 10. – 11. 12.
Výstava je součástí projektu Architektura 
a česká politika 19. – 21. století (NAKI II), který 
zpracovává Katedra teorie a dějin umění UM-
PRUM. Představí výsledky tříletého výzkumu, 
který se soustředí na vztahy mezi architektu-
rou a politikou v poválečném Československu. 
Výstava bude sledovat jejich proměny pro-
střednictvím exkurzů do vybraných témat, jako 
např. národní identita, volný čas nebo tvorba 
životního prostředí.
en The exhibition is part of the project Archi-
tecture and Czech Politics of the 19th – 21st 
Century (NAKI II), prepared by the UMPRUM 
Department of Theory and History of Art. The 
exhibition will present the results of three 
years of research focusing on the relationship 
between architecture and politics in post-war 
Czechoslovakia. The exhibition will retrace 
changes through excursions on selected top-
ics, such as national identity, leisure, and envi-
ronmental design. 
k / c Veronika Rollová

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE / 
MUSEUM OF DECORATIVE ARTS • 17. listo-
padu (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 collaboration 
between Prague Graphic School and The Mu-
seum of Decorative Arts in Prague. The mu-
seum has provided most of the historical ma-
terial. The cooperation of both institutions also 
dates 100 years back. The exposition presents 
important pedagogical figures who funda-
mentally form the lecturing of photography, 
graphic design, bookbinding, conservation and 
restoration, and other disciplines that Graphic 
School in Prague provided in its existence. The 
focus of the exhibition is on the works of stu-
dents who gather their first professional skills 
here. Some have developed them in subse-
quent studies and praxis and left a strong im-
pression in visual culture home and abroad.
k / c Libuše Staňková

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.
Postkonceptuálního fotografa Jiřího Thý-
na dlouhodobě oslovují práce avantgardních 
umělců. K výstavě Mlčení, torzo, přítomnost 
autora inspirovala představitelka meziváleč-
né avantgardy sochařka Hana Wichterlová. Jiří 
Thýn v současnosti pracuje s fotografickým mé-
diem, objekty, site-specific instalacemi a video-
instalací daleko intuitivněji, poprvé začleňuje 
do své tvorby i malbu. 
en Post-conceptual photographer Jiří Thýn 
has long been interested in the works of avant-
garde artists. The exhibition Silence, Torso, 
the Present was inspired by the sculptor Hana 
Wichterlová a representative of the interwar 
avant-garde. Jiří Thýn currently works with the 
photographic medium, objects, site-specific 
installations and video installations in a much 
more intuitive way, and for the first time he is 
also incorporating painting into his work. 
k / c Sandra Baborovská

GALERIE HYB4 • po – so / Mon – Sat 
9:00 – 21:00

Iva Krupicová: Otisk času / The Imprint of the 
Time
16. 8. – 10. 9.
Ústředním tématem a hlavním výrazovým 
prostředkem grafik a objektů Ivy Krupicové 
jsou kámen a papír. Prostřednictvím metafory 
bludného kamene vypovídá o jiném čase a pro-
storu a jejich vnitřních procesech. V cyklech 
struktur a siluet uchovává záznamy o prolínání 
hmoty světlem, o její paměti. Svými pracemi 
zviditelňuje setkání symbolů pevné stálosti 
a efemérní citlivosti.
en The theme and also the medium of the art-
ist's graphic works and objects are rock and 
paper. Artist uses the metaphor of glacial er-
ratic to talk about other times and space and 
its inner processes. The artist records the light 
penetration of mass and its memory in a series 
of structures and silhouettes.
k / c Filip Kazda

ARTIVIST LAB • po, st, čt / Mon, Wed, 
Thu 15:00 – 18:00

Yevgeniy Fiks: Plješka-Birobidžan
3. 8.–10. 9.
Výstava „Plješka-Birobidžan“ spojuje v umě-
lecké instalaci identitu, fikci a historii a vytváří 
příběh o skupině sovětských homosexuálů, 
kteří v roce 1934 cestovali z Moskvy do Birobid-
žanu. Tento příběh se odehrává krátce poté, co 
byla homosexualita v Sovětském svazu znovu 
kriminalizována a byla založena sovětská Židov-
ská autonomní oblast, jejímž hlavním městem 
se stal Birobidžan.
en The exhibition Pleshka-Birobidzhan engages 
the relationship between identity, fiction, 
and history by recreating an oral story about 
a group of Soviet gay men who travelled from 
Moscow to Birobidzhan in 1934 into an art 
installation. The oral story is set in 1934 soon 
after homosexuality was recriminalized in 
the Soviet Union and after the Soviet Jewish 
Autonomous Region, of which Birobidzhan 
became the capital, was established. The ex-
hibition includes Soviet Moscow’s Yiddish-Gay 
Dictionary edited by Fiks and published by the 
Cicada Press.
k / c Tamara Moyzes
C5

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

AUW: Planning and building methods
21. 7. – 11. 9.
AUW je architektonické studio z Budapešti, 
které se vedle navrhování snaží v menších 
projektech experimentovat a rozšiřovat tak 
možnosti 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 exper-
iments in small case projects. One of the big-
gest motivation for them is the understanding 
of the contemporary vernacular architecture. 
They are continously looking for the situation, 
where comfort meets real human needs.
Andreas Fogarasi
6. 10. – 13. 11.
Výstava rakouského umělce A. Fogarasiho před-
staví objekty a videa inspirovaná městem a jeho 
pamětí. Jeden z objektů například vznikl ze sta-
vebních materiálů pražského hotelu Interconti-
nental nyní procházející totální přestavbou.
en The exhibition of the austrian artist A. Foga-
rasi will present objects and videos inspired 
by the city and its memory. For example, one 
of the buildings was created from the build-
ing materials of the Intercontinental Hotel in 
Prague, which is now undergoing a total recon-
struction.

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

Tamara Moyzes a Shlomi Yaffe: Narušení 
hranic / Violated borders
1. 9. – 31. 10.
Tamara Moyzes a Shlomi Yaffe ve spolupráci 
s organizací OPU podrobí kritickému zkoumání 
jak izraelský institucionální rasismus, tak pa-
lestinské násilí vůči ženskému tělu vycházející 
z tradičních kulturních vzorců chování, a pokusí 
se otevřít diskurz týkající se hranic evropské-
ho alibismu. 
en During their residency, Tamara Moyzes and 
Shlomi Yaffe with the cooperation of OPU NGO 
will investigate the Israeli institutional racism 
and Palestinian domestic violence against the 
female body and will attempt to gain a dis-
course regarding the borders of European hy-
pocrisy.

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

Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové 
estetiky / Extrasensory-Aesthetics Research 
Working Group
15. 9. – 7. 11.
Pracovní skupina uvede poprvé v Praze svůj 
film Hledání proutkařů pomocí sucha, sestá-
vající ze dvou studií mimosmyslového vnímání. 
Jejím těžištěm zájmu tentokrát bude samotné 
tělo proutkaře, fungující jako citlivý geofyzikál-
ní přístroj.

V souboru Behind the Mountains se na kon-
krétní ploše rakouských Alp pomocí fotografic-
ké komparace s nadhledem i humorem dotýká 
obecné a závažné problematiky mizení původní 
přírody pod náporem masového turismu. 
en Lois Hechenblaikner (* 1958) is considered 
a critical observer of changes in the Alpine re-
gion. 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 is-
sues of the disappearance of the original na-
ture under the onslaught of mass tourism.
Jolana Havelková: Tady, někde / Here, 
Somewhere
5. 10. – 11. 11.
Jolana Havelková představí díla mající převáž-
ně deníkový charakter. Z introspektivní mozai-
ky míst, událostí a situací získáváme vhled do 
osobní mytologie autorčina prostoru. Vizuální 
umělkyně Jolana Havelková (*1966) vystudova-
la ITF Slezské univerzity v Opavě. Žije a pracuje 
v Kolíně. 
en Jolana Havelková will present works that 
have a predominantly diary character. From 
a fragmentary mosaic of places, stories and 
events, we gain insight into the personal my-
thology of the artist's space. Visual artist Jolana 
Havelková (*1966) graduated from the ITF of 
the Silesian University in Opava.
k / c Martin Fojtek, Tereza Bonaventurová

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

Roman Franta: Story
10. 9. – 30. 9.

Unikátní projekt z maleb na papíře, které zatím 
ještě nikdy nebyly samostatně vystavené. 
Stejný formát, stejná technika, rozdílné emoce. 
Univerzální příběh o vztazích, co každý zná, 
ale nikdo ho neprožil stejně. Pavučina, kterou 
je možné číst různýma očima z různých stran 
a dobrat se různých konců. Vizuální zamyšlení 
o dvojjedinosti štěstí a prohry.
en The exhibition presents a unique project 
of paintings on paper that the artist has not 
presented individually yet. Same format, same 
medium, different emotions. It is a universal 
story about relationships that everyone knows, 
yet everyone experiences differently. It is a net 
that each can read differently – by each other 
eyes, from various angles, and subsequentially 
everyone gets to the different endings. Visual 
thought of duality of luck and losing.
Tomáš Predka: Glow
6. 10. – 28. 10.

Nová výstava jednoho z nejvýraznějších čes-
kých představitelů expanded painting a držitele 
Ceny kritiky za rok 2017 Tomáše Predky monito-
ruje povahopis světla coby vizuálního nástroje, 
emotivního fenoménu i katalyzátoru vnímání. 
Abstraktní obrazy ozářené realitou – sluneční 
paprsek, svit monitoru, záblesk paměti. 
en The new exhibition of one of the most 
distinctive Czech representatives of expanded 
painting and a holder of 2017 Cena Kritiky 
(Painting oriented competition for young art-
ists) Tomas Predka observes the light behavior 
as a visual medium, emotional phenomenon, 
and a catalyst of perceiving. Abstract paintings 
irradiated by the reality – light beam, monitor 
light, a flash of memory.
k / c Radek Wohlmuth.

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

Snøhetta / Arctic Nordic Alpine / S krajinou 
v dialogu / In Dialog With Landscape
27. 8. – 13. 10.
Výstava o současné architektuře ve zranitelné 
krajině, ukazuje, jaký vliv mohou mít intervence 
na regiony s extrémními klimatickými podmínka-
mi, a že architektura může významně přispět ke 
zmírnění klimatické změny díky udržitelnému pří-
stupu a pomocí inovativních strategií a řešení. 
en The exhibition is dedicated to new architec-
ture in vulnerable landscapes, focussing on the 
influence interventions could have on regions 
with extreme climatic conditions. The archi-
tecture can make a significant contribution to 
the mitigation of climate change by promoting 
more sustainable use of nature with innovative 
strategies and solutions!
Stavby a projekty Burian-Křivinka, Petr Pelčák, 
Rusín & Wahla
20. 10. – 17. 11.
Výstava představí tvorbu tří předních brněn-
ských architektonických ateliérů, které spojuje 
je nejen generační příslušnost, ale také hod-
notová orientace, která se propisuje do jejich 
tvorby a zajišťuje jim osobitou pozici na mapě 
soudobé české i středoevropské architektury. 
en The exhibition will present the work of three 
leading Brno architectural studios, which are 
united not only by generational affiliation, but 
also by similar ideals, which is reflected in their 
work and provides them with a special position 
on the map of contemporary Czech and Cen-
tral European architecture.
Žižkovská spojka / festival
6. 9. – 3. 10.
Multižánrový festival na pražském Dolním Žiž-
kově. Architektonické a umělecké intervence, 
koncerty, happeningy. 

en Multi-genre festival on Dolní Žižkov in 
Prague. Architectural and art interventions, 
concerts, happenings.
www.zizkovska-spojka.cz
Landscape festival Krnov / krajina – město 
– veřejný prostor. 11. 6. – 30. 9. Krajinářský 
festival. Program: www.landscape-festival.cz

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

Tomáš Kobolka a Marian Metulczki: Otevřenost 
a transparence / Openness and transparency
19. 8. – 12. 9.
Výstava Tomáše Kobolky, malíře a kamerama-
na a Mariana Metulczkiho, malíře a zakladate-
le lipské Galerie ARTAe, nazvaná „Otevřenost 
a transparence“, konfrontuje ve stylu magic-
kého realismu pocity člověka z funkce dnešní 
společnosti a každodenního života. Oba umělce 
charakterizuje fotorealistický styl, avšak toto 
metodické zaměření nevystihuje zcela jejich 
fascinující nostalgické studie, podložené sar-
kastickým humorem. 
en Exhibition of Tomáš Kobolka, painter and 
cameraman and Marian Metulczki, painter and 
founder of Leipzig's ARTAe Gallery, entitled 
"Openness and Transparency" , confronts in 
the style of magic realism the feelings of man 
from the function of today's society and ev-
eryday life. Both artists are characterized by 
a photorealistic style, but this methodological 
focus does not fully capture their fascinating 
nostalgic studies, based on sarcastic humor.
Tomáš Císařovský, Michal Drozen, Patricie 
Fexová, Adam Jílek, Jitka Mikulicová, Adam 
Štech, Martin Velíšek: Podobenství obrazu – 
Kryptoportrét / The Parable of the Image – 
Cryptoportrait
16. 9. – 17. 10.
Záměrem tematické výstavy je vyhodnotit me-
todiku současného portrétu jakožto klasické 
kategorie malby na příkladech děl sedmi re-
nomovaných umělců. Jejich počet je vymezen 
možnostmi prostoru galerie. Cílem je motivovat 
malbu mladé generace ukázkami odlišných pří-
stupů a námětů v tvorbě současného portrétu, 
ve prospěch tematického zadání galerijní soutě-
že 15.Ceny kritiky za mladou malbu 2022. 
en The aim of the thematic exhibition is to 
evaluate the methodology of the contemporary 
portrait as a classical category of painting on 
the examples of works by seven renowned art-
ists. Their number is limited by the possibilities 
of the gallery space. The aim is to motivate the 
painting of the young generation by examples 
of different approaches and themes in the cre-
ation of a contemporary portrait, in favor of the 
thematic assignment of the gallery competition 
15. Prize of Art Critique for Young Painting 2022.
k/c Vlasta Čiháková Noshiro

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

Alén Diviš, Anežka Hošková, Jan Koblasa, 
Denisa Krausová, Vladimír Merta, Jarmila 
Mitríková & Dávid Demjanovič, Jaroslav 
Panuška, Jan Švankmajer, Jan Vytiska:
Než se vzbudí kohouti
8. 9. – 10. 10.
k/c Miroslav Jiřele, Martina Mrázová
Jindra Viková a Pavel Baňka: Dialog s časem
28. 10. – 21. 11.

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

Michal Škapa: "T2B"
9. 9. – 17. 10.
Pavel Forman
22. 10. – 5. 12.

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 dět-
ské 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
Karel Adamus: Pomlka / A pause
září – říjen / September – October

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, indiá-
ni 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 Slo-
vak tramping scene.
Miloň Novotný: Mezi námi lidmi /  
Among Us People
17. 9. – 21. 11.
Výstava je retrospektivou klasika české humani-
stické fotografie 20. století a básníka všedního 
dne. Podobně jako H. Cartier-Bresson foto-
grafoval výhradně černobíle, pracoval zásadně 
s fotoaparátem Leica a byl představitelem tzv. 
rozhodujícího okamžiku. 
en The retrospective exhibition of the titan of 
the Czech humanistic photography of the 20th 
century and a photographical poet of the ev-
eryday. Similarly to H. Cartier-Bresson Novotny 
photographed exclusively in black and white 
using a Leica camera and was a key figure of 
the so called “decisive moment” genre.

Jilská 14 (D3) • Jilská 14 • st – so / Wen – Sat, 
14:00 – 19:00 • jilska14.cz

Jakub Janovský: Kolotoč
15. 9. – 30. 10.
Výstava představí aktuální tvorbou, v níž reflek-
tuje dětství prožité na sídlištních hřištích. Téma 
aktualizuje a symbolikou kolotoče nebo hou-
paček otevírá osobní vzpomínky návštěvníků. 
Vzpomínky nejsou mrtvé, ale stejně jako točící 
se kolotoč se rytmicky vrací a ožívají. 
en Janovský (*1984) presents himself by re-
flecting childhood experienced in the housing 
estate. The theme updates and opens the per-
sonal memories of visitors with the symbolism of 
carousel or swing. Memories are not dead, they 
are still spinning as elements of a playground. 
k / c Petr Vaňous

en The working group will present their film 
named The Search for Dowsers Using Drought 
for the first time in Prague. The work consists 
of two studies of extrasensory perception. 
The group's focus will this time be the dows-
er's body itself, functioning as a sensitive geo-
physical device.

 Pozemšťané*ky III: Vzorce / Earthlings 
III: Patterns: Denise Ferreira da Silva & Arjuna 
Neuman, Anetta Mona Chisa, Haseeb Ahmed
16. 9. – 7. 11.
Třetí část výstavy Pozemšťané*ky zkoumá mož-
nosti překročení cyklu násilí a hojení, extrak-
ce a růstu. Ohlíží se za vzorci environmentální 
a rasové nespravedlnosti a vzhlíží k autonomní 
síle mytologických a poetických aktivit objektů 
na pomezí živého a neživého.
en The third part of the “Earthlings” exhibition 
explores the possibility of overcoming the cycle 
of violence and healing; extraction and growth. 
It looks back at the patterns of environmental 
and racial injustice, looking up to the autono-
mous power of the mythological and poetic 
activity of objects on the threshold of the ani-
mate and the inanimate. 
k / c Lukáš Likavčan, Caroline Krzyszton

KAVÁRNA BAZÉN

 There is a riot goin on: zaostřeno na scénu 
nezávislých nakladatelství / There is a riot goin 
on: focusing the Independent Publishing scene
23. 9. – 3. 10.
Velká nakladatelství již dávno nestojí v popředí; 
kormidla se chopila nakladatelství malá, nezá-
vislá a fotografie se na světlo současného světa 
dostává ve formě autorské knihy. Výstava se za-
měřuje na nejvýznamnější evropské nezávislé 
nakladatele, kteří výrazně formovali tuto kultur-
ní revoluci.
en The large publishing houses are no longer in 
the foreground; the individually-run publishing 
houses have long since taken the helm, as pho-
tography appears in a contemporary light in the 
form of artist’s book. The exhibition focuses 
on the most important European independent 
publishers who have significantly shaped this 
cultural revolution.
k / c Michael Kollmann
D2

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

Kružnice splývání / Circle of Confusion
11. 9.–22. 10.
Výstava představuje archiv oddělení fotogra-
fie Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 
a prezentuje proměny principu funkce žákov-
ských úkolů. Dosadíme-li si do definice vnímání 
hloubky ostrosti místo bodu studenta a onou 
kružnicí rozumíme ateliér fotografie, jasně roz-
poznáme jinak efemérní jev jeho fungování. Za 
sto let jeho existence se tato zákonitost ukázala 
jako nepřekročitelná a jinak než v sumě archivu 
neviditelná. 
en The exhibition presents the archive of the 
SUPŠ (School of Art and Design in Prague) 
photography department. It shows develop-
ment in the approach to the student's assign-
ments. If we take the definition of "depth of 
field," change a "focus point" for a "student" 
and a "circle of confusion" for a "studio," we 
can recognize how a student functions which 
is an otherwise ephemeral effect. In the last 
100 years of the studio's existence, the regular-
ity has shown as inviolable and otherwise than 
through archive, invisible. 
k / c Rudolf Skopec, Václav Kopecký
Markéta Kinterová: Čili snažili se vysvětlit to, 
co viděli, pomocí věcí, které vidět nejsou. / 
Wondering, therefore, how to explain what 
they saw in terms of things unseen.
26. 10. – 10. 12.

FASÁDA • outdoorová galerie v okenních 
torzech výbuchem poškozené fasády, 
křižovatka ulic Divadelní a Krocínova non-
stop • 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 systematic-
ky utvrzováni v našich sociálních bublinách za 
přispění sociálních sítí.
en What is the truth? Is truth absolute and un-
alterable? Do we really consider the truth to 
be a statement corresponding with reality? The 
second in row exhibition in the gallery reflect-
ing the current socio-political situation. This 
time the exhibition aims to reflect the relevan-
cy of all the "truths" that systematically reaf-
firm our notion of the truth within our social 
bubbles through social media. 
k / c Markéta Musilová [man], Miro Švolík

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

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 
se do povědomí několika generací zapsal pře-
devším jako autor výtvarné podoby Maxipsa 
Fíka. Jiří Šalamoun ale v žádném případě není 
tvůrcem jediného opusu: byl výtvarníkem řady 
dalších animovaných filmů, vytvořil desítky vol-
ných litografií a plakátů a vydal také dvě sbírky 
básní a jednu sbírku snů. Především však grafic-
ky 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 (born 1935) gained his reputation as 
an author Maxipes Fík (A dog from animat-
ed shorts). He was an artist of many animated 
movies, made plenty of lithographs and post-
ers. He also released two books of poems and 
one anthology of dreams. He illustrated more 
than a hundred books, a lot of them also pub-
lished in Germany or Poland.
k / c Terezie Zemánková, Michaela Drtinová 
a Luboš Drtina
Pravoslav Sovák – retrospektiva k 95. 
narozeninám
do / until 19. 9.
Retrospektivní výstava nabízí pohled na více než 
osmdesát let Sovákovy fascinující tvůrčí činnosti 

en The retrospective exhibition presents more 
than 80 years of Sovák's creative activities.
Svatoslav Böhm: Půdorysy paměti / 
Projections od Memory
28. 9. – 5. 12.
Severomoravská sekce Klubu konkretistů byla 
specifická nejen frekventovaností významem 
klubových schůzek, ale i charakterem tvorby 
svých představitelů. Typickými znaky jsou zejmé-
na progresivita v uplatňování nových výtvarných 
prostředků a vztah k experimentu, o čemž vedle 
Bieleckého a Ovčáčkova výtvarného názoru 
svědčí právě uvažování Svatoslava Böhma (*1934).
en The North-Moravian section of "Klub 
Konkretistů" (artists working in the field of 
geometric abstraction) was a unique club – in 
the number of organized meetings and the 
character of the works of its members. The 
nature of their art practice shows a progressive 
approach to the art medium and experi-
ment. Among other artists such as Bielecky 
or Ovčáček, we can find this approach in the 
works of Svatoslav Böhm (born 1934).
k / c Ilona Víchová
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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

Markéta Luskačová: Azylový dům Chiswick 
Women's Aid
31. 8.–7. 10.

Poprvé v České republice představujeme fo-
tografický soubor z prvního azylového domu 
pro týrané ženy a děti v Londýně, který autorka 
pořídila v letech 1976-1977. V té době se téma 
nesetkalo s ohlasem, časopisy o něj nejevily zá-
jem. Půl století poté se ukazuje, nakolik závažné 
a ignorované téma to bylo a je. Minulý a letoš-
ní rok, kdy svět čelil koronavirové krizi, stouply 
také čísla případů domácího násilí. Je důležité 
pohledět tomuto neblahému fenoménu do tvá-
ře a hledat řešení. V rámci výstavy připravuje-
me rovněž diskuze na tato témata. 
en For the first time, we present a photo series 
from the first asylum house for abused women 
and children captured by the artist in 1976-
1977. The series did not resonate at the time. 
The magazines and publishers were not inter-
ested. Still, half of a century later, we can see 
how serious and ignored the topic it was – and 
still is. The last year when the whole world was 
facing covid-19 crises, the number of domes-
tic violence cases raised. It is important to look 
this topic right in the face and search for a so-
lution. The discussions on this topic take place 
within the exhibition 
k / c Nadia Rovderová, text k výstavě: Antonín 
Dufek
Abbé Libansky: Deset let bez Magora 
/ Ten Years without Magor
22. 10.–25. 11.

Výstava je věnována 10. výročí úmrtí Ivana Ma-
gora Jirouse, básníka, publicisty, výtvarného 
kritika a vůdčí osobnosti českého undergroun-
du a disentu. Pozůstává z fotografických vzpo-
mínek fotografa a výtvarníka Abbé Libanské-
ho na Ivana Magora Jirouse, na jeho život v 70. 
a 80. letech minulého století, a rovněž na Ivana 
Magora Jirouse porevolučního.
en The authors dedicated the exhibition to 
the 10th death anniversary of Ivan Magor Jir-
ous – A poet, publicist, art critic, and theo-
retician, and leading personality of the Czech 
underground and dissent. The exhibition is 
composed of Abbé Libanský (photographer and 
artist) photographic memories of Ivan Magor 
Jirous's life in the 70ties and 80ties and his life 
after the Velvet Revolution. 
k / c Nadia Rovderová
Dominika Slavická: Metamorfózou / Through 
Metamorphosis
17. 9. – 28. 10.
Autorská výstava čerstvé absolventky atelié-
ru Grafika I. na pražské AVU věnující se tématu 
současné enviromentální krize, kterou autorka 
pojímá v širším kontextu, jako krizi našeho vzta-
hu k naší planetě. 
en The exhibition presents a fresh graduate of 
Printmaking Studio I. at the Academy of Fine 
Arts in Prague. The artist focuses on the con-
temporary environmental crisis in a broader 
context – it is a crisis of our relationship to the 
planet. 
k / c Nadia Rovderová

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

 Robert Zhao Renhui, Susan Schuppli, 
Nico Alexandroff: Antropologie ledu / 
Anthropology of Ice
3. 9.–6. 11.
Led je materiální pamětí planety, jež nám 
umožňuje učit se o její přítomnosti a budouc-
nosti. Antropologie ledu proto zkoumá, jak se 
na osy člověk–led jako rodí principy pozemš-
ťanství, jež se stávají součástí kultur pomocí 
metod vědeckého bádání, mytologického 
vyprávění i lidové praxe. 
en Ice is the material memory of the planet, al-
lowing us to learn about its present and future. 
The Anthropology of Ice consequently explores 
how principles of terrestrialness are born on 
the human–ice axis, becoming part of various 
cultures through means of scientific research, 
mythological narrative and folk practice.
k / c Lukáš Likavčan

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

Lois Hechenblaikner: Behind the Mountains
25. 8. – 2. 10.
Lois Hechenblaikner (*1958) je považována za 
kritického pozorovatele změn v alpské oblasti. 

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 accidentally beautiful představuje 
foto- a videodokumentace, které umožňují 
nahlédnout do způsobu práce a komplexnosti 
projektů Studia Emanuela Jesse. Jedná se 
většinou o umělecké projekty typu site-speci-
fic, 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 particular 
place. Realization of some of the site-specific 
works takes place right at The Austrian Cultural 
Forum in Prague.
D4

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

Antonie Stanová, Bohumila Grögerová: I Tried 
to Tell Ya Something through the Phone
17. 9. – 12.11.
Výstava představí tvorbu malířky Antonie Sta-
nové, které doplňuje auditivní dílo spisovatel-
ky, překladatelky a tvůrčí osobnosti spojované 
s termíny vizuální či konkrétní poezie Bohumily 
Grögerové.
en The exhibition will present the work of 
painter Antonia Stanová, which is comple-
mented by the auditory work of writer, trans-
lator and creative personality associated with 
the terms visual or concrete poetry Bohumila 
Grögerová.
k/c Monika Čejková
Petr Dub & Alžběta Říhová: Knihovna vzorů / 
Library of Patterns
17. 9. – 12.11.
Společná výstava Alžběty Říhové a Petra Duba 
není konfrontací, ale spíše symbiózou, paralelní 
veřejnou prezentací dvou podobně umělec-
ky orientovaných autorů. Alžběta a Petr patří 
k svébytným reprezentantům postkonceptuál-
ního umění, či „reduktivních tendencí“, ovšem 
transformovaných postmoderní lekcí, která re-
suscitovala spektakulární vizualitu.
en The group exhibition of Alžběta Říhová and 
Petr Dub is not a confrontation, but rather 
a symbiosis, a parallel public presentation of 
two similarly artistically oriented artists. Alžběta 
and Petr are unique representatives of post-
conceptual art, or "reductive tendencies", 
transformed by the postmodern lesson that re-
suscitated spectacular visuality. 
k/c Milan Mikuláštík
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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 • Křížkovského 10 
(D5) • út – so / Tue – Sat, 13:00 – 18:00 • 
avu.cz

 Nona Inescu, Adéla Součková, Tereza 
Štětinová, host výstavy: Matouš Hejl:
Dožínky / Harvest Home
4. 9.–25. 9.
Výstava pro konec léta a čas sklizně staví 
na průsečíku tvorby tří výrazných umělkyň 
spočívajícím v tematizování a odkazech 
k univerzálním předrozumovým archetypům. 
Instalaci vycházející ze zájmu o práci 
s přírodními prvky a tradiční postupy 
opracování materiálů, doplňuje zvuková stopa 
skladatele Matouše Hejla. 
en Designed for the end of summer and the 
time of harvest, the exhibition builds on the 
intersection of the work of three distinctive 
women artists in referring to universal pre-
rational archetypes. The installation, based on 
an interest in working with natural elements 
and traditional methods of material processing, 
is complemented by a soundtrack by composer 
Matúš Hejl.

GALERIE 35M2 • Víta Nejedlého 23 (D5) • po 
– so / Mon – Sat, 11:00 – 22:00 • 35m2.cz

Petr Nápravník & Mate Elod Janky
27. 8. – 11. 9.
Výstava k sobě přivádí dva autory, kteří zpraco-
vávají témata a vizualitu psychedelické kultury 
a nachází v ní autorské vyjádření. Spojitou linií 
je hledání bodů zlomu mezi různými pohledy 
na skutečnost a rašení psychedelické augmen-
tace do „skutečné“ vrstvy reality. 
en The exhibition brings together two artists 
who work on the themes and visuals of psyche-
delic culture. The connecting line is the search 
for breakpoints between individual views of re-
ality and the growth of psychedelic augmenta-
tion into a "real" layer of reality. 
k / c František Fekete
Bianca Hisse & Laura Cemin: What led us here
24. 9. – 16. 10.
Výstavny projekt skúma štruktúry verejných 
priestorov, ich neviditeľné mechanizmy, toky 
a prúdy, ktoré usmerňujú naše telá a ich pohyb 
v priestore. Projekt je založený na výskume ve-
rejných znakov, ich jazyka a sémantiky, ktoré 
ovplyvňujú naše správanie a trajektórie, ktorými 
sa uberáme. 
en The exhibition project What led us here ex-
plores the very fabric of public spaces, its invis-
ible mechanisms, flows and currents, which di-
rect our bodies and their movement in space. 
The project is based on research of public 
signs, their language and semantics which in-
fluences our behavior and the trajectories we 
take. k / c Viktória Beličáková

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

 Kris Lemsalu & Kyp Malone
4. 9. – 16. 10.

Výstava zahrnuje sochy, keramiku, malbu, hud-
bu a zvuk od estonské umělkyně Kris Lemsa-

lu (*1985) a amerického umělce a multiin-
strumentalisty Kypa Malona (*1973). V nové 
společné výstavě se umělci snaží vytvořit 
působivý svět animismu plný magických a my-
tologických motivů. 
en An exhibition, encompassing sculpture, ce-
ramics, painting, music and sound, by the Es-
tonian artist Kris Lemsalu (born in 1985), and 
the American artist and multi-instrumentalist 
Kyp Malone (born in 1973). In this new collab-
orative exhibition, the artists aim to create an 
immersive world of animism interspersed with 
magical and mythological motifs.

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

 Jenna Sutela, Stano Filko, Tomáš Kocka 
Jusko & Alex Selmeci, Alexander Bogdanov: 
Zař jasně, rudá hvězdo / Shine Bright, Red 
Star
12. 9. – 23. 10.
Planeta Mars byla vždy osídlena projekce-
mi člověka. Po půlstoletí průzkumů nyní víme, 
že Marťani jsou s největší pravděpodobností 
pouhé organismy typu extremofilních bakterií. 
Možná tedy potřebujeme méně projekcí člo-
věka na Marsu a více těch, které rudou plane-
tu přenesou na tu naši. 
en Mars has always been populated by hu-
man projections. Yet after a century of explo-
ration, we have learned the most probable 
Martians are extremophile bacteria. In such 
a case, we need less human projections on 
Mars, and more of those that bring the Red 
Planet to Earth. 
k/c Lukáš Likavčan

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

Unconductive trash: Kdybychom se už 
neviděli, tak to nevadí / If we never saw each 
other again, it wouldn't matter
4. 9.–23. 10.

Nevan Contempo uvádí první samostatnou 
výstavu autorské dvojice Unconductive trash 
(Michal Pěchouček a Rudi Koval).
en Nevan Contempo presents the first solo 
exhibition of the artist duo Unconductive 
trash (Michal Pěchouček and Rudi Koval).
k/c Pavel Švec

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 Fuc-
zik a umělci Vendula Chalánková a Viliam Sla-
minka. Pracují s fakty dodanými organizací 
Zachraň jídlo a srozumitelně je představují ve-
řejnosti v interaktivním prostoru, který vzdě-
lává 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 pres-
ent them to the public in an interactive space 
that is both educative and entertaining. Visi-
tors can become part of the artwork, com-
plement 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

Abbas Akhavan, David Armstrong Six, Valerie 
Blass, Genevieve Cadieux, Lutz Dammbeck, 
Anetta Mona Chisa, Emily Jones, Barbara 
Kapusta, Angelika Loderer, Julius Pristauz, 
Philipp Timischl, Tai Shani: Dilithium
7. 9. – 14. 11.
Dilithium hledá možnosti úniku, potenciál me-
zihvězdných dálav, cesty a zkratky do věčnos-
ti a ještě dál – vedoucí do vzdálených krajin, 
které nám nabízí možnost vzít pevně do rukou 
vlastní identity a apropriovat prostor pro naše 
vnitřní potřeby a dávno ztracené touhy. Pou-
žitím jednoduché sci-fi reference a následo-
váním přetrvávajících extraktivních systémů 
vedoucích k nedostatku a totální závislosti se 
Dilithium pokouší formulovat životaschopné 
strategie k propojení embryotických sil skry-
tých kdesi hluboko v našich tělech a myslích.
en Dilithium searches for modes of escape, 
for potentials of interstellar travel, for routes, 
paths and shortcuts to eternity and beyond. 
Leading into far reaching realms where we 
can to take control of our identities and ap-
propriate spaces to cater to our inner needs 
and long lost desires. Using a well established 
sci-fi trope, following with a raised eyebrow 
the rules of prevalent extractive systems 
leading to scarcity and total dependence, Dil-
ithium attempts to formulate viable strategies 
of harnessing embryonic powers hidden deep 
within our bodies and minds.
k / c Daphné Boxer, Jen Kratochvil

Barbora Kleinhamplová: Irresistible
7. 9. – 14. 11.
Středem výstavy je stejnojmenný film, který 
vznikl ve spolupráci s Mistress Velvet, queer 
dominou* z Chicaga, původem z Ghany a ab-
solventkou* gender studies se zaměřením na 
Africkou diasporu. Práce v sexuálním průmyslu 
se stala součástí jejího* akademického života. 
Klienti, kteří za ní* přicházejí se ptají po své 
identitě a společně pak řeší patriarchální útlak 
a reparace. Film je vizuálně-poetickým mani-
festem, který nahlíží hlavní postavu jako po-
tenciální strůjkyni* budoucí revoluce.
en The main part of the installation is the film, 
which was created in collaboration with Mis-
tress Velvet. The queer dominatrix from Chi-
cago and originally from Ghana holds an MA 
in gender studies with a focus on the African 
diaspora. Working in the sex industry has be-
come part of their academic life. Clients who 
come to them question their identities and 
together with Mistress Velvet deal with patri-
archal oppression as well as reparations. The 
film is a visual-poetic manifesto that views the 
main character as a potential agent of the fu-
ture revolution.
k/c Jan Brož & Marika Kupková

SETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINYSETINY
GRÖGEROVÁ
BOHUMILA 

17. 6. – 31. 10. 2021
Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda
Výstavu pořádají Památník 
národního písemnictví 
a A2 kulturní čtrnáctideník. setiny.cz

13. 8. – 31. 10. 2021

Erika Bornová

kurátorka: 

Martina Pachmanová
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Bet Orten: Žena, růže, píseň, kost
13. 10.–3. 11.
Bet Orten, fotografie a čtyři archetypy ženy. 
Matka, Hétera, Amazonka a Médium. Má a chce 
vůbec mít současná žena ještě něco společné-
ho s těmito archetypy pojmenovanými v 50. le-
tech minulého století? 
en Bet Orten, photography and four arche-
types of a woman. Mother, Heter, Amazon and 
Medium. Does today's woman have or still waht 
to have anything to do with these archetypes 
named in the 1950s?

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

 Anna Bochkova, Olga Krykun, Barbora 
Lepší, Demi Glace: This Mess We’re In
13. 8. – 12. 9.
Název výstavy vychází z písně od PJ Harvey – 
jsme v situaci, kdy jsme ztratili vše, co mělo 
být. Před více než rokem jsme v otevřené 
výzvě vybrali vystavující umělce podle našich 
společných zájmů a spojení. Ale teď už je 
jediným spojením jen kolektivní vzpomínka na 
to, co bývalo. 
en The title comes from the song by PJ Harvey 
– a mess, in which we've lost all that was meant 
to be. Over a year ago we selected the exhibit-
ing artists according to our common interests 
and connections. The only connection left now 
is only a collective memory of what used to be.
k / c Michal Jalůvka & Zai Xu

 Tereza Kalousová, Martin Valíček, Stony 
Tellers, Martin Dušek, Josef Havránek, 
Afanasiev Sorokina, Vladyslav Afanasiev: 
Nesourodé soustavy
Společný projekt galerie Světova 1 a Foto-
graf Festivalu začal otevřenou výzvou. Vybraní 
účastníci společně spolupracují na zkoumání 
proměn pražské Libně. Městská část je v jejich 
podání uchopována jako organismus či ekosys-
tém, který vykazuje nejrůznější změny, jež je 
možné převést jak do grafů, tak je vyjádřit ne-
vědeckými způsoby. 
en The joint project by Světova 1 and the Foto-
graf Festival began with an open call. Selected 

participants have collaborated on exploring 
the transformations of Prague’s Libeň district. 
They approach the neighborhood as an or-
ganism or ecosystem that manifests diverse 
changes that can be transferred into graphs or 
expressed in non-scientific ways. 
k / c Zai Xu

AKCE / EVENTS
Festival nahých forem / Festival of Naked 
Forms
Loď Altenburg 1964 & Partyzánská 18/23
10. 9. – 12. 9.
FNAF je monotématický a multižánrový fes-
tival. Jak název napovídá, zaměřuje se na 
percepci lidské nahoty, především prostřed-
nictvím umělecké performance. Tématem le-
tošního ročníku festivalu je Mezidruhová na-
hota. 
en Festival of Naked Forms (FNAF) is a mono-
thematic and multi-genre festival. As the 
name hints, the festival focuses on the per-
ception of human nudity through the medium 
of the art performance. The topic of this year 
is Interspecies nudity.

 FOTOGRAF FESTIVAL #11 
fotografestival.cz

Pozemšťané*ky / Earthlings
2. 9. – 17. 10.
Motivem jedenáctého ročníku Fotograf Fes-
tivalu je představa přírodního metabolismu 
obrazů a důvěra ve schopnost zachytit v něm 
stopy měnící se reality kolem nás. Ten se pojí 
s přesvědčením, že lidová, ne vědecká praxe 
může být vodítkem v zobrazování klimatické 
krize a v odhalování principů pozemšťanství.
en The motif of the eleventh edition of the 
Fotograf Festival is the idea of a natural me-
tabolism of the image and trust in the capacity 
to capture within it traces of the reality that 
is changing around us. This also has to do with 
the conviction that folk, non-scientific prac-
tice can serve as a guide on how to depict the 
climate crisis and uncover the principles of 
terrestrialness.

 SUMO | The Odd Year II 
sumoprague.cz

3. 9. – 15. 10.
SUMO Prague 2021 je druhý ročník projektu 
mezinárodní galerijní výměny. V rámci přehlídky 
se v prostorách zúčastněných galerií uskuteční 
výstavy a další akce, jejichž program připravily ve 
spolupráci s partnerskými galeriemi ze zahraničí. 
en SUMO Prague 2021 is the second edition of 
an international gallery exchange project. Eight 
local galleries will be hosting exhibitions with an 
accompanying program curated in collabora-
tion with partner institutions from abroad.

účastnící se galerie / participating galleries:
A.M. 180 – Gern en Regalia (US)
Berlínskej Model – Like A Little Disaster (IT)
City Surfer Office – Pince (HU)
hunt kastner – Temnikova & Kasela (EE)
Lucie Drdova Gallery
lítost – Everybody Needs Art (HU)
Polansky – MARTINETZ (DE)
ZAHORIAN & VAN ESPEN – Galleria Gilda Lavia (IT)
POP-UP Galerie AVU

4+4 DNY V POHYBU 2021
Nová strašnická škola • ctyridny.cz

9. 9. – 26. 9.
Na návštěvníky 26. ročníku čeká výstava sou-
časného umění, divadlo, workshopy, festivalová 
škola arts managementu, diskuze, představení 
pro děti, soubory z České republiky i zahraničí 
a mnoho dalšího.
en The festival’s 26th edition includes an ex-
hibition of contemporary art, theater, work-
shops, a festival school of arts management, 
public discussions, performances for chil-
dren, ensembles from the Czech Republic and 
abroad, and much more.

DEN ARCHITEKTURY
www.denarchitektury.cz

1. 10 – 7. 10.
Bohatý program nejen pro milovníky archi-
tektury zve v 80 městech po celé ČR i na Slo-
vensku na místa běžně nepřístupná nebo je 
představuje v nových souvislostech. Festival 

procházek za architekturou a otevřených sta-
veb letos sleduje fascinující pavučiny doprav-
ních spojnic a připomíná osobnosti jako Jan 
Kotěra nebo Antonín Balšánek.
en A rich program not only for architecture lov-
ers invites visitors to 80 towns across the Czech 
Republic and Slovakia to visit places that are usu-
ally inaccessible or present them in new con-
texts. This year, the festival of architecture walks 
and open buildings follows the fascinating web of 
transport links and commemorates personalities 
such as Jan Kotěra or Antonín Balšánek. FREE.

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  
VE ZLÍNĚ • Vavrečkova 7040, Zlín •  
www.galeriezlin.cz

Zlínský salon mladých 2021: Země pod nohama 
BCAA Systém, Cloudy Babies, Nikola Brabcová 
a Karin Šrubařová, Andrej Dúbravský, Robert 
Gabris, Juliana Höschlová, Tomáš Kocka 
Jusko a Alex Selmeci, Dávid Koronczi, Denisa 
Langrová, Michal Machciník, Kvet Nguyen, Max 
Vajt, Samuel Velebný 
8. 9. – 31. 9. 
Zlínský salon mladých 2021 s podtitulem Země 
pod nohama představí témata, která rezonují 
v tvorbě mladých umělců a umělkyň z Česka 
a Slovenska. 
en Zlín Youth Salon 2021 with the subtitle The 
Earth Beneath Our Feet presents themes that 
resonate in the work of young artists from the 
Czech Republic and Slovakia.
k / c Tereza Záchová a Nikolas Bernáth.

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

mi 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 or-
ganize multiple collective events in the form of 
workshops and curative meetings.
Miloš Šejn: Po-otevřeno
od / from 29. 9.
Výstava reagující na specifický prostor galerie 
Entrance v areálu Břevnovského kláštera před-
stavuje přístupy které jsou v autorově tvorbě 
přítomné v posledních letech – práci s přírodní 
hmotou a materiály využívanými pro vznik velko-
formátových akčních maleb, doplněné o textový 
vstup na pomezí deníku a filosofických úvah. 
en The exhibition reacts to the specific space 
of the Entrance Gallery in the area of Břevnov 
Monastery. It presents various approaches in 
the artist's works in the last years – work with 
natural materials that artist used to create 
large-format action paintings, accompanied by 
the textual input balancing between the diary 
notes and philosophical thoughts.

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

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 „Já jsem více malíř, než 
sochař, ale málokdo mi to věří.“ Také nevěříte? 
Přesvědčit se můžete na této unikátní výsta-
vě dosud nezveřejněných maleb, které vytvořil 
v průběhu posledních 60ti 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.

(GHMP) ZÁMEK TROJA / TROJA CHATEAU • 
U Trojského zámku 1 • út – čt, so – ne /  
Tue-Thu. Sat – Sun 10:00 – 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, bal-
ancing between different possibilities, instabil-
ity, 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

AI: All Idiots
15. 9.–24. 10.
Výstava AI: All Idiots je o vztahu mezi umělou 
a uměleckou inteligencí a o pomyslném souboji 
mezi nimi. Na jedné straně stojí ambice čes-
kých umělkyň a umělců a jejich sebeprezentace 
v online prostředí, na straně druhé umělá inteli-
gence, která z těchto snah těží. 
en The exhibition AI: All Idiots is about the re-
lationship between artificial and artistic intel-
ligence and the imaginary battle between them. 
On the one hand, there are the ambitions of 
Czech artists and their self-presentation in the 
online environment, on the other hand, the ar-
tificial intelligence that benefits from these ef-
forts.
Realizace: Jana Bernartová, Vilém Duha, An-
dreas Gajdošík, Aimee Zia Hasan, Vladimír Hav-
lík, Tomáš Javůrek, Marie Meixnerová, Matěj 
Smetana, Petra Ševců, Barbora Trnková
k / c ScreenSaverGallery

GALERIE KOSTKA
Barbora Zentková & Julia Gryboś
15. 9. – 24. 10.
Projekt umělecké dvojice Zentková & Gryboś 
tematizuje problematiku únavy a vyčerpání, kte-
rou autorky považují za jeden z nejpříznačněj-
ší symptomů dneška, pro níž je typický neustálý 
tlak na výkon a produktivitu nárokovaný součas-
ným neoliberálním systémem. 
en The project of the artistic duo Zentková & 
Gryboś deals with the issue of fatigue and ex-
haustion, which the authors consider to be one 
of the most characteristic symptoms of today – 
characterized by constant pressure for perfor-
mance and productivity claimed by the current 
neoliberal system. 
k / c Tereza Jindrová

OLGA • Za Strašnickou vozovnou 821/2 • 
st–pátek / Wen–Fri, 14:00 – 18:00 nebo na 
tel. / or by appt. 777 557 828 • bubahof.com

Věra Nováková
20. 6. – 14. 9.
Leitmotivem je instalace V nekonečném prosto-
ru. Provazochodec balancuje na tenkém drá-
tě ve vesmírném prostoru. Symbolická postava 
v symbolickém prostředí odkazuje na diverzitu 
životních možností. Pomyslné balancování s ne-
ustálou hrozbou propadu je zde vystavěné jako 
hrozba, ale i útěcha zároveň.
k / c Veronika Holcová & Dita Lamačová

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

Setiny / Hundreths, Bohumila Grögerová
17. 6. – 31. 10.
Výstava vychází z principů autorčiny tvorby (de-
konstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových 
rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté 
spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do 
dialogu se současností a zohledňuje navíc to 
z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný 
divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. 

en The exhibition is based on the principles 
of her work (deconstruction, collage, layering 
space-time planes, universalism) and on her al-
most fifty-year collaboration with Josef Hiršal. 
It creates a dialogue with the present, taking 
into account some of the aspects of Bohu-
mila Grögerová’s work and life that no viewer or 
reader has ever seen or read before.

PRAGOVKA ARTDISTRICT • Kolbenova 
923/34a, Praha 9 • út – čt / Tue – Thu, 
14:00 – 20:00, pá–ne / Fri – Sun, 14:00 – 
18:00 • pragovka.com
KANCELÁŘ Pragovka for Art, z.s.

Stefan Klein a kolektiv: QA#4 Kancelář-
intervence/ Office-Intervention
3. 9. – 18. 9.
Umělecká intervence Stefana Kleina a kolektivu 
do prostředí kanceláře Pragovka for Art z.s. Vst-
up na základě objednání (produkce. pragovka-
gallery@gmail.com)
en Stefan Klein and collective prepared an art 
intervention to the Office anvironment of Pra-
govka for Art association. Visits by appointe-
ment (produkce.pragovkagallery@ gmail.com)

PRAGOVKA GALLERY REAR
Tomáš Arnošt, Matěj Bednařík, Zuzana 
Bittnerová, Robert Buček, Václav Kolařík, 
Jaroslav Koléšek, Aneta Krátká, Gabriela 
Maňáková – Fraisová, Petr Mazáč, Martin 
Mydlarčík, Šárka Mikesková, Ondřej Nahorniak, 
Veronika Plátková, Hana Rodková, Šimon 
Szabo, Petr Szyroki, Josef Šlégl, Jan Špaček, 
Petr Švolba: Regenerace / Regeneration
19. 9. – 12. 12.
Regenerace je projekt představující obnovu 
a nové rozložení sochařských sil ve volné tvor-
bě absolventů Ateliéru sochařství Fakulty umě-
ní Ostravské univerzity. Výstava je koncipována 
jako expozice samostatných sochařských osob-
ností propojených vazbou na studia v rámci 
specificky profilované a charakteristické ostrav-
ské sochařské školy.
en Regeneration is a project representing the 
renewal and new distribution of sculptural forc-
es in fine works of graduates of the Sculpture 
Studio of the Faculty of Arts of the University of 
Ostrava. The exhibition is conceived as an ex-
position of independent sculptural personalities 
connected by a connection to studies within 
a specifically profiled and characteristic ostra-
van sculpture school.
k / c Jaroslav Koléšek

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
Filip Dvořák, Kristina Fingerland, Hadaikum, 
Juliana Höschlová, Eliška Konečná, Michael 
Nosek, Overall Office: Tide of Softness
19. 9. – 21. 10.
Skupinová výstava představí umělce*kyně, jež 
spojuje schopnost vnímat extrémní konzumní 
tendence naší společnosti a kriticky na ně rea-
govat vlastním unikátním způsobem. Napříč vy-
stavenými díly lze pozorovat obrat k materiálům 
a technikám spojovaným s řemeslným umem 
předchozích generací.
en Group exhibition present artists who com-
bines the ability to perceive the extreme con-
sumer tendencies of our society and criti-
cally respond to them in their own unique way. 
Across the exhibited artworks, can be observed 
a turn to materials and techniques associated 
with the craftsmanship of previous generations.
k / c Veronika Čechová

PRAGOVKA GALLERY POP-UP
Eliáš Dolejší: Obyčejné myšlenky / Common 
Thoughts
19. 9. – 21. 10.
Tvorba Dolejšího je charakteristická použitím 
dřeva a papíru spolu s využitím plátkových kovů. 
Souhra těchto materiálu dává vyniknout křeh-
kosti, nestabilitě a odlehčenosti formy – Dolej-
šího typického symbolismu. Dominantou výstavy 
je objekt „Infinita“ reagující přímo na prostor 
galerie.
en Eliáš Dolejší likes working with wood and pa-
per in combination with sheet metal. The com-
bination of these materials highlights the fra-
gility, instability, and lightness of form – typical 
Eliáš’s symbolism. The object, called the “Infin-
ity”, dominates the exhibition.
k / c Magdalena Shnitzerová

FOYER
Bar Dvir Rahamim: The Ground Beneath Us 
Moves Upwards
19. 9. – 12. 12.
Site-specific procesuální instalace izraelské 
umělkyně Bar Dvir Rahamim je zamýšlena pří-
mo na míru Foyer v Pragovka Gallery. Umělec-
ká proměna podlahy v sobě kombinuje malířské 
i sochařské přístupy a materiály. Realizace re-
aguje nejen na prostor, ale i na příchozí ná-
vštěvníky, jejich přítomnost a každodenní pro-
voz galerie.
en Site specific prosessula installation by Israeli 
artist Bar Dvir Rahamim is concepted as a dia-
logue with the space of Foyer in Pragovka Gal-
lery on a daily basis. The installation transforms 
the floor to an object between painting and 
sculpture leading a dialogue with anyone, who 
enter. Material created and destroyed by a re-
petitive motion.
k / c Martin Vlček

THE WHITE ROOM
Alessandra Svatek: Matné plány hrdinských 
činů
19. 9. – 21. 10.
Výchozím bodem pro tvorbu Alessandry Svatek 
je průhlednost objektů, v nichž využívá kresbu 
prachem a testuje divákovu schopnost pozoro-
vat. Její instalace reaguje na prostory The White 
Room: pracuje s lomem světla, odrazem i de-
formací viděného a neviditelného, aby diváka 
přesvědčila o nemožnosti pojmout svět jako ce-
lek jakýmkoliv objektivním způsobem.
en The starting point for Alessandra 
Svatek's work is the transparency of objects in 
which she uses dust drawing and tests the view-
er's ability to observe. Her installation responds 
to places of The White Room: she is working 
with the refraction of light, reflection and de-
formation of the seen and the invisible, to con-
vince the viewer of the impossibility of conceiv-
ing the world as a whole in any objective way
k / c Lucie Nováčková

BÝVALÁ JÍDELNA
Catherine Radosa: Ozvěna pozítří / An Echo 
from after tomorrow
19. 9. – 2. 10.
Výzkumně-umělecký projekt francouzské uměl-
kyně pojednává o situaci areálu Pragovky se 
vším, co je pro něj specifické. Od historie po 
současnost, poznamenanou proměnami terénu 
a architektury, od stop práce dělníků po pro-
měnu prostoru umělci, o místě, kde se rodí roz-
ličné sny o budoucnosti a probouzí zapomenutá 
či nestrávená minulost.
en An art-research project by French Artist 
Catherine Radosa is focusing on all that is so 
specific for the Pragovka area. From past till 

symbolický a hluboký cyklus snímků, které autor 
pořídil během 26 let práce, zachycuje španěl-
ské náboženské tradice a zaujme všechny mi-
lovníky špičkové dokumentární fotografie. Kol-
do Chamorro byl také souputníkem a přítelem 
Josefa Koudelky, s nímž měl společnou výstavu 
v roce 1989 v Madridu.
en Photo exhibition one of the most interest-
ing Spanish photographers of the 20th cen-
tury. A mysterious, symbolic and deep series of 
pictures on Spanish religious traditions taken 
during 26 years that will captivate all lovers of 
top documentary photography. Koldo Cham-
orro 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 Palack-
ého nám. metro station (E3) • nonstop • 
facebook.com/galerievpodchodu

Jan Kvíz: Rafťáci
15. 9. – 27. 10.
Jan Kvíz se v projektu Rafťáci ohlíží za živ-
lem vody. Ten zpracovává v rámci tematické-
ho celku Galerie Mimochodem zaměřeného 
na přírodní elementy. Název výstavy vychází ze 
stejnojmenného českého komediálního filmu 
z roku 2006, který autora fascinuje ironickým 
spojením nezkrotného živlu vody a neohrabané 
teenage komedie.
en Within the thematic unit of the Mimocho-
dem Gallery focused on natural elements, in 
this case water, Jan Kvíz presents his project 
Rafťáci/Rafters. The title of the exhibition is 
based on the Czech comedy film of the same 
name from 2006, which fascinates the author 
with its ironic combination of an untamed ele-
ment of water and a clumsy teenage comedy.
k / c 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
GALERIE

Roel van der Linden: Face it!
2. 9. – 1. 10.

VLAJKA
Jan Merta
2. 9. – 7. 12.

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

Vladimír Hanuš: Před stavy
14. 9. – 30. 10.
Aktuální tvorba / Current work.

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

Polarograph Laboratoř
7. 9. – 2. 10.
V galerii Nika můžete spatřit fotografie z projek-
tu Polagraph Laboratoř, který se věnuje českým 
a slovenským fotografům a snaží se ukázat hod-
notu tuzemské fotografie. V Nice se postupně 
vystřídají jednotliví autoři, kteří přiblíží příběhy 
svých prací. 
en In Nika Gallery you can see photographies 
from the Polagraph Laboratory project, which 
focuses on Czech and Slovak photographers 
and is trying to show the value of local photog-
raphy. You will be able to see more authors as 
they will change during the one month of the 
exhibition. 
k / c Anna Crhová a Anna Roubalová
Ruta Putramentaite: Kost / The Bone
5. 10. – 30. 10.
Galerie nika je součástí živého organismu ves-
tibulu metra. Organismu, který drží a funguje 
díky stěnám stejně jako tělo drží a funguje díky 
kostem. Nika je sice malým prázdným prosto-
rem v kostech tohoto organismu, zároveň ale 
celý tento organismus obsahuje. 
en Nika Gallery is part of a living organism of 
the metro station. An organism which holds 
together and works thanks to its walls, as the 
human body holds together and works thanks 
to its bones. Nika is a small and empty space in 
the bones of this organism, but simultaneusly it 
contains the organism as a whole. 
k / c Anna Crhová, Anna Roubalová
E4

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

Tomáš Absolon: New balance,
15. 9.–30. 10.
Ve své generaci je autor paradoxně nejméně 
strategickým a zároveň nejosobnějším malí-
řem. A asi nejvíc ze všech spoléhá na malbu 
jako médium výtvarné pravdy. Na první pohled 
se jedná o virtuózní, na druhý pohled o téměř 
přecitlivělé, introvertní malířské události. Jejich 
estetika vyprázdnění je vlastně určitým druhem 
ochrany stále křehčí subjektivity, která se už 
zdá být pouhou poznámkou na okraj toho vše-
ho, co vidíme kolem sebe. 
en In his generation, the author is paradoxical-
ly the least strategic and at the same time the 
most personal painter. And probably most of 
all he relies on painting as a medium of artistic 
truth. At first glance, these are virtuoso, at sec-
ond glance almost hypersensitive, introverted 
painting events. Their aesthetic of emptying is 
actually a kind of protection for an increasingly 
fragile subjectivity, which already seems to be 
a mere remark on the fringes of everything we 
see around us.
k / c Marek Pokorný
E5

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

Deana Kolenčíková: Za 5 minút 12
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. – 8. 9.
Japonská ilustrátorka úspěšně zakončuje stu-
dia 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 com-
pletes 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 grad-
uate silkscreen book Infinity.
Mistr Janďourek: Adast Dominant 514
14. 9. – 7. 10.
Nevelká místnost v boční chodbě budovy UM-
PRUM byla do května 2021 domovem ofsetové-
ho stroje Avast Dominant 514 a tiskaře Jaroslava 
Janďourka. Generace ilustrátorů, typografů 
a grafiků si díky této dvojici osahaly základy tis-
kařského řemesla. V šuplících dílny se nahro-
madilo nespočet unikátních tiskovin. 
en The small room in the side corridor of the 
building AAAD Prague was a home of the Avast 
Dominant 514 offset machine and print master 
Jaroslav Janďourek until May 2021. Thanks to 
this pair, generations of illustrators, typogra-
phers and book editors covered the basics of 
the printing craft. Countless prints were piled.
F3

GALERIE VYŠEHRAD • Vyšehrad, 
V pevnosti 159/5b (F3) • út – pá / Tue – Fri 
13:30 – 18:00, so – ne /Sat – Sun 13:30 – 
18:00 • facebook.com/vysehradgalerie • 
praha-vysehrad.cz

Daniel Pitín: Inkorporace
3. 9. – 3. 10.
Marek Meduna
8. 10. – 28. 11.
k / c Petr Vaňous
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

Představy komunity VI: Lekce kolektivní 
samoty / Imagined Community VI: Class of 
Collective Loneliness
1. 9. + 18. 9. 18:00 (debata)
Etc. galerie ve spolupráci s filmařkou Annou 
Kryvenko uvádí projekt Lekce kolektivní samoty, 
jenž se zabývá možnostmi sousedské komuni-
kace na příkladu nuselské čtvrti. Promítání no-
vého krátkého filmu Anny Kryvenko doplní dis-
kuse s místními aktivisty, spolky a obyvateli, jež 
se uskuteční 1. 9. v prostorách galerie. 
en In collaboration with the filmmaker Anna 
Kryvenko, etc. gallery presents the project 
Class of Collective Loneliness that explores 
forms of communication between neighbours, 
using the example of the Nusle neighbourhood. 
The screening of Anna Kryvenko’s new film will 
be accompanied by a discussion with local ac-
tivists, organisations and residents. 
k / c Markéta Jonášová

 Představy komunity VII: Elementární 
možnosti propojení / Imagined Community VII: 
Elementary Possibilities of Connection
5. 10. 19:00, altán v parku Jezerka na Praze 4 / 
summerhouse in Jezerka park, Prague 4
Co by se stalo, kdyby úplně přestala platit vě-
decká fakta? Zavládne chaos? A jak propojit 
„číslovost” s citlivostí a do středu umístit vztahy 
– ty mezilidské i mimolidské? Díla prezentovaná 
v rámci promítacího pásma nás učí pozornos-
ti k živelnému tempu, jenž není lineární a ex-
traktivistické. 
en What would happen if scientific facts 
stopped being true? Would chaos reign? How 
do we connect ’numberness’ with sensitiv-
ity and place relationships at the centre of it 
all, both inter-human and non-human? The 
screened artworks teach us to be perceptive 
to a natural tempo that is not linear and ex-
tractivist. 
k / c Lukáš Likavčan, Anna Remešová
MIMO MAPU / OFF THE MAP

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

Hanna Råst: Cestovatelé / Travelers
15. 9. – 20. 10.
Zpřítomnění je plné uvědomění si přítomnos-
ti. Prožití momentu tady a teď v plnosti jeho 
síly. Současně zpřítomnění ovlivňuje kolektivní 
i osobní paměť a vědomí přicházející budouc-
nosti. Finská umělkyně Hanna Råst dlouhodobě 
zkoumá proces, jak vnímáme čas a jakou úlohu 
v tom hraje naše paměť a fotografický záznam 
skutečnosti. Svůj tvůrčí proces nazývá „archeo-
logií času a paměti“. 
en Presentification means full awareness of the 
present. Experiencing the moment here and 
now in the fullness of its power. Presentifica-
tion also affects collective and personal mem-
ory and awareness of the upcoming future. 
Finnish artist Hanna Råst has been exploring 
for a long time the process of how we perceive 
time and what role our memory and photo-
graphic record of reality play in it. She calls her 
creative process "the archeology of time and 
memory."
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 na-
cházíme 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 by-
passed. 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

Miroslava a Vladimíra Večeřovy: Západ 
v ledovci / Sunset In an Iceberg
14. 8. – 26. 9.
Sestry Večeřovy představí v galerii Entrance 
umělecký projekt inspirovaný ročním obdobím 
(cyklem planety, kosmologií) i alchymický-

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

Václav Požárek: vzít na hůl, hůl do vody, 
voda to vzala
1. 9. – 2. 10.; 13. 10. – 27. 10.

Švýcarský umělec československého původu 
Václav Požárek se v Česku představuje na prv-
ní samostatné výstavě po dvaceti letech. Díla 
převzatá z jeho letošní výstavy „TUC (Turnstile 
Utter Chaos)“ v Kunstverein Bielefeld – pro Po-
žárkovu tvorbu typické lakované objekty ze dře-
va – doplňuje výběr kolážových prací na papíře. 
en The Swiss artist of Czechoslovak origin Vaclav 
Pozarek presents himself in the Czech Repub-
lic 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 selec-
tion of collage works on paper.
Iška Fišárková
6. 10. – 10. 10.
Výstava vychází z její dlouholeté praxe módní 
návrhářky. Při manipulaci s papírovými střihy 
objevila specifickou estetickou kvalitu rozlože-
ného střihu – vzniklé variace otvírají netušené 
konotace a významy. Výstava je součástí pro-
gramu přehlídky Designblok 2021. 
en The exhibition is based on her experience 
as a fashion designer. When handling paper 
cuts, she discovered the aesthetic quality of an 
unfolded cut – the created variations open up 
many unsuspected connotations. The exhibi-
tion is part of the program of Designblok 2021. 
k/c Jiří Švestka

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

Pozdravy z Tojamy: 30 let českého skla 
v Japonsku / Greetings from Toyama: 30 Years 
of Czech Glass in Japan 
Vladimir Klein, František Janák, Jindřich 
Marek, Pavel Mrkus, Pavel Trnka, Lada 
Semecká, Stanislav Müller, Václav Řezáč 
a Jaroslav Šára
26. 6. – 5. 9.
Výstava se soustředí na důležitou etapu vzá-
jemného prolínání českého, zejména ateliéro-
vého, skla a umění Dálného východu. Prezentu-
je skupinu sklářských umělců, kteří dlouhodobě 
v letech 1991–2021 pedagogicky působili nebo 
působí v ateliéru tzv. studených technik na Toy-
ama City Institute of Glass Art na japonském 
ostrově Honšú. 
en The exhibition focuses on a phase of the 
mutual interconnection of Czech, mostly stu-
dio glassworks and art of the Far East. The ex-
hibition presents a group of glass artists who 
taught or still teach long-term during 1991-2021 
in the studio of so-called Cold Techniques at 
Toyama City Institute of Glass Art at Japanese 
island Honshu.
k / c Milan Hlaveš
Luba Bakičová, Barbora Štefánková: Hra. Hra? 
Hra! / The Game. The Game? The Game!
18. 9. – 5. 12.
Práce dvou mladých, v současnosti nejvýrazněj-
ších a profesně velmi úspěšných představitelek 
mladé autorské sklářské tvorby a designu v Če-
chách. Jejich díla jsou vizuálně rozdílná, téměř 
protikladná, ale obě autorky mají i mnoho spo-
lečného. Výstava, která bude obsahovat menší 
instalace, volné objekty a skleněné šperky, určitě 
zaujme svým obsahem i způsobem prezentace. 
en The exhibition presents works of two young, 
the most distinct, and professionally success-
ful representatives of young glassmaking and 
design in the Czech Republic today. Their art 
pieces are visually different, almost opposite, 
yet the artists have a lot in common. The ex-
hibition consists of small installations, objects, 
and glass jewelry. The content and the presen-
tation of works will grab your attention.
k / c Sylva Petrová
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

zvukac (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 moni-
torovací místnost mapující pohyby venku. Vý-
stava má procesuální charakter a začíná téměř 
prázdnými místnostmi a videoprojekcí s prosto-
rovým zvukem.
en The project refers to binary dichotomies 
that shape our thinking, behaviour and every-
day life, and it transforms the underground 
space of the gallery into a observation room 
that maps movements outside. The exhibition 
has a processual character, and begins with 
an almost empty space with a video and spa-
cial sound.

 Terike Haapoja & Laura Gustafsson, 
Institut úzkosti: Stávání se / Becoming
Stávání se je výstava s otevřeně kolektivní ambi-
cí: je rozsáhlou sbírkou mnohohlasých svědec-
tví o pěstování vazeb s nadlidskými realitami. 
Promítání hlavního, tříhodinového videa autor-
ského dua Gustafsson & Haapoja začíná každou 
středu a neděli vždy ve 12:00 a 15:00 hodin.
en Becoming is an exhibition with an openly 
collective ambition: it gathers a massive collec-
tion of testimonies about making kin with mo-
re-than-human realities. The screening of the 
main 3-hour long video project by Gustafsson 
& Haapoja starts every Wednesday to Sunday 
twice a day: at 12am and at 3pm.
k / c Lukáš Likavčan a Display – Sdružení pro 
výzkum a kolektivní praxi

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 jednoho z nejzajímavějších 
španělských fotografů 20. století. Mysteriózní, 

now, concerning changes of architecture and 
terrain, from paths of workers to changes made 
by artists. About a place, where a wide range of 
dreams abut the future is born and forgotten 
past waking up again.
k / c Lucie Nováčková

VENKOVNÍ INSTALACE
Reinhold Zisser: (de)Fragmentace:  
Notgalerie-Pragovka / (de)Fragmentation: 
Notgalerie-Pragovka
19. 9. – 2. 10.
V roce 2020 byl po pěti letech Reinhold Zisser 
nucený rozložit dřevěnou budovu Notgalerie 
(autonomní zóna na periferii Vídně) na jednot-
livé fragmenty. V zájmu pokračování idejí, kte-
ré vedly ke vzniku projektu, nabídl jednotlivé 
architektonické části umělcům a spřáteleným 
institucím.
en In 2020 was Reinhold Zisser made to dis-
mantle after five years a wooden buildng of 
Notgalrie (an autonomous zone in Vienna pe-
riphery). In order to continue with the project 
concerning the ideas that led to its start, Rein-
hold decided to offer these architectional frag-
ments to artists and collaborating institutions.
k / c Lucie Nováčková, Martin Vlček

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

Ruti de Vries
14. 9. – 28. 9.
Izraelská umělkyně Ruti de Vries ve svých vý-
stavních projektech pomocí textilních prvků, 
kreseb i nalezených „ready mades“ vytváří pod-
vědomé interiéry, jejichž řemeslné detaily mo-
hou suplovat lidskou identitu a především napě-
tí mezi vnitřním a vnějším, tíhou a lehkostí. 
en In her exhibition projects, Israeli artist Ruti 
de Vries creates subconscious interiors using 
textile elements, drawings and found "ready 
mades", whose handicraft details can represent 
human identity and, above all, the tension be-
tween inner and outer, heaviness and lightness.
k / c Šárka Koudelová

4+4 DNY
V PO HYBU

26. mezinárodní festival současného umění
Místa konání: Nová strašnická škola • Vzlet

VIKTOR 
PIVOVAROV

14/5
—21/11
2021

Moscow Gothic
MOSKEVSKÁ GOTIKA

TRAFO GALLERY
10. 9.—31. 10. 2021

kurátor / Blanka Čermáková
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