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

Člověk v jeskyni / Human in Cave
24. 11. – 6. 2.
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Skupinová výstava na téma jeskyní a speleo-
logie konfrontující tvorbu současných umělců 
a historické, archeologické a paleontologické 
exponáty zapůjčené z Ústavu Anthropos 
Moravského zemského muzea v Brně, Muzea 
Blanenska a Městského muzea v Hořicích. 
Výstava je poctou Prof. Karlu Absolonovi 
a dalším objevitelům podzemních prostor.
en Group show focused on caves and speleol-
ogy confronting the work of contemporary 
artists and historical, archeological and pa-
leontological exhibits from the Anthropos In-
stitute of Moravian Museum in Brno, Museum 
of Blansko Region and Hořice Museum. The 
exhibition is hommage to Prof. Karel Absolon 
and other explorers of underground spaces.
k / c Milan Mikuláštík a Jana Písaříková

A4
HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA • Bubenská 14 • 
út–so / Wed–Sat, 18:00–24:00
A5
BOLD GALLERY • U Měšťanského 
pivovaru 6a • út–pá / Tue–Fri, 14:00–8:00 • 
so / Sat, 11:00–18:00 •  
www.boldgallery.art

Matěj Macháček: Blue Tree
20. 10. – 20. 11.
k / c Radek Wohlmuth

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

Nadějné vyhlídky. Dítě v současném umění
od / from 9. 11.
Nová rozsáhlá výstava v Centru DOX představí 
díla s náměty dítěte a dětství. Zastoupeny 
budou téměř čtyři desítky českých autorek 
a autorů všech generací a všech žánrů –  
– od klasické malby a kresby přes fotografie 
a plastiky po videoart.
en Child and childhood in contemporary art.
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 
navazuje na jejich prezentaci v médiu knihy. 
en Viktor Karlík’s exhibition LITERATURE 
presents sculptures and objects from the 
series of the same name that began in 2012, 
complete and in public for the first time and 
in its original material form.  
k / c Magdalena Juříková
Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined
30. 9. – 30. 1.
Výstava není klasickou autorskou retrospek-
tivou či přehlídkou nových, zatím nevystave-
ných prací. Skupina umělců na dílo Vladimíra 
Skrepla reaguje vlastními pracemi a ukazuje, 
jak široký a různorodý je Skreplův vliv na 
současnou uměleckou scénu.
en The exhibition Vladimír Skrepl: Remixed and 
Reimagined is neither a classical retrospective 
nor a showcase of new, as yet unexhibited 
works. Rather, the exhibition is intended to 
show how wide and diverse Skrepl’s influence 
on the contemporary art scene is.
k / c Otto M. Urban

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

Radek Pilař 90
20. 10. – 20. 2.
Výstava k nedožitému výročí oslaví a při-
pomene Radka Pilaře nejen jako autora 
legendárních postav dětských pohádek, ale 
díky hloubkové sondě do dosud neprobáda-
ných částí rozsáhlého depozitu ukáže i dosud 
neznámá díla z jeho volné tvorby, která 
nebyla nikdy vystavena. Na celé koncepci se 
významnou měrou podílí rodina Radka Pilaře, 
která nám umožnila přístup k materiálům 
v ateliérech autora.
en Radek Pilař (1931–1993) is best known as an 
illustrator of children’s books and a creator 
of animated cartoons. His popularity in the 
late sixties was due to the jingle for Czech TV 
bedtime stories, Večerníček, and the cartoon 
series about of the “good robber” Rumcajs. 
He made a number of remarkable attempts 
to combine painting, photography and film 
but after the so-called normalization, he 
ostensibly concentrated only on work for chil-
dren. It is no wonder that when, twenty years 
later, his assemblages with melted plastic and 
pioneering video artworks suddenly left the 
privacy of the artist’s studio, they seemed like 
apparitions from another world – they were 
so unlike the popular television characters he 
created in the same period.
k / c Pavel Ryška

B3
STONE PROJECTS • Korunovační 14 •  
st / Wed, 15:00–18:00 • nebo po 
domluvě /  
or by appt. • stoneprojects.cz
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
B4
ARTWALL GALLERY • opěrná zeď 
Letenských sadů / Letná Gardens support 

wall, Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše • 
nonstop • artwallgallery.cz

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 fea-
tured 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 conductor – is directed towards the land-
scape, which humans have formed with their 
gestures 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
Andy Singer: KarikAUTury / CARtoons
16. 11. – 14. 2.
Americký autor Andy Singer se ve své kres-
lířské tvorbě už přes třicet let věnuje tématu 
automobilismu a propagaci cyklistiky. Jeho 
karikatury upozorňují na to, jakým způsobem 
přebujelý automobilismus komplikuje život 
obyvatelům města, ale zdůrazňují i prová-
zanost lidské závislosti na automobilech 
a zhoršující se klimatické krize. 
en American artist Andy Singer has been 
working on the subject of motoring and the 
promotion of cycling for over thirty years. His 
cartoons draw attention to the ways in which 
excessive motoring complicates the lives of 
city dwellers, but also highlight the intercon-
nectedness of human dependence on cars 
and the worsening climate crisis.

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

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

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

Petr Veselý
16. 11. – 18. 12.

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

Ester Knappová: Borůvky / Blueberries
5. 11. – 28. 11.
Letos jsem byl na borůvkách jen jednou. 
Borůvky si dávám obvykle do jogurtu k snídani, 
když na Dvojce poslouchám pořad „Jak to 
vidí…“ Esteřiny borůvky však nejsou ani o jídle, 
ani o ekonomice… Jsou o odlehlém zákoutí 
hlubokého lesa, kam sotva pronikne pár 
ostrůvků slunečního svitu. Nebo o snu, kde 
se taková zákoutí často vyskytují? Anebo snad 
o jeho fotografii?
en I picked blueberries only once this year. 
I typically eat blueberries with yogurt for 
breakfast, while listening to the program “How 
They See It…” on Radio 2. Ester’s blueber-
ries, however, are not about food or the 
economy. They are about a remote nook 
deep in the woods, that only a few rays of sun 
ever penetrate. Or is it about a dream, where 
such nooks often appear? Or perhaps about 
a photograph of this dream?
k / c Jiří Kovanda
Kristina Fingerlandová
10. 12. – 2. 1.
k / c Gabriela Kotiková

GALERIE KURZOR
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.
Esoterie je často vnímána a zařazována buď 
na samou hranici sci-fi, předkládána jako 
vize šílenců, nebo je diskutována svrchovaně. 
Vyznat se znamená být obviněn z podivínství. 
Vyznání je tolerováno s úšklebkem, mystik je 
k posměchu. Cítíme-li cokoli neprůkazného, 
stáváme se součástí okultního světa? Jsme 
schopni o tom veřejně hovořit? 
en Esotericism is often perceived and 
classified as existing on the very borders of 
sci-fi, as the vision of a lunatic, or treated 
with disrespect. To believe is to be accused 
of weirdness. Faith is tolerated with a smirk, 
the mystic is the target of ridicule. If we 
sense the truth of something unproven by 
evidence, do we thereby become part of 
the occult world? Are we free to talk about it 
polite company?
k / c Sráč Sam a Denisa Bytelová
Libuše Jarcovjáková, Markéta Kinterová, 
Karolína Rossí, Jan Dienstbier, Lukáš Kubec, 
Ondřej Vinš, Adam Vačkář: Zátiší / Still Life
15. 12. – 6. 2.
Roční program uzavřeme žánrem zátiší. 
Politický rozměr tohoto formátu s nádechem 
biedermeieru je sporný a přitažlivý zároveň. 
Při prvním čtení se zátiší může jevit jako 
odvracení pohledu od toho, co se děje. Na 
druhou stranu ale může reprezentovat silný 
kritický postoj.
en We’ll end up this year’s program by the 
still-life genre. The political scale of this 
format with a touch of Biedermeier style is 
controversial and attractive at the same time. 
The first look at the still-life appears as a look 
away from what is currently happening. On the 
other hand, it may represent a critical opinion.
k / c Sráč Sam a Denisa Bytelová

(NG) VELETRŽNÍ PALÁC / TRADE FAIR 
PALACE • Dukelských hrdinů 47 • 
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 surrealist and conceptual paintings, 
drawings and albums, created in Moscow in 
the 1970s and after his relocation to Prague in 
1982, and featuring the premiere of captivating 
new works.
k / c Julia Bailey, Máša Černá Pivovarová
Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie 
Josefa Mařatky / Dynamic Drawing: Josef 
Mařatka’s Motion and Dance Studies
10. 8. – 14. 11.
Český sochař Josef Mařatka (1874–1937) byl 
fascinován pohybem modelek v ateliéru 
i tanečnic na jevišti. Pohotově zaznamená-
val tužkou na papír jejich emočně naléhavé 
postoje, jež se mu staly předlohou sochařských 
děl. Metodu spontánní kresby před volně se 
pohybujícím modelem převzal od francouzské-
ho sochaře Augusta Rodina, jehož byl v letech 
1901–1904 žákem. Grafický kabinet představí 
Mařatkovy kresby tanečnic Carmen Damedozo-
vé, Ruth Saint-Denis a Olgy Gzovské.
en The Czech sculptor Josef Mařatka 
(1874–1937) was fascinated by the movements 
of models in the studio and dancers on stage. 
He swiftly made pencil sketches on paper cap-
turing their emotionally strong poses, which he 
subsequently used as bases for his sculpted 
works. Mařatka began to use the spontaneous 
drawing method he learned from the French 
sculptor Auguste Rodin, under whom he stud-
ied from 1901 to 1904. The Graphic Cabinet 
will present Mařatka’s drawings of the dancers 
Carmen Damedoz, Ruth Saint-Denis and Olga 
Gzovskaya.
k / c Petra Kolářová
Umělecká grafika ve světě reprodukce:  
Lepty malíře Bedřicha Havránka / Artistic 
prints in the world of reproductions: Etchings 
by the painter Bedřich Havránek
10. 8. – 14. 11.
Dominantní pozici v oblasti reprodukční a užité 
grafiky zastávaly v 19. století techniky litografie, 
ocelorytu a dřevorytu. „Dlouhé století“ se však 
zároveň vyznačovalo rozvojem tzv. umělec-
ké či volné grafiky, tj. grafiky chápané jako 
samostatné výtvarné dílo. Ve druhé třetině 
století se nicméně grafické umění převážně 
omezilo právě na svou reprodukční a informa-
tivní úlohu. Jedním z mála výtvarníků, kteří se 
umělecké grafice i v tomto období věnovali, 
byl malíř Bedřich Havránek. Kromě výsledných 
grafických listů jsou v tomto gra fickém kabinetu 
představeny příklady tiskových stavů – mezifá-
zí, spočívajících v průběžném otiskování desky 
ještě před jejím dokončením.
en Lithography, steel engraving, and wood 
engraving techniques held a dominant position 
in the field of reproductive and applied graph-
ics the nineteenth century. However, the so-
called “Long Century” was also characterised 
by an increase in artistic graphics – graphic 
art objects viewed as independent artworks. 
Nevertheless, during the second third of the 
nineteenth century graphic art was mainly 
limited to its reproductive and information-
providing function. One of the few artists 
who devoted himself to artistic graphic art 
even during this time was the painter Bedřich 
Havránek. In addition to the final prints, this 
collection includes examples of different print 
states – interim stages that result from the 
various impressions made using a plate prior to 
the time it is finished.
k / c Petr Šámal

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

Vojtěch Adamec, Andrea Baštýřová, Aleš 
Brázdil, Michal Cimala, Linda Čihařová, Epos 
257, Václav Girsa, H3T architekti, Matěj 
Hájek, Anežka Hošková, Jakub Hubálek, 
Martina Chloupa, Matyáš Chochola, Blanka 
Jakubčíková, Jakub Janovský, Josefína 
Jonášová, Alžběta Jungrová, Jan Kaláb, 
Martin Káňa, Lenka Klodová, Martin Krajc, 
Jakub Matuška, Linda Mikolášková, Anna 
Neborová, Jakub Nepraš, Matěj Olmer, Jan 
Padyšák, Stanley Povoda, Michal Pustějovský, 
Tomáš Rasl, Michael Rittstein, Jakub Roztočil, 
Magdaléna Roztočilová, Dana Sahánková, 
Martin Salajka, Tomáš Skála, Ira Svobodová, 
Robert Šalanda, Pavel Šebek, Michal Škapa, 
Marek Škubal, Mark Ther, Pavel Tichoň, 
Zdeněk Trs, Jakub Tytykalo, Viktor Valášek, 
Dan Vlček, Jan Vlček, Ondřej Vyhnánek 
(X – DOG), Jan Vytiska, Zeb One
T 9-2-7 (JEDNOTA V ROZMANITOSTI):  
Výstava k 15 letům Trafačky
18. 11. – 31. 12.
Skupinová výstava 51 umělců k 15 letům zalo-
žení uměleckého uskupení Trafačka vychází 
z principu tří vlivových skupin, které vznikaly 
v časovém horizontu existence Trafačky v býva-
lé vysočanské trafostanici. 
en The group exhibition of 51 artists to com-
memorate 15 years since the founding of the 
Trafačka art group is based on the principle 
of three influential groups, which consciously 
or subconsciously arose in the time horizon of 
Trafačka’s existence in the former Vysočanská 
transformer station. 
k / c Petr Vaňous

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

Karel Vostárek: Podzimní prořez/ 
The Autumn Pruning
15. 10. – 11. 11.
Výstava s názvem „Podzimní prořez“ předsta-
vuje bezmála 40 let tvorby výtvarníka, scé-
nografa, herce, režiséra a pedagoga katedry 
výchovné dramatiky DAMU Karla Vostárka. 
Vystaveny jsou výtvarné návrhy, makety scén, 
loutky, scénické objekty a fotografie z inscenací 
a performancí, ale i sochařská tvorba a do-
kumentace realizovaných projektů. Součástí 
expozice je také video projekce. 
en The exhibition entitled “The Autumn 
Pruning” presents the work of Karel Vostárek 
–artist, scenographer, director and teacher at 
DAMU’s Department of Drama in Education – 
which he has created over the span of the last 
40 years. The exhibition will present his design 
proposals, scenography mock-ups, puppets, 
scenic objects and photographs from projects 
and performances, as well as his sculptural 
works and the documentation of previously re-
alized projects. The exhibition will also feature 
a video projection.
k / c Karel Kerlický

Komunita v okamžiku rozpadu / Community 
At The Moment of Disintegration
19. 11. – 19. 12.

Slovem tělo označujeme ono neustále se 
proměňující uskupení kostí, masa a krve, avšak 
ve skutečnosti zde žádná taková entita jako 
tělo není. Klamný pocit hmotně existujícího 
já. V každém jednotlivém póru těla se zjevují 
nekonečné oblasti – prázdné prostory moud-
rosti – místa kreativity. 
en When we say body, we mean that con-
stantly undulating assemblage of bones, meat 
and blood, but in fact, no such entity exists. 
The illusory feeling of a physically existing self. 
In each individual pore of the body we see 
endless spaces – empty spaces of wisdom – 
spaces of creativity. 
Autor projektu: Aleš Čermák 
Supervize: Jindřiška Křivánková, Jakub 
Gottwald, Jan Bárta, Petr Skala, Matouš Hejl 
Teoretický support: Jakub Albert Ferenc Sound 
design: Matouš Hejl

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

Petr Balíček: Fotografie / Photographs
6. 10. – 20. 2.
Petr Balíček (1942–2020) byl sice vědeckým 
pracovníkem v oboru genetiky, ale ve své 
fotografické tvorbě se věnoval řadě témat. 
Vedle dokumentu to byla zejména aranžovaná 
fotografie (např. cyklus Tváře), kterou v 70. – 
80. letech vytvářel v rámci skupiny Setkání. 
V dalších cyklech se soustředil na lidové 
léčitelství a zvyky, ale i na tabuizovaná témata 
homosexuality a dětí s genetickým postižením.
en In his photographic work, the genetics 
researcher Petr Balíček (1942 Svratka – 2020 
Hradec Králové) pursued a variety of subjects. 
Besides documentary series, he engaged in 
staged photography (e.g. the series Tváře/
Faces) that he produced in the 1970s and 
1980s within the framework of the artists’ as-
sociation Setkání (Encounters). In his following 
cycles, he focused on traditional medicine 
and folk customs, as well as on the tabuized 
themes of homosexuality and children with 
congenetal disorders.
k / c Jan Mlčoch

MUSEUM MONTANELLI • Nerudova 13 • 
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 
lékaře, neurochirurga prof. Vladimíra Beneše. 
Expozice odhaluje tohoto neobyčejného muže 
také jako vášnivého entomologa a sběratele. 
Estetické formy a barvy vystavených exponátů 
podněcují obdiv k přírodě, spojují se s umě-
leckými díly a videi ze sbírky Musea Montanelli. 
Museum se promění v tajemný kabinet kuriozit.
en This current exhibition is more than a cel-
ebration of our admiration for the Czech neu-
rosurgeon, Professor Vladimír Beneš. We also 
aim to reveal this remarkable man’s passion 
for entomology and collecting. The esthetic 
forms and colors of the exhibits evoke wonder. 
Presented alongside sculptures, artworks and 
videos from the Museum Montanelli collection, 
these unique collectors' objects enrich our 
sensibility. The Museum transforms itself into 
a mysterious cabinet of curiosities.

(NG) ŠTERNBERSKÝ PALÁC • Hradčanské 
nám. 57/15 • út–ne / Tue-Sun,  
10:00–18:00 • st / Wed, 10:00–20:00 • 
ngprague.cz

Falza? Falza! / Forgeries? Forgeries!
19. 11. – 1. 5.
Nejrůznější napodobeniny významných děl 
vznikají dodnes a jsou noční můrou jak pro 
muzejní a galerijní instituce, tak pro soukromé 
sběratele. Výstava představuje napodobeniny 
středověkých obrazů, soch i kreseb, ukazuje 
falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. 
století i padělky obrazů známých českých 
malířů 19. století a prvních dekád 20. století. 
Prezentuje také několik ikonických falz ze 
zahraničních sbírek, jež proslavila své tvůrce po 
celém světě.
en Various imitations of important works are 
still created today and are a nightmare for 
both museums or galleries and private col-
lectors. The exhibition presents imitations of 
medieval paintings, sculptures and drawings, 
shows forgeries created in the style of Dutch 
masters of the 17th century and counterfeits 
of paintings by famous Czech painters of the 
19th century and the first decades of the 20th 
century. It also presents several iconic forger-
ies from foreign collections, which have made 
its creators famous all over the world.
k / c Olga Kotková

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

Buddha zblízka / Buddha Up Close
3. 12. – 24. 4.
Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho 
učení? Jakými cestami se šířil buddhismus 
z Indického subkontinentu do jihovýchodní 
Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? 
Historii buddhistického umění od jeho počátků 
představí poprvé v České republice výstava 
pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci 
s curyšským Muzeem Rietberg.
en Who was Buddha Shakyamuni? What do 
his teachings offer? And how did Buddhism 
make its way from the Indian subcontinent to 

southeast Asia, China, Tibet, Japan, and finally 
to Europe? The history of Buddhist art from its 
roots will be introduced for the first time in the 
Czech republic in the National Gallery Prague in 
a cooperation with Zurich’s Museum Rietberg.
k / c Markéta Hánová, Johannes Beltz

C3
(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.

Výstava představuje řadu snímků, které se za-
chovaly v její pozůstalosti a byly donedávna 
zcela neznámé. Věnují se jejímu původu, Casa 
Azul, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu 
rozbitému tělu, láskám a přátelstvím. Tyto 
dnes už historické dokumenty doby jsou však 
také dokladem umění a specifického pohledu 
dalších umělců, jejichž fotografie jsou rovněž 
součástí kolekce, jako např. Man Ray, Martin 
Munkácsi, Edward Weston 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
The Club as a Shelter (Light Underground III)  
výstava světelných instalací / Light 
Installations
26. 10. – 16. 1.
Prostory středověkého sklepení Domu U Ka-
menného zvonu budou tentokrát věnovány 
výstavě audiovizuálních a hudebně světelných 
instalací na téma klubové kultury a osobních 
úkrytů. Výstavy se zúčastní audiovizuální 
umělci Radek Brousil a Oliver Torr, umělecké 
uskupení BCAA system a dvojice světelných 
designérek Pavla Beranová / Teres Bartůňková 
s hudebními vstupy od Jana Buriana, Aid Kida 
a Katarzie. 
en The exhibition will feature audio-visual 
artists Radek Brousil and Oliver Torr, the art 
group BCAA system and the lighting designer 
duo Pavla Beranová / Teres Bartůňková with 
musical inputs from Jan Burian, Aid Kid and 
Katarzia. The exhibition will feature audio-
visual artists Radek Brousil and Oliver Torr, the 
art group BCAA system and the lighting de-
signer duo Pavla Beranová / Teres Bartůňková 
with musical inputs from Jan Burian, Aid Kid 
and Katarzia. 
k / c Sandra Baborovská

(GHMP) • MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO / 
MUNICIPAL LIBRARY, 2ND FLOOR • 
Mariánské nám. 1 • út–st, pá–ne /  
Tue–Wed, Fri–Sun, 10:00–18:00, čt / Thu, 
10:00–20:00 • ghmp.cz

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 do-
kumentace českého akčního umění od 70. let 
po současnost, doplněného podobně zamě-
řenými díly z okruhu slovenské neoavantgardy, 
bude s odstupem několika týdnů (16. 11. 2021) 
představena v prostorách Domu fotografie. 
en The exhibition NO ART TODAY presents 
a selection of artworks purchased for Prague 
City Gallery’s collections over the last three 
years – that is, since 2018. The main part of the 
exhibition will take place in the Municipal Li-
brary, featuring a wide range of art tendencies 
from the 1960s to the present day. A compact 
group of purely conceptual and performative 
works from Prague City Gallery’s documenta-
tion of Czech action art from the 1970s to the 
present, complemented by similarly focused 
works from the Slovak neo-avant-garde, will 
be presented a few weeks later (16 November 
2021) at the House of Photography. 
k / c kurátorský tým GHMP / curatorial team of 
Prague City Gallery

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

EPOS 257 & Mi(a)rek Čáslavka feat. 
Jan Lesák: Alter Ego
21. 10. – 21. 11.
Výstavní projekt volně navazuje na kultovní film 
90. let režiséra Wiktora Grodeckého. Hlavní 
postava Marek a jeho představitel Miroslav 
Čáslavka inspiroval vizuální umělce Epose 257 
a Jana Lesáka skrze náhodně nalezený mate-
riál jeho osobních věcí a poznámek k takřka 
archeologickému průzkumu. Umělecký výzkum 
archivních materiálů se stal odrazovým můst-
kem pro rozplétání složité struktury sociálních 
a subkulturních souvislostí.
en The project freely reflects Wiktor Gore-
cki’s iconic movie from the ’90s. Main char-
acter Marek and the actor Miroslav Čáslavka 
inspired visual artists Epos 257 and Jan Lesák 

that accidentally found material consisting of 
his items and notes. These findings steer them 
to perform almost archeological research. Art 
research of archive materials became a start-
ing point to untangle the complicated struc-
ture of social and subcultural connections.

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

Kara Walker, Julius Eastman & The Otolith 
Group, Noah Davis, Sunday Service (with 
Kanye West), Ufuoma Essi, Frida Orupabo 
a další/and more: Not Without Joy
20. 11. – 20. 2.

Konkrétní životní a osobní příběhy, jež for-
movaly jednotlivá vystavená díla, mohou být 
chápány jako jednotlivosti, ale i zevšeobec-
něny do metafory nebo symbolu některých 
zásadních problémů, které jsou v základech 
nevyřešených traumat současnosti i minulosti 
přinejmenším mezi Afrikou, Evropou a Spoje-
nými státy jako například rasová diskriminace, 
gender nebo koloniální uvažování. 
en The specific life and personal stories that 
formed each artwork may be seen individually, 
but they may also be generalised to meta-
phors or symbols of certain key issues that 
lie in the foundations of unresolved current 
and past traumas existing at the very least be-
tween Africa, Europe and the US such as racial 
discrimination, gender or colonialism. 
k / c Petr Nedoma

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

Budoucnost je skryta v přítomnosti /  
The Future Is Hidden in the Present. 
Architecture and Czech Politics 1948-1989
22. 10. – 11. 12.
Výstava pojímá vztah architektury a politiky jako 
pole interakce státních zájmů, architektonické 
praxe a zájmů veřejnosti. V rámci této koexi-
stence se snaží najít symbiózu i třecí plochy. 
Formou artefaktů zasazených do otevřené 
struktury nahlíží témata typická pro dané 
období, jakými byly praxe státních ateliérů, 
produkce materiálů v sektoru socialistického 
stavebnictví, spolupráce s výtvarníky, družstev-
nictví či propagace bytové výstavby.
en The exhibition project shows how closely 
interconnected are supposedly unrelated 
disciplines such as architecture and politics. 
A specific example of this relationship is the 
phenomenon of socialist construction, which 
was born from the interaction of state inter-
ests, architectural practice, and the needs of 
the public. 
k / c Michaela Janečková

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

Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva 
u pana Kouzelníka / A Visit With Mr. Magician
15. 12. – 27. 3.
Výstava připomene hluboké a oboustranně 
podnětné přátelství fotografa Josefa Sudka 
(1896–1976) a architekta Pražského hradu Otto 
Rothmayera (1892–1966). Těžištěm rozsáhlého 
výstavního souboru budou světoznámé i nově 
připomenuté Sudkovy fotografie architekto-
vých realizací na Pražském hradě, ale hlavně 
výběr z cyklů Procházka po kouzelné zahrádce 
a Vzpomínky, které vznikly u architektovy vily 
v Praze 6-Břevnově. 
en The exhibition will recall the profound 
and mutually enriching friendship between 
the photographer Josef Sudek (1896–1976) 
and the Prague Castle architect Otto 
Rothmayer (1892–1966). The focus of the 
extensive body of works on display will be 
both Sudek’s world-renowned and newly 
presented photographs of the architect’s re-
alizations at Prague Castle, and above all 
a selection of images from the series A Walk 
in the Magic Garden and Remembrances, 
made in and around the architect’s villa in the 
Prague 6-Břevnov district.
k / c Jan Mlčoch

KARPUCHINA GALLERY • Rybná 22 • út–ne /
Tue–Sun, 13:00–18:00, nebo po domluvě / 
or by appointment • karpuchina.gallery

Sofie Švejdová: Skleník / Greenhouse
1. 10. – 21. 11.
Velkoformátové, organické olejomalby aktivní-
mi barvami roztírané prsty se svou bujarostí, 
diverzitou a komplexností opravdu dají 
přirovnat k přírodnímu jevu vegetačního růstu 
na ploše vymezené konstrukcí plátna obrazu. 
To však po technické stránce. Z té dojmové se 
pro její tvorbu hodí spíše přirovnání ke sluneč-
ní energii, která tento růst umožňuje. 
en New large-format, organic oil paintings 
made with active paints applied by fingers 
present certain exuberance, diversity, and 
complexity, and we can indeed compare them 
to the natural phenomenon of vegetation 
growth in a space outlined by the construc-
tion of the canvas. That applies to the techni-
cal side of things. Through the emotional lens, 
it seems we should compare her work to solar 
energy, which allows growth. 
k / c Alexandra Karpuchina
Václav Stratil & Vladimír Skrepl
2. 12. – 13. 2.
O společné výstavě dvou legend českého umě-
ní Vladimíra Skrepla a Václava Stratila se mluví 
desetiletí. Nikdo přitom neví, jak je možné, že 
na ni dosud nedošlo. Teprve letos v Karpu-
china Gallery se tento blouznivý sen stane 
skutečností a oba autoři společně představí 
své aktuální práce. 
en The joint exhibition of two legends of Czech 
art, Vladimír Skrepl and Václav Stratil, has been 
talked about for decades. No one knows how 
it is possible that it has not happened yet. It 
is only this year at the Karpuchina Gallery that 
this delusional dream will become a reality and 
the two artists will present their current works 
together. 
k / c Jiří Ptáček

C4
(GHMP) DŮM FOTOGRAFIE / HOUSE OF 
PHOTOGRAPHY • Revoluční 5 • út–st,  

zabývá úvahou nad výhledem naší společnosti 
do blízké i vzdálené budoucnosti. Zdůrazňuje, 
jak důležité je rozhlížet se kolem sebe, vyhléd-
nout ven z oken svého soukromí a následně 
se dokázat vcítit, porozumět a nesoudit. Zve 
diváky, aby nahlédli pod povrch svých životů 
a uvědomili si, jak život každého z nás ovlivňuje 
společný život náš všech. 
en What are the common outlook and how do 
they differ from our expectations? What is the 
perspective of our visions and how bold is the 
claim that we know what will happen next? The 
joint exhibition of Veronika Šrek Bromová and 
Miloš Šejn in the windows of the Fasáda gallery 
deals with a reflection on the perspective of 
our company in the near and distant future. 
He emphasizes the importance of looking 
around, looking out the windows of his privacy, 
and then being able to empathize, under-
stand, and not judge. It invites viewers to look 
beneath the surface of their lives and realize 
how the life of each of us affects the common 
life of all of us. 
k / c Markéta Musilová

D3
ARTINBOX • Perlová 370/3, Dům v Kisně • 
út–čt / Tue – Thu, 16:00–18:00 
nebo na vyžádání / or by request 
+420 777 748 433 (17. – 31. 12. pouze po 
domluvě / by appt. only) • artinbox.cz

Abbé Libansky: Deset let bez Magora / 
Ten Years without Magor
22. 10. – 25. 11.
Výstava je věnována 10. výročí úmrtí Ivana 
Magora Jirouse, básníka, publicisty, výtvarného 
kritika a vůdčí osobnosti českého under-
groundu a disentu. Pozůstává z fotografických 
vzpomínek fotografa a výtvarníka Abbé Liban-
ského 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 
Jirous – 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
Juliana Jirousová: Svatí
22. 10. – 31. 12. (malý sál)
obrázky s křesťanskou tematikou z tvorby 
malířky Juliany Jirousové, manželky 
Ivana M. Jirouse.
Předvánoční prodejní výstava z tvorby autorů 
z okruhu galerie: Barbora Balek, Petr Hampl, 
Jan Hísek, Zuzana Mantel, Suzanne Pastor, 
Luboš Plný, Nadia Rovderová, Paulina Skavová, 
Jan Švankmajer, Anna Zemánková a další.
Phila Primus "30"
5. 11. – 31. 12. (dolní sál)
Výběr z poslední tvorby kmenové autorky 
galerie Phily Primus, která v dubnu 2014 vůbec 
poprvé představila svoji tvorbu v Artinbox 
Gallery pod názvem 76% ticho / 76% silence. 
Výstavu uvádíme u příležitosti 30. narozenin 
autorky v dolním sálu galerie.
k / c Nadia Rovderová

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

Zbyněk Baladrán, Stano Filko, Jiří Kruliš, 
Richard Loskot, Katarína Poliačiková, 
Štěpánka Sigmundová, Rudolf Sikora: 
Československá astrofotografie / 
Czechoslovak Astrophotography
18. 11. – 23. 1.
Zatímco nás zaměstnává budoucnost plane-
tárního ekosystému, nejbohatší miliardáři už 
pracují na tom, jak těžký průmysl přesunout 
do vesmíru. Československá astrofotogra-
fie ukazuje rozpínající se universum jako 
obrazotvorný prostor. Spíš než jako vzdálené 
území, které si můžeme podmanit, ji vesmír 
zajímá z pozice pozorovatele a jeho současné, 
tělesné zkušenosti.
en While we are busy worrying about the fu-
ture of the planetary ecosystem, the wealthi-
est billionaires are already working on moving 
heavy industry into space. Czechoslovak as-
trophotography shows the expanding universe 
as an imaging space. Rather than a distant ter-
ritory that we can conquer, it is interested in 
the universe from the position of the observer 
and his present bodily experience.
k / c Hana Buddeus

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

Jolana Havelková: Tady, někde / Here, 
Somewhere
5. 10. – 11. 11.
Jolana Havelková v Galerii Fotografic před-
staví díla mající převážně deníkový charak-
ter. Z introspektivní mozaiky míst, událostí 
a situací získáváme vhled do osobní mytologie 
autorčina prostoru. Vizuální umělkyně Jolana 
Havelková (*1966) vystudovala ITF Slezské 
univerzity v Opavě. 
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 
mythology of the artsist’s space. Visual artist 
Jolana Havelková (*1966) graduated from the 
ITF of the Silesian University in Opava.
k / c Martin Fojtek, Tereza Bonaventurová
Jakub Rajnoch: Film sideways
26. 11. – 31. 12.
Jakub Rajnoch ve svých intermediálních 
projektech zkoumá světlo a pohyb, které 
ve vědeckém, technologickém i uměleckém 
prostředí stále nabízejí nepřeberné množství 
využití. V projektu Film sideways si klade 
zdánlivě jednoduchou otázku: Co se stane, 
když se podíváme na filmovou projekci z boku? 
a přináší na ni konkrétní a zcela unikátní 
odpověď. 
en In his intermedia projects, Jakub Rajnoch 
explores light and movement, which still offer 
an inexhaustible number of uses in scientific, 
technological, and artistic fields. In the Film 
Sideways project, he asks a seemingly simple 
question: What happens when we look at 
a film screening from the side? and brings 
a specific and completely unique answer to it. 
k / c Martin Fojtek, Tereza Bonaventurová

GALERIE GAMBIT • Řetězová 7 • 
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 • út–čt /  
Tue–Thu, 11:00–18:00 a dále po tel.
domluvě / and by appt. +420 603 570 943 • 
galeriehavelka.cz

Tomáš Lampar: Květy těla. Enkaustiky, 
Kresby / Body Flowers. / Encaustic paintings, 
drawings
3. 11. – 25. 11.

Tomáš Lampar patří mezi voyants – tvůrce 
obdařené vnitřním zrakem, který mu dovoluje 
nazřít jevy běžnými smysly nezachytitelné. 
Kresba a malba mu slouží jako komunikační ka-
nál s „čímsi“ za stolem, za stěnami, za domem, 
za mraky… Tužkou, pastelkou, perem štětcem 
či špachtlí zaznamenává „energetická těla“ 
jsoucen, která se pohybují mimo čas a prostor. 
en Tomáš Lampar is among the voyants — 
those able to perceive phenomena that elude 
the natural senses. Drawing and painting serve 
as a communication channel with “something” 
behind the table, behind the walls, behind 
the house, behind the clouds… With a pencil, 
colored pencil, pen, brush or palette knife he 
records the “energetic bodies” of beings that 
exist outside of time and space.
k / c Terezie Zemánková.
Lada Semecká & Petr Lada Jákobův žebřík / 
Jacob’s Ladder
2. 12. – 16. 12. a 4. 1. – 13. 1.

Snové vyjádření starozákonního příběhu. 
Ústředním motivem výstavy je socha Jákobův 
žebřík od Petra Lady, který je doplněn obrazy 
mraků a oblačných soustav Lady Semecké. 
S výstavou je spojen jednodenní audiovizuální 
projekt „Vše je ukryto v nádobě a přenášeno 
na klenbu“ v kostele Sv. Martina ve zdi, čtvrtek 
2. 12. v 18.00 hodin. Pro projekt je vytvořena 
monumentální nádoba z porcelánu naplňu-
jící se vodou. Zvuk proudící vody je snímán 
zvukovými snímači a zpracováván bubeníkem 
Janem Horvátem. Proměna zvuku postupným 
plněním nádoby souvisí s představou času ryt-
mizovaného do sedmi dnů v týdnu. Sedm dnů 
symbolizuje sedm tónů. Jedinečnost člověka 
symbolizuje hlasový vstup v podobě zpěvu Mar-
tina Prokeše, Schola Gregoriana Pragensis.
en The exhibition is a dreamlike exploration of 
the Old Testament story. The exhibition’s cen-
tral motif is the sculpture Jacob’s Ladder by 
Petr Lada, complemented by images of clouds 
and cloud formations by Lada Semecká. In 
connection with the exhibition, on 2 Decem-
ber 2021, 6.p.m., there is a one-day audio-
visual project titled “All Is Hidden in a Vessel 
and Transferred to a Vault” in the Church of 
St. Martin in the Wall, which is located across 
from the gallery. Created for the project is 
a monumental porcelain vessel into which 
water flows. As the vessel fills, the sound of 
flowing water is sensed by sound sensors and 
further processed by drummer Jan Horvát. 
The changing sound of the gradually filling 
container relates to the idea of time set into 
a rhythm of seven days in a week. Seven days 
are symbolized by seven tones. The uniqueness 
of man is symbolized by vocal input in the form 
of singing by Martin Prokeš.
k / c Vendula Fremlová.

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

Stavby a projekty Burian-Křivinka,  
Petr Pelčák, Rusín & Wahla
20. 10. – 14. 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 posi-
tion on the map of contemporary Czech and 
Central European architecture.

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

Jan Pfeiffer: Myslet zeleň světa / Thinking the 
green of the world
19. 10. – 14. 11.
Pandemie nám umožnila prožít změnu v život-
ním stylu, návrat k přirozenému způsobu života, 
obrácení se k „zelenému světu“. To znamená 
i jistou introspekci ve zkoumání vlastní identity. 
Multimediální výstava reflektuje okolnosti výji-
mečného stavu, při kterém bylo ze dne na den 
mnohé jinak v přesunu do jiného prostředí, jež 
vedly k přehodnocení dosavadních stereotypů. 
en The pandemic allowed us to experience 
a change in lifestyle, a return to the natural way 
of life, a turn to the "green world". This also 
means a certain introspection in the study of 
one’s own identity. The multimedia exhibition 
reflects the circumstances of the state of 
emergency, in which there was much differ-
ent movement from day to day, which led to 
a reassessment of existing stereotypes.
k / c Vlasta Čiháková Noshiro
Patrik Hábl a Yohei Kina: Asijské krajiny /  
Asian Landscapes
18. 11. – 19. 12.
Výstava se zaměřuje na typologii asijské krajiny 
ve dvojím Háblově přístupu. Jeden vzniká po-
stupným vymýváním malby a druhý je nazýván 
„vytrháváním malby z těla“ - obraz je nejprve 
namalován, potom složen, otvírán a vytrháván. 
Kina pojednává v malbě japonskou krajinu, vá-
zanou na určitá místa, s inspirativním využitím 
tradičních technologií. 
en The exhibition focuses on the typology of 
the Asian landscape in Hábel’s dual approach. 

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
16. 11. – 27. 2.
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 do-
kumentace českého akčního umění od 70. let 
po současnost, doplněného podobně zamě-
řenými díly z okruhu slovenské neoavantgardy, 
bude s odstupem několika týdnů (16. 11. 2021) 
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 purely 
conceptual and performative works from 
Prague City Gallery’s documentation of Czech 
action art from the 1970s to the present, 
complemented by similarly focused works from 
the Slovak neo-avant-garde, will be presented 
a few weeks later (16 November 2021) at the 
House of Photography. 
k / c Jakub Král

KAMPUS HYBERNSKÁ • Hybernská 4 • 
kampushybernska.cz
Galerie HYB4 
po–so / Mo–Sa 9:00–21:00
Artivist Lab 
po, st, čt / Mo, We, Th 15:00–18:00
C5
GALERIE VI PER • Vítkova 2 • st–pá /  
Wed–Fri, 13:00–19:00, so / Sat,  
14:00–18:00 • vipergallery.org

Andreas Fogarasi
6. 10. – 13. 11.
Výstava rakouského umělce A. Fogarasiho 
představí objekty a videa inspirovaná městem 
a jeho pamětí. Jeden z objektů například vznikl 
ze stavebních materiálů pražského hotelu 
Intercontinental 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 
reconstruction.
Planetary Home Improvement: From Just- 
-in-time to Geological Time
14. 12. – 19. 2.
Výzkumný projekt Planetary Home Improve-
ment (Celosvětové domácí kutilství: od geo-
logických procesů až po okamžité doručení) 
zkoumá geologickou historii a mnohaletou 
etapu vzniku dnes naprosto běžných staveb-
ních materiálů dostupných v hobymarketech 
po celém světě. 
en Planetary Home Improvement research 
project excavates the deep time of common 
home building materials sourced from DIY 
stores across the world.
k / c Christine Giorgio, Amelyn Ng, Gabriel 
Vergara

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

Tereza Silon: APOTHECA
1. 11. – 31. 12.
Tereza Silon je umělkyně pracující s tématy těla 
a tělesnosti, zcitlivování ve veřejném prostoru, 
queerness, erotična a přístupnosti potěšení. 
Táže se na možnosti intimity v extraktivních 
strukturách a zkoumá přírodní a společenské 
ekologie. Rezidence je součástí bloku věnova-
nému léčení a terapii a jejich vztahu k umění. 
en Tereza Silon works with topics of body and 
embodiment, sensitizing the public space, 
queerness, the erotic and an accessibility 
of pleasure. She questions possibilities of 
intimacy in extractive structures and explores 
natural and social ecologies. The residency is 
a part of a curation dedicated to healing and 
therapy and their relationship to arts.

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

Gregorz Demczuk
24. 11. – 14. 1. 
Mladý polský umělec Gregorz Demczuk hlavně 
tropí vylomeniny. Ve svých videoperformancích 
připomíná akce performativních umělců ze 70. 
let, přestože je mu teprve 28 let. Maže značky 
klíčem z plechovek, lepí žvýkačky na obrazy, 
visí z parapetu jako herec v akčním filmu, pře-
šlapuje na rozpálené plotýnce. Umělec o své 
praxi píše: „Ve svých pracích často používám 
opakování, tautologii, svůj vlastní stav, rád uvá-
dím zdánlivě zřejmé věci, snažím se nenabízet 
připravené odpovědi, ale spíše vyvolávat reflexi 
a klást otázky.“
en Young Polish artist Gregorz Demczuk fools 
around with irony and facetiousness. Through 
his video performances he may remind some 
actions of performative artists from the 1970s, 
even though he is 28 years old. He erases 
cans' branding with a key, glues chewing gum 
on paintings, hangs himself from buildings like 
an action movie actor, steps on a hot plate. 
The artist writes about his practice: "In my 
works I often use repetition, tautology, my own 
consciousness, I like to state seemingly obvious 
things, I try not to offer prepared answers, but 
rather invoke reflection and ask questions."
k / c Lukas Hofmann
Něžná / The Meek One
Nephéli Barbas, Merav Kamel & Halil Balabin, 
Eliška Konečná, Šárka Koudelová, Nika 
Kupyrova, Jan Matýsek, Marie Raffn, Monika 
Žáková
24. 11. – 14. 1.
Výstavní projekt je druhou kapitolou třídílné 
série, v rámci které Šárka Koudelová prezentuje 
svoje chápání umění coby jednotného proudu 
na sebe navazujících činů. Jasnou referencí 
na ikonickou novelu Fjodora Michajloviče 
Dostojevského vyvolává název projektu před-
stavu mladé ženy, pro kterou se vlastní emoce 
stanou fatálním osudem. Něžná svým emočním 
nábojem zahrnuje autorky a autory, pro jejichž 
práci je typická materiálová měkkost, nepevná 
forma nebo křehkost, i autory, kteří se vyjadřují 

s téměř sebezničující pečlivostí a péčí. Něžná 
zviditelňuje iracionalitu a chaotičnost i proti-
kladnou důslednou péči, téměř motýlí křeh-
kost a pomíjivost i sebedestruktivní temnotu, 
vědomé ústraní i demonstrativní hysterii.
en The Meek One is the second chapter of 
a three-part exhibition series, in which Šárka 
Koudelová presents her understanding of 
art as a unified stream of consecutive acts.
As a clear reference to Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky’s iconic short story, the title of the 
show evokes the image of a young woman for 
whom emotions translate to a fatal fate. The 
Meek One, with its emotional charge, includes 
authors whose work is characterized by their 
material softness, their unstable shape or 
fragility, as well as authors whose language is 
tinted with an almost self-destructive meticu-
lousness and care. The Meek One makes visible 
irrationality and chaos as well as its opposite 
permanent care, the ephemerality of a but-
terfly as well as the self-destructive darkness, 
the conscious seclusion and the demonstra-
tive hysteria.
k / c Šárka Koudelová

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

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.
Co nám sděluje veřejný prostor? Tato otázka 
je dlouhodobým zájmem Markéty Kinterové, 
která se na základě práce s fotografií a s ma-
teriálem plakátů snaží odkrývat různé vrstvy 
dané problematiky.
en Sudek: What does public space tell us? This 
question is a long-term interest of Markéta 
Kinterová, who tries to uncover various layers 
of given problematics through photography 
and poster.
Jiří Jiroutek: Cit, svit, svist, horizont /  
The Sense, the Shine, Whizz, the Horizon
14. 12. – 7. 1.
Černobílé, estetické, vycizelizované; zblízka 
i zdaleka. Takový je fotografický svět Jiřího 
Jiroutka (nar. 1967), který nezapře smysl pro 
vizuální věcnost, široký horizont a geometrický 
detail.
en Black and White, esthetic, perfect; distant 
and close. That’s the photographic world of 
Jiří Jiroutek (born 1967), who can’t deny his 
sense of visual pragmatism, broad horizon, 
and geometric detail.

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

Svatoslav Böhm: Půdorysy paměti / 
Projections od Memory
28. 9. – 5. 12.
Mezinárodně činný Klub konkretistů založený 
v roce 1967 v ateliéru Miroslava Vystrčila na 
pražské Kampě trojicí umělců – Radkem Kra-
tinou, Jiřím Hilmarem a Tomášem Rajlichem – 
a teoretikem Arsénem Pohribným utvářeli 
tvůrci žijící na celém území Československa. 
Vedle Prahy, Bratislavy, Brna, Jihlavy a Olo-
mouce byla důležitým a do velké míry i speci-
fickým ohniskem severní Morava, kde dodnes 
rozvíjí svůj výtvarný program i Svatoslav Böhm. 
Výstava se zaměřuje především na umělcovu 
tvorbu z období šedesátých let až po příchod 
normalizace.
en The internationally active Club of Con-
cretists was founded in 1967 in the studio 
of Miroslav Vystrčil on Kampa in Prague by 
three artists – Radek Kratina, Jiří Hilmar and 
Tomáš Rajlich – and the theoretician Arsén 
Pohribný and included artists from all over 
Czechoslovakia. Apart from the bigger cit-
ies of Prague, Bratislava, Brno, Jihlava and 
Olomouc, Northern Moravia was an important 
and to a large extent quite specific region for 
this movement. The exhibition features the 
artist’s work from the 1960s to the advent of 
Normalisation.
k / c Ilona Vichová
Vladimír Kopecký: Gloria
27. 11. – 26. 2.
Výstava se koná u pŕiležitosti 90. narozenin 
významného českého sklářského výtvarníka, 
malíře a grafika Vladimíra Kopeckého. 
en The exhibition is held on the occasion of 
the 90th anniversary of the birth of the welll-
known Czech glass artist and painter Vladimir 
Kopecky. 
k / c Helena Musilová

SMETANAQ • Smetanovo nábřeží 4 • 
smetanaq.cz
SmetanaQ Gallery • 2. patro SmetanaQ • 
út–ne / Tue–Sun 11:00–18:00

Miloš Šejn: Í H M N Í
1. 10. – 21. 11.
Kouzelník země Miloš Šejn přiváží do Prahy 
zlomky z celku světa, povýšené na artefakty. 
Je to desítky let budovaný archiv. Obrazy, 
objekty, videa, slova, zvuky i performance jsou 
jediným celkem, úvahou o přírodních cyklech, 
o spolužití člověka a země. Monumentální plát-
na vznikla performativní metodou v krajinách 
hor, údolích i v prostředí městských zahrad. 
Jsou záznamem lidského vnímání vně i uvnitř 
těla, rozličností rostlin, zpěvu ptáků, větru, 
chladu. Pozorní možná objeví také kaligrafické 
fragmenty textů… 
en The earth magician, Miloš Šejn brings 
to Prague fragments from the whole world 
elevated to artifacts, building his archive for 
decades. Images, objects, videos, words, 
sounds and performances make up one 
whole, a reflection on natural cycles, on the 
coexistence of Man and Earth. Monumental 
canvases were created using the performative 
method in mountain landscapes, valleys and 
in the environment of city gardens. They are 
a record of human perception outside and 
inside the body, plant diversity, birdsong, wind, 
chill. Attentive may also discover calligraphic 
fragments of texts… 
k / c Martina Vítková

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

Veronika Šrek Bromová, Miloš Šejn: 
SPOLU—PRÁCE
1. 10. – 31. 3.
Jaké jsou společné výhledy a jak se liší od na-
šich očekávání? Jakou mají naše vize perspek-
tivu a jak odvážné je tvrzení, že víme, co bude 
dál? Společná výstava Veroniky Šrek Bromové 
a Miloše Šejna v oknech galerie Fasáda se 

One is created by gradually washing the paint-
ing and the other is called "pulling the painting 
out of the body" - the painting is first painted, 
then folded, opened and torn. Kina paints up 
a Japanese landscape, tied to certain places, 
with inspiring use of traditional technologies
k / c Vlasta Čiháková Noshiro

GALERIE PŠTROSSOVA 23 • 
Pštrossova 198/23 • út, čt./Tues, Thu, 
11:00–17:30 nebo po domluvě /  
or by appointment: +420 603 526 288 • 
originalarte.com

Martin Stejskal / Zuzana Lazarová
Obydlený sen / Zkamenělé slunce II
12. 11. – 28. 11.
Synergie dvou fantaskních světů dvou umělců 
dvou generací.
en The exhibition presents the synergy of 
two fantastic worlds of two artists of two 
generations.

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

Jindra Viková a Pavel Baňka: Dialog s časem
27. 10. – 24. 11.
Předaukční výstava Aukce Artkunst
27. 11. – 5. 12.
Lubomír Typlt
16. 12. – 23. 1.

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

Pavel Forman
22. 10. – 5. 12.

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

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

TAPETA • ArtMap • Vojtěšská 196/18
Karel Adamus: Pomlka / A pause

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

Miloň Novotný: Mezi námi lidmi / 
Among Us People
17. 9. – 21. 11.
Výstava je retrospektivou Miloně Novotného, 
klasika české humanistické fotografie 20. 
století a básníka všedního dne. Podobně jako 
H. Cartier-Bresson fotografoval výhradně 
černobíle, pracoval zásadně s fotoaparátem 
Leica a byl představitelem tzv. rozhodujícího 
okamžiku. 
en The retrospective exhibition of Milon 
Novotny, the titan of the Czech humanistic 
photography of the 20th century and a photo-
graphical poet of the everyday. Similarly to H. 
Cartier-Bresson Novotny photographed exclu-
sively in black and white using a Leica camera 
and was a key figure of the so called “decisive 
moment” genre.

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

Ateliér Vladimíra Kokolii (Grafika II, AVU 
v Praze)
10. 11. – 31. 12.
Společný projekt studentů, absolventů i peda-
gogů pro Jilskou 14. 
en A joint project of students, graduates aned 
teachers for Jilská 14.

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

Jana Kasalová, Lena Knilli, Sybille Loew, 
Kateřina Šedá: Zapomění / The Oblivion
14. 10. – 26. 1.
Vymazávání a zapomínání neoddělitelně patří 
k fyziologickým procesům našeho vnímání. 
Jsou součástí individuální i kolektivní paměti. 
Ovlivňují naše bytí, utvářejí naši identitu. Za-
pomnění představuje čtyři umělecké přístupy 
z Rakouska, České republiky a Německa, které 
prostřednictvím velmi rozdílných strategií 
a koncepcí otevírají dveře k zamyšlení nad 
tématem „zapomnění a vzpomínání“. Jaký 
rozměr má zapomnění z hlediska jednotlivce 
a rodiny? A jaký je jeho rozměr z hlediska 
společenského a politického?
en The action of erasing and forgetting be-
longs inevitably to the physiological processes 
of our perception. These processes are a part 
of our individual and also collective memory – 
these influence our being and form our 
reality. The exhibition presents four artistic 
approaches from Austria, the Czech Republic, 
and Germany, which through various strate-
gies and concepts, invites us to ponder the 
topic ‘erasing and forgetting.’ What is the 
scale of the oblivion in the context of indi-
vidual and family? And what scale does it have 
from a societal and political point of view?

D4
KVALITÁŘ • Senovážné náměstí 17 •  
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 I Tried to Tell Ya Something Through 
the Phone představí tvorbu malířky Antonie 
Stanové, které doplňuje auditivní dílo spiso-
vatelky, překladatelky a tvůrčí osobnosti spo-
jované s termíny vizuální či konkrétní poezie 
Bohumily Grögerové.
en The exhibition I Tried to Tell Ya Something 
Through the Phone 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 
umělecky orientovaných autorů. Alžběta 
a Petr patří k svébytným reprezentantům 
postkonceptuálního umění, či „reduktivních 
tendencí“, ovšem transformovaných postmo-
derní lekcí, která resuscitovala 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 tenden-
cies", transformed by the postmodern lesson 
that resuscitated spectacular visuality. 
k / c Milan Mikuláštík
Jan Dotřel: Aetas Praehistorica
3. 12. – 11. 2.
Aetas Praehistorica je autorská výstava foto-
grafií Jana Dotřela, která vychází ze specifické 
vizuality, jazyka a vědy. Obsáhlá koncepce 
představí v okruzích Zrození Země, Vznik 
života a Počátek lidstva díla hostujících autorů, 
jako jsou Oldřich Uttendorfský collection, 
Studio Qubus, Eva Eisler, Vladimír Škoda, Milan 
Houser, Tomáš Medek, Adam Kašpar, Štěpánka 
Sigmundová. 
en Aetas Praehistorica is an exhibition of Jan 
Dotrel’s photographs based on a specific 
visuality, the language of science. The compre-
hensive concept will be presented under the 
headings of The Birth of the Earth, The Origin 
of Life and The Beginning of Mankind. Special 
guests will be Oldřich Uttendorfský collection, 
Studio Qubus, Eva Eisler, Vladimír Škoda, Milan 
Houser, Tomáš Medek, Adam Kašpar, Štěpánka 
Sigmundová.

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

Daniel Balabán, Karel Balcar, Dana 
Bartoníčková, Tomáš Císařovský, Jiří David, 
Gabina Fárová, Lenka Chánová, Kateřina 
Komm, Filip Kůrka, Martin Mainer, Ivan 
Pinkava, Václav Rodek, Jaroslav Róna, 
Paulina Skávová, Pavel Šmíd, Jakub Špaňhel, 
Tomáš Tichý, Martin Velíšek:
Sám sobě nahý / Naked to Himself
4. 11. – 12. 1.
k / c Jan Čejka

D5
CITY SURFER OFFICE • Chvalova 12 • 
citysurferoffice.tumblr.com

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

AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE • 
POP-UP Galerie AVU • Křížkovského 10 •  
út–so  / Tue–Sat, 13:00–18:00 • avu.cz

Odhady budoucnosti
16. 10. – 13. 11.
Studenti*tky a absolventi*tky ateliéru Inter-
média 3 popisují svět, v němž by chtěli žít, 
a představují vlastní osobité vize budoucnosti. 
en Students and graduates of Intermedia 3 
studio describe the world in which they would 
like to live and present their own distinctive 
visions of the future. 
k / c Jiří Skála, Jiří Kovanda, Tomáš Vaněk.

GALERIE 35M2 • Víta Nejedlého 23 • 
po–so / Mon–Sat, 11:00–19:00 • 35m2.cz

Ev Hettmer & Sophie Utika: Deep Within You 
Is Ecstasy
28. 10. – 20. 11.
Výstava probíhá v jemném, sensuálním až 
intimním dialogu mezi pracemi autorek. Do-
stávají tak nový kontext a zároveň fungují velmi 
autonomně. Ať již výrazně radikální statemeny 
od Ev Hettmer, nebo poeticky jemné textilní 
výšivky od Sophie Utikal. Skrytý příběh je těsně 
na hranicích odkrytí nutného lidského tabu.
en The exhibition takes place within a delicate, 
sensual, even intimate dialogue between 
the works of the individual artists. They thus 
take on a new context, and at the same time 
function very autonomously, whether in the 
case of the strikingly radical statements of Ev 
Hettmer, or the poetically elegant textile works 
of Sophie Utikal. A hidden story lies close to 
the boundaries of revelation of a necessary 
human taboo.
Ida Idaida (SWE)
2. 12. – 31. 12
Ida Idaida využívá běžné konstrukční materiály, 
materiály domácnosti, které mají konkrétní 
paměť, individuální a kolektivní. Tyto materiály 
spojuje do složitých mechanických konstrukcí. 
Realizované instalace modifikují a převyprá-
vějí tuto paměť ukrytou v materiálu. Skrze 
materiální konstrukce se tak autorka účastní 
kritického společenského dialogu současnosti. 
en Ida Idaida uses common construction 
materials, household materials that have 
a specific memory, individual and collective. 
She combines these materials into complex 
mechanical structures. Idaidas installations 
modify and retell this memory, hidden in the 
material. Through material constructions,  
Idaida participates in the critical social dia-
logue of the present.

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

Cevdet Erek
od / from 3. 12.
Významý turecký umělec Cevdet Erek (*1974), 
který má za sebou mimo jiné účast na přehlíd-
ce umění Documenta nebo Benátském biená-
le, bude české veřejnosti představen formou 
samostatné výstavy vůbec poprvé. Charakteri-
stická zkoumáním a propojováním architektu-
ry, hudby a rytmu, site-specifičnosti a času. 
Erek kombinuje video, zvuk a obraz často tak, 
aby pozměnil divákovo vnímání a zkušenost 
v daném prostředí. Zejména ho zajímá, jak 
chápeme svět okolo nás a organizujeme svůj 
život pomocí měřitelných aspektů prostoru 
(metrický systém), času (kalendář a hodiny) 
a hudebního rytmu (beats per minute). 
en hunt kastner presents the work of Cevdet 
Erek (*1974) for the first time in the Czech 
Republic. Erek’s artistic practice is based on 
the themes of sound, architecture, rhythm, 
measured time, dance music and site-spec-
ificity. Cevdet Erek studied architecture in 
Istanbul, co-founded the rock band Nekropsi, 
is the recipient of Nam June Paik Award, and 
has exhibited widley on the international 
stage, including most recently his installation 
"Bergama Stereo" at the Hamburger Bahnhof 
in Berlin, or his exhibition "chiçiçiçichiciçi" at 
the Art Institute of Chicago.

Jednota 
v rozmanitosti

TRAFO GALLERY 18. 11. – 31. 12. 2021
Výstava 51 umělců k 15 letům Trafačky

Kurátor Petr Vaňous

www.trafogallery.cz 

We Are All Emotional!
Kurátoruje / Curated by tranzit.org

Divadlo X10, Praha 3.–4. 12. 2021

Festival performance 
Festival of Performance Art

Z českého 
designu bude 
mít Vánoce každý
Přesvědčte se v Czechdesign

Myslíkova 5, Praha 1
czechdesign.cz

po-pá 10-19
so-ne 11-18

Partner výstavy: J&T BANKA   
 Partner galerie: Abakus, nadační fond  

Mediální partneři: Respekt, Forbes, Radio 1

kara walker 
julius eastman  

and the otolith group 
sunday services  
with kanye west

noah davis 
frida orupabo 

ufuoma essi

galerie rudolfinum 
20.11.2021 – 20.2.2022
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spectrum of the brutally effective Chinese 
state control during the quarantine in Wuhan. 
December marks two years since the diag-
nosis of the first patient with Covid-19. Two 
years that have shaken the world.

AKCE / EVENTS
ART BOOK FAIR 
(GHMP) Zámek Troja / Troja Chateau • 
U Trojského zámku 1 • ghmp.cz
13. 11. – 14. 11.

První ročník prodejního veletrhu zaměřu-
jícího se na literaturu o umění. V průběhu 
dvou dnů nabídne platformu pro galerie, 
umělecké školy, internetové portály, časo-
pisy, nakladatelství, sběratele a především 
milovníky knih. Součástí veletrhu bude pestrý 
doprovodný program jak pro děti, tak i pro 
dospělé.
en The 1st edition of the book fair relating to 
the art literature. Over two days, it will cre-
ate a platform for the galleries, art schools, 
online art platforms, magazines, publishers, 
collectors and, above all, book lovers. The 
bookfair will feature various accompanying 
programs for both children and adults.

FESTIVAL PERFORMANCE / FESTIVAL 
OF PERFORMANCE ART • Divadlo X10 • 
Charvátova 39 • tranzit.org

Všichni jsme emotivní / We Are All Emotional
3. 12. – 4. 12.

Festival performance Všichni jsme emotivní 
pořádá tranzit.cz a kurátoruje tranzit.org. 
Účastníci*e: Luis Manuel Otero Alcántara, 
Larissa David, Helena Eribenne, Anetta Mona 
Chişa & Lucia Tkáčová, Kolektiv Prádelna, 
Hajnal Németh, Ovid Pop, Maja Štefančíková, 
Doris Uhlich, Zorka Wollny
en We Are All Emotional is a festival of 
performance art organized by tranzit.cz 
and curated by tranzit.org. Participants: 
Luis Manuel Otero Alcántara, Larissa David, 
Helena Eribenne, Anetta Mona Chişa & Lucia 
Tkáčová, Laundry Collective, Hajnal Németh, 
Ovid Pop, Maja Štefančíková, Doris Uhlich, 
Zorka Wollny.
Vstupné: Zdarma / Free admission

STARTPOINT 2021:  
Prize for European Art Graduates
Galerie Hybernská 4, Praha 
www.startpointprize.eu 
3. – 22. 12.

Cena StartPoint představuje od roku 2003 
absolventy evropských výtvarných škol, letos 
představí v Galerii Hybernská 12 vybraných 
kandidátů.
en StartPoint Prize presents since 2003 the 
graduates of European art academies, this 
year exhibiting 12 selected candidates at 
Hybernská Gallery.

Started 2021
1. 12. (Berlínskej model, Praha)
Suzanne Schols (winner 2020), Oskar Helcel, 
Gena Kagermanov.

NA VÝLETĚ / AN EXCURSION
PAF OLOMOUC 2021  
Passion and Feelings. Third Millennium.
www.pifpaf.cz 
2. – 5. 12.

20. Přehlídka filmové animace  
a současného umění / 20th Festival  
of Film Animation and Contemporary Art 

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC 
www.ogl.cz

Jiří Žák: Intervence #30: Nedokončený 
milostný dopis / Intervention #30: Unfinished 
Love Letter
17. 12. – 20. 2. 

Jiří Žák naváže na svou výstavní prezentaci 
v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 
v PLATO Ostrava, kde představil filmy z žánru 
tzv. dokumentární fikce. Snímky vznikly v rámci 
zkoumání tématu československého zbrojního 
průmyslu – konkrétně vývozu českých zbraní 
do Sýrie. Autor se ve své tvorbě dlouhodobě 
zabývá fiktivními i skutečnými mikropříběhy na 
pozadí politických dějin, které svým přístupem 
často relativizuje a odkrývá nepohodlná zákoutí.
en Jiří Žák will follow up his exhibition project 
for the Jindřich Chalupecký Award 2020 at 
PLATO Ostrava, where he presented films 
from the genre of documentary fiction. The 
films were made as part of an exploration of 
the topic of the Czechoslovak arms industry 
- specifically the export of Czech weapons to 
Syria. In his work, the author has long dealt 
with fictional and real micro-stories against 
the background of political history, which he 
often relativizes and reveals uncomfortable 
consequences.

UHELNÝ MLÝN • galerie arto.to •  
Areál Šroubáren 860 • Libčice nad Vltavou • 
www.uhelnymlyn.cz

Petr Veselý: Závěsy
27. 10. – 31. 12.

AGOSTO FOUNDATION 
www.agosto-foundation.org

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

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

to the past, while forming our present and 
future. In the Altán Klamovka Gallery, Austrian 
artist Jasmin Schaitl creates an intimate spatial 
installation that is based on the activation of 
tactile and auditory senses, draws the viewers 
into the process of remembering and invites 
them to participate. Jasmin Schaitl prepared 
a project reflecting a more conscious percep-
tion of time, while showing the possibilities of 
contemporary drawing.
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
do / until 12. 11.
Žijeme jinak, podle daných omezení, zákazů 
a pravidel, která mají chránit naše zdraví. 
Projekt tvoří kruhová instalace z fotbalových 
branek otočených čelem k sobě tak, aby mezi 
nimi vznikl samostatný uzavřený prostor. Není 
jisté, zda má tato sestava obranný či útočný 
charakter, nebo jen čeká v režimu připravenos-
ti k aktivaci své původní funkce a významu. 
en We live differently, according to given 
restrictions, prohibitions 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. 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.
Adam Vačkář: V lesích vracíme se k rozumu / 
In the woods we return to reason
od / from 19. 11.
Hlavní element instalace jsou rostliny bolšev-
níku velkolepého, jednoho z mnoha symbolů 
kolonizace přírody člověkem. Bolševník velko-
lepý je velice aktivní, rychle se reprodukující 
invazivní rostlina, která má v biologickém 
evolučním smyslu zcela odlišné zájmy než 
člověkem preferované, „poslušné“ dekorativní 
rostliny. Výrazným vzhledem apeluje k respek-
tování své existence, protože příroda je pro-
storem pro různé formy života a je i mentálním 
prostorem umožňujícím vhled do hloubi lidské 
duše. Příroda nás harmonizuje a spojuje s naší 
lidskou podstatou. 
en The main element of the installation are 
the plants of the Giant hogweed, one of the 
many symbols of human colonization of nature. 
The Giant hogweed is a very active, rapidly 
reproducing invasive plant that has completely 
different interests in the biological evolution-
ary sense than humans who prefer "obedient", 
decorative plants. With a strong appearance, it 
appeals to respect for its existence, because 
nature is a space for various forms of life and is 
also a mental space that allows insight into the 
depths of the human soul. Nature harmonizes 
us and connects us with our human nature.

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

Miloš Šejn: Po-otevřeno
29. 9. – 28. 11.
Výstava reagující na specifický prostor galerie 
Entrance v areálu Břevnovského kláštera 
představuje přístupy, které jsou v autorově 
tvorbě přítomné v posledních letech - práci 
s přírodní hmotou a materiály využívanými 
pro vznik velkoformátových 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.
doprovodný program:
SLOVO
3. 11.
ČAS
28. 11.
Handa Gote
prosinec-únor

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

Michal Motyčka: Pohled ven / View of the 
outside
12. 11. – 9. 1.
Michal Motyčka ve své práci říká: Pohled je 
předvídatelný. Zamýšlí se nad otázkou, co 
je realita. Snaží se proniknout k vnímatelné 
realitě, vjemu či zájmu našeho vidění, jež se 
proměňuje. 
en Michal Motyčka says in his work: The view 
is predictable. He thinks about the question 
of what reality is. It seeks to penetrate the 
perceptible reality, perception or interest of 
our vision, which is changing.

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. – 5. 12.

Výstava je o vztahu mezi umělou a uměleckou 
inteligencí a o pomyslném souboji mezi nimi. 
Na jedné straně stojí ambice českých umělkyň 
a umělců a jejich sebeprezentace v online 
prostředí, na straně druhé umělá inteligence, 
která z těchto snah těží. 
en The exhibition is about the relationship 
between artificial and artistic intelligence 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 artificial 
intelligence that benefits from these efforts.
Realizace: Jana Bernartová, Vilém Duha, 
Andreas Gajdošík, Aimee Zia Hasan, Vladimír 
Havlík, Tomáš Javůrek, Marie Meixnerová, 
Matěj Smetana, Petra Ševců, Barbora Trnková. 
Technické řešení: Tomáš Javůrek, Kamil 
Jeřábek, Jaromír Pražák. Architektura výstavy: 
Jan Tomšů
k / c ScreenSaverGallery

GALERIE KOSTKA
Martin Skalický
19. 11. – 9. 1.
Sochař Martin Skalický představí nová díla, 
která vytváří vlastní technologií, v níž pou-
žívá historické sochařské formy. Alegorická 
sousoší 19. století získávají současný, světlem 
protkaný kabát. 
en The sculptor Martin Skalický will present 
new works, which he creates with his in-
vented technology in which he uses historical 
sculptural forms. Allegorical sculptures of the 
19th century acquire a contemporary, light-
woven coat.

OLGA • Za Strašnickou vozovnou 821/2 •  
st–pátek / Wen–Fri, 14:00–18:00 nebo 
na tel. / or by appt. +420 777 557 828 • 
bubahof.com

Jan Turner: Třetí prostor
doprovodný text: Anetta Mona Chişa
8. 10. – 8. 1.
Mezi dvěma lidmi vzniká třetí prostor. Oba do 
něho přispívají. Prostor se nepodobá víc jed-
nomu, nebo druhému. Je to unikát. Novotvar, 
který vytváří dvojice společně.
en A third space is created between two 
people. Both contribute to it. Space does not 
resemble more the first one or the other one. 
It's unique. A neoplasm that the two create 
together.
k / c Veronika Holcová & Dita Lamačová

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
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. 2021
Projekt představující obnovu a nové rozložení 
sochařských sil ve volné tvorbě absolventů 
Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity. Výstava je koncipována jako 
expozice samostatných sochařských osobností 
propojených vazbou na studia v rámci speci-
ficky profilované a charakteristické ostravské 
sochařské školy.
en A project representing the renewal and new 
distribution of sculptural forces 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 exposition of in-
dependent sculptural personalities connected 
by a connection to studies within a specifically 
profiled and characteristic Ostravan sculpture 
school.
k / c Jaroslav Koléšek

PRAGOVKA GALLERY ENTRY
DUNA: Flat as Pizza
5. 11. – 12. 12.
Pro výstavní projekt si skupina DUNA (Lenka 
Bakeš, Ladislav Kyllar a František Svatoš) 
propůjčuje komerční techniku 360° fotografie 
a zkoumá, co se stane, když focené objekty 
roztočí a akceleruje je natolik, až jejich rychlost 
dosáhne rychlosti hraniční a dostane se do 
bodu horizontu událostí.
en Current exhibition project of the DUNA col-
lective (Lenka Bakeš, Ladislav Kyllar a František 
Svatoš) uses techniques of commercial 360° 
photography and examines what happens 
when the photographed object is spun and ac-
celerated to their speed’s limit and reach the 
point of the event horizon.
k / c Anežka Kořínková

PRAGOVKA GALLERY POP-UP
Anna Bürgermeisterová: Zloděj příběhů:  
Preview of some troubles
5. 11. – 12. 12.
Jak může vypadat zloděj příběhů, který nikdy 
žádný příběh neukradl? Anna staví diváka do 
pozice zloděje příběhů, antropologa zkouma-
jícího příběhy a charaktery jež vyobrazuje, ale 
celý příběh jej nechává vystavět samotného, 
v tušení blížících se katastrof, aniž by chtěla 
poskytnout bližší komentář.
en What can a thief of fables who never 
stole a tale before look like? Anna places the 
spectator into the position of a thief of fables, 
an anthropologist examining the tales and 
characters she depicts. She then leaves no 
hints or commentary and lets the spectator 
create a narrative by themselves while sensing 
an impending catastrophe.
k / c Lucie Nováčková

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 
přímo na míru Foyer v Pragovka Gallery. 
Umělecká proměna podlahy v sobě kombinuje 
malířské i sochařské přístupy a materiály. 
Realizace reaguje nejen na prostor, ale i na 
příchozí návštěvníky, jejich přítomnost a kaž-
dodenní provoz galerie.
en Site specific prosessual installation by 
Israeli artist Bar Dvir Rahamim is concepted as 
a dialogue with the space of Foyer in Pragovka 
Gallery on a daily basis. The art intervention is 
leading a dialogue with anyone, who enter.
k / c Martin Vlček

THE WHITE ROOM
Pavla Vachunová a Lukáš Homola: Tyformy: 
Brnění
5. 11. – 12. 12.
Pavla Vachunová spolu s tanečníkem Lukášem 
Homolou vytváří instalaci šitou na míru 
unikátnímu prostoru bývalé kuchyně. Instalaci 
bude předcházet performance akcentující 
pohyb těla a porcelánová matérie. Profese 
obou umělců se v tomto projektu prolínají 
a překrývají. Brnění vnímají ve smyslu chvění, 
mravenčení, oscilování či fibrilace.
en Pavla Vachunová in collaboration with 
a dancer, Lukáš Homola creates an installation 
made specifically for the unique space of the 
former kitchen. The show will be preceded by 

oeuvre, including artworks which pre-dated 
the beginning of his formal education within 
art, in a format which is usually privileged to 
late-carrier artists. Haga Kristensen co-opts 
methods of working and formats that are 
traditionally understood as irrelevant to artistic 
practice but still somehow belong to its larger, 
institutional body.
k / c Caroline Krzyszton

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

Patrick van Caeckenbergh
17. 11. – 29. 1.
Belgický umělec Patrick Van Caeckenbergh 
(*1960) ve snaze změnit uspořádání světa vy-
soce osobním, přesto univerzálním způsobem, 
proměňuje každodenní předměty na iluzivní 
koláže a podivuhodné sochy postav a jevů, 
připomínající bajky a pohádky. Jeho dílo pojí 
dohromady proces myšlení, pozvolné trávení 
znalostí a nenechavé přisvojování si užitných 
objektů za účelem inscenování fantaskních 
střetů. 
en In an effort to change the order of the 
world in a highly personal, yet universal way, 
the Belgian artist Patrick Van Caeckenbergh 
(* 1960) transforms everyday objects into 
illusory collages and marvelous sculptures of 
characters and phenomena, reminiscent of 
fables and fairy tales. His work combines the 
process of thinking, the gradual digestion of 
knowledge and the relentless appropriation 
of useful objects for the purpose of staging 
fantastic clashes.

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

Luba Bakičová, Barbora Štefánková: Hra. Hra? 
Hra! / Play. Play? Play!
18. 9. – 5. 12.
Výstava prezentuje kontrast práce dvou 
v současnosti nejvýraznějších a profesně velmi 
úspěšných představitelek mladé autorské 
sklářské tvorby v České republice. 
en Exhibition presents a contrast of the works 
of the two present most compelling and 
professionally successful representatives of 
young authors’ original glass art in the Czech 
Republic.
k / c Sylva Petrová

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

Terike Haapoja & Laura Gustafsson, Institut 
úzkosti: Stávání se / Becoming
Stávání se je výstava s otevřeně kolektivní 
ambicí: je rozsáhlou sbírkou mnohohlasých 
svědectví o pěstování vazeb s nadlidskými 
realitami. Promítání hlavního, tříhodinového 
videa autorského 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 col-
lection of testimonies about making kin with 
more-than-human realities. The screening of 
the main 3-hour long video project by Gustafs-
son & 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

GALERIE MIMOCHODEM • Palackého 
nám., vestibul st. metra / vestibule of the 
Palackého nám. metro station • nonstop • 
facebook.com/galerievpodchodu
GALERIE SPZ • Pštrossova 8 • so / Sat, 
14:00-18:00 (další dny je výstava ke 
zhlédnutí přes výlohu / other days nonstop 
through peephole) • galeriespz.com
GALERIE

Niek Hendrix: In-between paintings
7. 10. – 12. 11.
Jaromír Novotný
9. 12. – 28. 1.

VLAJKA
Jan Merta
2. 9. – 7. 12.
Hot Dock
9. 12. – 15. 3.

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

Jan Harant: Náhlé probuzení
16. 11. – 15. 1.
zavřeno 23. 12. – 31. 12.
Autor na obrazech rozvíjí sled záměrně banál-
ních scén a příběhů, v nichž propojuje věcnost 
i jistou nenucenost výtvarné (a literární) formy, 
skutečnost i snění a to místy se sebeironizu-
jícím úsměvem či jemně melancholickým náde-
chem. Pracuje s rozehraným i redukovaným 
koloritem a střídá různé formy pochopení děje. 
Někdy ztvárňuje scénu z pozice „lhostejného 
diváka“, jindy je emocionálně zaujatý. Konkrétní 
prostředí se stalo součástí jeho existenciální 
zkušenosti a určilo i způsob jeho práce.
en The author develops a series of intentionally 
banal scenes and stories where he connects 
the factuality, reality, and dreams, sometimes 
with a self-ironizing smile or with a slight tint 
of melancholy. The artist uses a rich and also 
reduced color palette, changing various forms 
of understanding the action. Sometimes he 
depicts the scene from the standpoint of an 
uninterested observer; other times, the artist 
is emotionally interested. The particular envi-
ronment has become a part of his existential 
experience and set the way that he works. 
k / c Michael Rittstein

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

Štěpán Krahulec: robot[nik] liberation
2. 11. – 3. 12
Co kdyby se roboti, mechanické pracovní 
síly budoucnosti nevyráběly ze vzácných 
nerostných surovin, jejichž užívání je trvale 
neudržitelné? Co kdyby se namísto toho 
pěstovaly z organických hmot? Takový robot, 
jakého můžete vidět v instalaci robot[nik] libe-
ration, není bezmocným objektem, nuceným 
pracovat slepě pro svého pána, ale do velké 
míry autonomním subjektem, žijícím s člově-
kem v symbióze. 
en What if the robots, the mechanical work-
force of the future, were not made of rare 

minerals whose use is unsustainable? What if 
instead they were grown from organic matter? 
Such a robot, as you can see in the installation 
of robot [nik] liberation, is not a helpless ob-
ject, forced to work blindly for its master, but 
a largely autonomous entity living in symbiosis 
with humans. 
k / c Anna Crhová a Anna Roubalová
Prokop Nicolas: Breeding Acari
7. 12. – 7. 1.
Acari, roztoči jsou skupina velmi malých 
živočichů (od 2 cm do 0,08 mm), kteří na 
naší planetě žijí v obrovském množství a už 
zhruba 400 milionů let. Tito a další miniaturní 
živočichové jsou podstatnými obyvateli naší 
planety. Prostřednictvím galerie Nika jako 
sklíčkem mikroskopu bude možné vžít se do 
jejich perspektivy a zkusit na chvíli opustit náš 
dominantní pohled. 
en Acari, or mites, are a group of very small 
creatures (from 2 cm to 0.08 mm) that have 
lived on our planet in huge numbers for about 
400 million years. These and other miniature 
animals are essential inhabitants of our planet. 
Through the Nika Gallery like through an eye 
of a microscope, it is possible to adopt their 
perspective and try to set our dominant point 
of view aside for a while. 
k / c Anna Crhová a Anna Roubalová

E4
SVIT • Blanická 9 (E4) • st–so / Wen–Sat, 
14:00–18:00 • nebo po domluvě / or by 
appointment • svitpraha.org
E5
GALERIE GEMA • Máchova 27 (E5) • 
út a čt / Tue and Thu, 13:00–18:00 • 
gemagalerie.cz
GALERIE PROLUKA, outSITE gallery • 
Bezručovy sady (park naproti domu 
Slovenská 23 / park across from 
Slovenská 23) (E5) • nonstop • ctyridny.cz

Markéta Magidová: Rodina / Family
od / from 19. 11.
Z archivu dětských kreseb, které autorka měla 
k dispozici od svých tříletých dcer, byl vybrán 
výjev rodiny, téma, které kreslí každé dítě 
a každé ho uchopí po svém. Kresba je následně 
adaptována na trojrozměrnou realizaci a pře-
vedena do sochařské reprezentace vhodné do 
veřejného prostoru. Svojí velikostí, materiálem 
i umístěním zdůrazňuje závažnost a význam ka-
ždého tahu. Z několika rychlých čar, které by ve 
většině případů skončily v koši jako nepořádek, 
se stává nadživotní socha. 
en From the archive of children’s drawings 
that the author had at her disposal from her 
three-year-old daughters, a scene of the 
family was chosen, a theme that each child 
draws and each grasps on his own. The draw-
ing is then adapted to a three-dimensional 
realization and transferred to a sculptural 
representation suitable for public space. With 
its size, material and location, it emphasizes 
the seriousness and importance of each move. 
A few quick lines, which in most cases would 
end up in a basket as a mess, become a life-
size sculpture.

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

Jindřich Janíček: B jako běžec
14. 10. – 16. 11.
Kniha B jako běžec je souborným vydáním 
komiksových sešitů, které v několika uplynulých 
letech vyšly jako přílohy časopisu o běhání B 
running mag. Výstava představí originální kres-
by z komiksu a doprovodné barevné sítotisky. 
en B jako běžec (B As a Runner) is a collected 
edition of comic books, which have been 
published as a supplement to the magazine B 
running mag during the past few years. The ex-
hibition will present original drawings from the 
comics, accompanying color silkscreen prints.

F3
GALERIE VYŠEHRAD • Vyšehrad, v parku na 
skále nad Libušinou lázní (F3) • út–pá / 
Tue–Fri, 13:00–18:00 • so–ne / 
Sat–Sun, 10:00–18:00 • facebook.com/
vysehradgalerie • praha-vysehrad.cz

Marek Meduna: Random Shuhhle Mess
8. 10. – 28. 11.
Anna-Maria Vardanjanová
3. 12. – 23. 12.

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 VIII: Mé významné druhé / 
Imagined Community VIII: My Significant 
Others
Ieva Balode, Masha Godovannaya, Lea 
Petříková, Alžběta Bačíková, Alex Martinis Roe
screening and discussion: 29. 11. at
KINO PONREPO / Ponrepo Cinema
online exhibition: 30. 11. – 10. 11. on  
www.etcgalerie.cz
Výstavní projekt Mé významné druhé narušuje 
kulturní kánony, jež systematicky opomíjí 
významné příběhy žen a jejich úlohu v historii. 
Pět umělkyň zachycuje ve svých filmech 
příběhy přehlížených inspirativních žen či 
předchůdkyň feministických hnutí, jež vzdorují 
vyřazení z umělecké a politické historie, a to 
zejména v kontextu postsocialistických zemí. 
en The exhibition project My Significant Others 
stirs up cultural narratives that have been 
excluding significant Herstories. Five films 
by female artists present feminist forebears 
as well as undiscovered inspirational female 
figures – particularly but not solely from the 
postsocialist context – who struggle to become 
part of the art and political history.
k / c Markéta Jonášová, Ulrike Gerhardt

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

Jasmin Schaitl: Vzájemnost / Reciprocity
3. 11. – 8. 12.
Vzpomínky jsou ovlivněny procesem zapamato-
vání. Je to jistá linie, která se vine do minulosti, 
ale současně tvoří naši přítomnost i budouc-
nost. Rakouská umělkyně Jasmin Schaitl 
v Altánu Klamovka vytváří intimní prostorovou 
instalaci založenou na aktivaci hmatových 
a zvukových smyslů, která vtahuje diváka do 
procesu rozpomínání se a vyzívá k participaci. 
Jasmin Schaitl připravila projekt reflektující 
vědomější vnímání času, přičemž reflektuje 
možnosti současné kresby.
en Memories are affected by the process of 
remembering. It is a certain line that leads 

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

Veronika Špundová a Nikola Ivanov:  
Switched Off Candles
27. 10. – 7. 1.
Výstavní setkání Veroniky Špundové a Nikoly 
Ivanova proběhne nad sérií krátkých příběhů, 
které naznačí, jaké druhy tmy se daly rozeznat 
před industrializací noci. Doprovodí je objekty, 
v nichž se někdejší amulety proti temným moc-
nostem překlápí do prostředků vzdorujících 
soudobému diktátu světla.
en The exhibition meeting of Veronika 
Špundová and Nikola Ivanov will take place 
over a series of short stories that will hint 
what types of darkness could be distinguished 
before the industrialization of night. The 
stories will be accompanied by a display of 
objects in which the former amulets against 
the dark magic turn into means resistant to the 
present-day dictate of light.
k / c Vojtěch Märc

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

Alžběta Bačíková: Shine your light on me
13. 11. – 18. 12.
S novou video instalací Shine your light on me 
samostatná výstava umělkyně Alžběty Bačíkové 
v Nevan Contempo vypovídá o transforma-
tivních zkušenostech spojených s pohybem 
a tancem. Živelnost globálních klimatických 
protestů v New Yorku, tradiční tanec jako 
vyjádření kulturního náležení či hedonismus 
tanečních večírků jsou propojeny blízkostí 
a intimitou společného shromažďování.
en With a new video installation by Alžběta 
Bačíková Shine your light on me, the art-
ist’s solo show at Nevan Contempo speaks to 
the transformative experience associated with 
dance and movement. The vitality of global 
climate protests in NYC, traditional dance as 
a path to cultural belonging and the hedonism 
of dance parties are connected by the close-
ness and intimacy of physical gatherings.
k / c Hana Janečková

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

Sváteční umění
18. 11. – 31. 3.

Sváteční umění je víceletým projektem Evy 
Jiřičky a Miry Gáberové. Autorky v něm reagují 
na české státní svátky a dny volna, které jsou 
s nimi spojené. Zajímá je prolnutí společensko-
-politické události a současného umění i ak-
tuální způsoby prožívání svátku s odkazem na 
jeho historický kontext. Kurátorem výstavního 
projektu je Fuczik, autorem architektonického 
řešení Tomáš Moravec. 
en Festive Art is a multi-year project by Eva 
Jiřička and Mira Gáberová which addresses 
Czech public holidays and the days off. The 
authors are interested in the intersection of 
socio-political events and contemporary art. In 
addition, they explore today’s ways of spending 
the holidays and their original historical con-
text. Curator of the exhibition project – Fuczik, 
author of the architectural design – Tomáš 
Moravec.

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

Yong Xiang Li
7. 12. – 16. 1.
Yong Xiang Li pracuje v různých médiích 
a testuje průnik obrazu, sochy, videa a hudby. 
Jeho práce se často opírala o studium tradiční 
historie a queer studií, zpochybňujíc myšlenku 
kulturní migrace, mutace a konsolidace. Pokusí 
se nalézt uměleckou autonomii sebeurčení 
v kulturní aréně, která zdánlivě rezignuje 
na queer-ekologickém myšlení. Autor chce 
prostřednictvím filmu, hudby, sochy a malby 
tvořit fiktivní strukturu k prozkoumání myšlenky 
symbiogeneze.
en Yong Xiang Li works in a variety of media 
and tests the limits and interpenetrations of 
painting, sculpture, video and music. His work 
has often relied on the study of traditional 
history and queer studies, questioning the idea 
of cultural migration, mutation and consolida-
tion. At FUTURA he will try to find the artistic 
autonomy of self-determination in a cultural 
arena that seemingly resigns to queer-ecologi-
cal thinking. Through film, music, sculpture and 
painting, the author wants to create a fictional 
structure to explore the idea of symbiogenesis.
k / c Lukas Hofmann
Anna Zemánková
7. 12. – 16. 1.
Anna Zemánková (1908-1986) neměla žádné 
formální výtvarné školení a je proto simplisticky 
považována za představitelku art brut. Její 
dílo ale spíš působí jako herbář fantastic-
kých mimozemských rostlin nebo neznámé 
podmořské flóry a fauny. Často si při tvorbě 
pomáhala kuchyňským olejem, který jí sloužil 
pro zprůsvitnění pastelů. Tempery a pastel 
doplňovala kresbou tuší a kuličkovým perem. 
Své pozdější práce perforovala, protlačovala, 
vyšívala, aplikovala do nich háčkované objekty, 
pracovala s textilní a papírovou koláží, do kre-
seb začleňovala umělé diamanty, korálky, flitry. 
Nalezla tak v tvorbě naprosté uspokojení, díky 
kterému s vnitřním klidem překonávala bolest 
spojenou s těžkou cukrovkou a s ní související 
amputací nohou. Výstava Anny Zemánkové se 
pokusí rekontextualizovat autorčinu tvorbu ve 
vztahu k současnému uměleckému diskurzu. Ve 
spolupráci s potomky umelkyně FUTURA vysta-
ví díla, jež nikdy dříve nebyla prezentovaná.
en Anna Zemánková (1908-1986) did not have 
any formal art training and is therefore usually 
and simplistically considered a representative 
of art brut. However, her work looks more 
like a herbarium of fantastic alien plants or 
unknown underwater flora and fauna. For her 
creations she often used cooking oil, which 
served her to make pastels transparent. She 
complemented tempera and pastel with ink 
drawing and a ballpoint pen. She perforated, 
extruded, embroidered her later works, ap-
plied crocheted objects to them, worked with 
textile and paper collages, and incorporated 
artificial diamonds, beads and sequins into 
the drawings. The satisfaction she felt through 
her artistic practice helped her overcome 
the pain associated with severe diabetes and 
the further amputation of both her legs. Anna 
Zemánková’s exhibition will try to recontextual-
ize the author’s work in relation to contempo-
rary artistic discourse. In collaboration with the 
descendants of the artist, FUTURA will exhibit 
works that have never been presented before.
k / c Lukas Hofmann
Steinar Haga Kristensen
7. 12. – 16. 1.
Instalace a montáže Steinara Haga Kristen-
sena obsahují různá umělecká gesta, od 
notací událostí, sochy, reliéfů a malby až po 
video, performance a telepatické intervence. 
Haga Kristensena při práci nezajímá samotné 
médium; je pouze nástrojem při práci na 
zprostředkování konkrétního motivu. Naopak 
neustále tráví a znovu tráví nové motivy, které 
jsou někdy spojeny se sebereprezentací nebo 
sebearcheologií, metodami práce a formáty, 
které jsou tradičně chápány jako irelevantní 
pro uměleckou praxi, ale které stále nějakým 
způsobem patří k jejímu většímu, institucionál-
nímu orgánu.
en Steinar Haga Kristensen’s installations and 
montages contain diverse artistic gestures, 
ranging from event-scores, sculpture, reliefs, 
and painting to video, performance and 
telepathic intervention. It is not the media 
itself that interests Haga Kristensen in his 
work; which is merely a tool when working on 
conveying a specific motif. One of the topics 
central to Kristensen’s practice is the recogni-
tion of artworks and the various ways in which 
the relation between viewer and artwork does 
not come about in any direct or temporally 
synchronized fashion under the current condi-
tions for spectatorship in contemporary art. 
Haga Kristensen’s art practice is characterized 
by a “self-excavating” path that hails back to 
his Retrospective: On the Un-subjectified 
Persona, from 2009 – a project which, as 
the title indicates, summed up his entire 

a performance focusing on body movement 
and porcelain material. Both artists’ profes-
sions are going to overlap and intersect during 
this project. The core motif of the show is the 
topic of tingling - vibrating, prickling, oscillat-
ing or fibrillation.
k / c Veronika Marešová

STUDIO PRÁM • Čerpadlová 4b • 
návštěvy pouze po telefonické domluvě / 
visits by appointment only 
+420 730 576 699 • www.pramstudio.cz

Néphéli Barbas, Martin Herold
Ghost Walk
16. 11. – 3. 12.
V druhé společné výstavě pracují Néphéli 
Barbas a Martin Herold s motivy pohybu 
urbánním prostředím a tušením lidské pří-
tomnosti v architektuře. Procházku městem 
autoři transformují do instalace zahrnující 
samostatně i společně vytvořená díla. 
en In their second exhibition together, Néphéli 
Barbas and Martin Herold work with motifs 
of movement in an urban environment and 
a sense of human presence in architecture. The 
authors transform the walk through the city 
into an installation that includes their individual 
works as well as works they made together.

SVĚTOVA 1 • Světova 1 • út–pá+ne  / 
otevřeno během akcí. Více na FB a webu. / 
open during events. More on FB and web • 
svetova1.cz

Aj Wej-Wej: Coronation
1. 12. – 5. 12.
Promítání filmu Coronation od umělce Aj 
Wej-weje, který zachycuje politické spektrum 
čínské státní kontroly během karantény ve 
Wu-chanu. Kontroly účinné, ale za jakou 
cenu? V prosinci to budou dva roky od 
diagnózy prvního pacienta s nemocí covid-19. 
Jsou to dva roky, které otřásly světem. 
en Screening of the film Coronation by the 
artist Ai Weiwei, which captures the political 

artmap.cz
Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries

01/11 – 31/12 2021

Praha

Šternberský palác  
/ Sternberg Palace 19/11 2021—1/5 2022

Opening 
Uměleckoprůmyslového muzea v Brně
26.—  27. 11. 2021 
moravska-galerie.cz 
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Cena Jindřicha  
Chalupeckého 2021
Moravská galerie  
v Brně

Pražákův palác  
od 23.  9.  2021


