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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.
Skupinová výstava na téma jeskyní a spe-
leologie konfrontující tvorbu současných 
umělců a historické, archeologické a pale-
ontologické exponáty zapůjčené z Ústavu 
Anthropos Moravského zemského muzea 
v Brně, Muzea Blanenska a Městského 
muzea v Hořicích. Výstava je poctou Karlu 
Absolonovi a dalším objevitelům podzem-
ních prostor.
en Group show focused on caves and spe-
leology confronting the work of contem-
porary artists and historical, archeological 
and paleontological exhibits from the 
Anthropos Institute of Moravian Museum 
in Brno, Museum of Blansko Region and 
Hořice Museum. The exhibition is hom-
mage to 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, 
14:00–18:00 • so/Sat, 11:00–18:00 • 
www.boldgallery.art

Monika Žáková / Tactile Mind
do/until 9. 1.
k/c Adam Hnojil
Václav Buchtelík: Mood: DOOM
13. 1.–13. 2.
Bold galerie poprvé představí Václava 
Buchtelíka (*1990), absolventa ateliéru 
D. Balabána na FU OU. Cyklus vystavených 
maleb spojují kontrastní, zkázonosné barvy 
a motivy místa, balancujícího na pomezí 
znepokojivého snu a prostředím zkázy. 
Napětí, údiv a ohrožení se prolínají se 
znepokojivou krásou nepochopitelných 
setkání. 
en The Bold Gallery will present Václav 
Buchtelík (* 1990), a graduate of OU FU, at 
the studio of D. Balabán for the first time. 
The cycle of exhibited paintings combines 
contrasting colours of destruction and 
motifs of a place, balancing between a dis-
turbing dream and an apocalypse. Tension, 
astonishment and threat intertwine with 
the disturbing beauty of incomprehensible 
encounters. 
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
10. 11.–24. 4.
Výstava Nadějné vyhlídky s podtitulem 
Dítě v současném českém umění se věnuje 
tematice zrození a začátku života. Rozsáhlá 
výstava představí širokou skupinu umělců 
a umělkyň různých generací a výtvarných 
projevů. 
en Birth and the beginning of life, a period 
full of twists and turns and expectations, 
seeming innocence and cruelty… The 
theme of the child in contemporary Czech 
art is the subject of the extensive exhibi-
tion Great Expectations.
k/c Otto M. Urban
Viktor Karlík: Literatura
17. 9.–9. 1.
Výstava představuje plastiky a objekty ze 
stejnojmenného cyklu, který vznikal od 
roku 2012. Diváci je mohou vidět souhrnně 
vůbec poprvé v jejich originální hmotné 
podobě, výstava navazuje na jejich prezen-
taci v médiu knihy. 
en Viktor Karlík’s exhibition presents sculp-
tures 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. This exhibition is 
a development from its presentation in 
book form by Edice Revolver Revue. 
k/c Magdalena Juříková
Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined
30. 9.–30. 1.
Výstava není klasickou autorskou retro-
spektivou či přehlídkou nových, zatím 
nevystavených 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 ret-
rospective 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
Patrik Hábl + Beata Anna Háblová
27. 1.–24. 4.
Výstava představí ve třech patrech věže 
Centra DOX dialog dvou uměleckých 
osobností, které jsou zároveň životními 
partnery: Patrik Hábl (*1975) je jedním 
z nejvýraznějších malířů současné české 
umělecké scény, umělec pracující nejen 
s obrazem, ale i s prostorem. Básnířka, 
architektka, urbanistka Anna Beata Háblová 
(*1983) pracuje kromě prostoru především 
s jazykem. Setkání dvou poloh uměleckého 
vyjádření – obrazu a slova.
en On three floors of the DOX 
Centre´s tower, the exhibition will present 
a dialogue between two artistic personali-
ties who are also life partners: Patrik Hábl 
(*1975) is one of the most prominent paint-

ers of the contemporary Czech art scene, 
an artist working not only with painting but 
also with space. Poet, architect, urban 
planner Anna Beata Háblová (* 1983) works 
mainly with language in addition to space. 
Meeting of two forms of artistic expression 
- word and image - in the space.
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 neprobá-
daných částí rozsáhlého depozitu ukáže 
i dosud neznámá díla z jeho volné tvorby, 
která nebyla nikdy vystavena. Na celé kon-
cepci 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 
children. It is no wonder that when, twenty 
years later, his assemblages with melted 
plastic and pioneering video artworks sud-
denly 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

Štefan Papčo: Where I Have Been Not
14. 12.–25. 1.
k/c Simona Dvořáková
B4

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

Andy Singer: KarikAUTury / CARtoons
16. 11.–14. 2.
Americký autor Andy Singer se ve své 
kreslířské tvorbě už přes třicet let věnuje 
tématu automobilismu a propagaci cyk-
listiky. Jeho karikatury upozorňují na to, 
jakým způsobem přebujelý automobilismus 
komplikuje život obyvatelům města, ale 
zdůrazňují i provázanost 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 com-
plicates the lives of city dwellers, but also 
highlight the interconnectedness of human 
dependence on cars and the worsening 
climate crisis.
Rufina Bazlova: Běloruský folklór / 
Belarusian Folklore
14. 2. - 5. 4.
Výstava komentuje politickou situaci v Bě-
lorusku formou tradiční lidové výšivky. 
en The exhibition comments on the 
political situation in Belarus in the form of 
traditional folk embroidery.

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

Hana Puchová: Sběratelka malých 
dobrodružství
2. 2.–12. 3.

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

Kristina Fingerlandová: Zprávy z Oikos: 
Alma, Diamon, melogové a gulmy / 
Reports from Oikos: Alma, Diamon, 
Melogs and Gulmas
15. 12.–9. 1.
Oikos je útočištěm i ostrovem vzdoru. Ten 
se projevuje mimo jiné v jazyce, jakým jeho 
obyvatelé a obyvatelky hovoří, ale vzdoruje 
také skrze hodnoty, které vyznává a který-
mi se jeho vnitřní domovní řád řídí: péče, 
empatie, důležitost sdílení a naslouchání 
příběhům a zkušenostem druhých.
en Oikos is a refuge, as well as an island 
of defiance. One of the ways this is mani-
fested, is in the language its inhabitants 
speak. Oikos also resists through the values 
it professes and that it abides as the home 
regulations. These include: care, empathy, 
importance of sharing, and listening to the 
stories and experiences of others.
k/c Eva Koťátková
Petr Pastrňák
21. 1.–13. 2.
k/c Gabriela Kotiková, Jiří Kovanda
Severní vítr / Northern Wind
25. 2.–20. 3.
Výstava studentů ateliéru Interaktivní 
média FUD UJEP Ústí nad Labem.

en Student's works of the Interactive Media 
Studio, FAD JEPU Ústí nad Labem.
k/c Adéla Machová, Pavel Kopřiva

– GALERIE KURZOR
Libuše Jarcovjáková, Markéta Kinterová, 
Karolína Rossí, Jan Dienstbier, Lukáš 
Kubec, Ondřej Vinš, Adam Vačkář: Možná 
nevadí, když ten stín chybí / Maybe it 
Doesn’t Matter That the Shadow is Missing
15. 12.–6. 2.
Program kurátorské dvojice Sráče Sama 
a Denisy Bytelové v Galerii Kurzor uzavře 
žánr zátiší. Zamýšlíme se, co se bude dít, 
nějaké nahodilosti připouštíme a neodhá-
níme nečekané. Představujeme dějinné 
události, nebo jen scény a inscenace? Zátiší 
jako znamení, že zařízení domova je dokon-
čené, je zútulněné, dekorované.
en Curatorial program by Sráč Sam and 
Denisa Bytelová in the Cursor Gallery fin-
ishes up with still life genre. We dwell upon 
what is going to happen, we concede a de-
gree of randomness and we do not banish 
the unexpected. Do we present historical 
events, or merely scenes and productions? 
The still life as a sign that the furnishing and 
fittings of a home are complete, it is now 
cosy and decorated.

(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

Cena Empatie / The Empathy Award: 
Romana Drdová a Lenka Záhorková
11. 11.–13. 2.
Komerční banka a Národní galerie Praha 
představují vítězky Ceny Empatie Lenku 
Záhorkovou a Romanu Drdovou. Jejich 
umělecké záměry přesahují hranice výtvar-
ného umění a kreativně vytvářejí příležitosti 
pro vzájemnost a soužití ve společnosti 
i životním prostředí. Lenka Záhorková otvírá 
mezigenerační dialog, upozorňuje na pro-
blémy spojené se stářím a přináší myšlenky 
o hodnotách a zkušenostech stáří. Romana 
Drdová se zabývá ekologickou a konzume-
ristickou problematikou, svou autorskou 
módou sledující svědomitý přístup orientuje 
naše myšlení směrem k udržitelnosti.
en The Empathy Award is a joint project of 
Komerční banka and the National Gallery 
Prague. The aim of the open competition 
is to support art projects with a social di-
mension. The winning artworks by Romana 
Drdová and Lenka Záhorková go beyond 
the boundaries of fine art and ingeniously 
create opportunities for reciprocity and 
considerate coexistence within society and 
the enviroment.
Darja Bajagić, Ivana Bašić, Louisa Gagliardi, 
Lola Gonzàlez, Daiga Grantina, Rachel 
Maclean, Pakui Hardware, Viktor Timofeev 
a Tenant of Culture 
Digitální blízkost / Post-digital Intimacy
11. 11.–10. 7.
Obrazovka je tím, co držíme nejčastěji 
v ruce, prvním, po čem často saháme ihned 
po probuzení. Technologie a intimita, dvě 
tradičně protikladné oblasti, jsou dnes 
pevně propojené a vzájemně jedna druhou 
transformovaly. Technologie vstoupila hlu-
boko do našeho soukromí. Stala se objek-
tem naší péče a touhy, partnerem dialogu 
a každodenní oporou, ale také nebezpeč-
ným důvěrníkem. Výstava se zabývá tím, jak 
se po virtuální zkušenosti, ještě zdůrazněné 
pandemickou situací, proměnilo pojetí 
našeho soukromí a intimity a jaký vliv to 
má na naše blízké vztahy. Prostřednictvím 
práce devíti mladých umělců si klade 
otázku, zda-li bude další vývoj spíše v duchu 
dystopických sci-fi filmů, nebo nám naopak 
virtuální propojení pomůže vyřešit alespoň 
některé palčivé problémy dnešního světa.
en The touchscreen is what we hold in our 
hand most often and usually the first thing 
we reach for right after waking up. Technol-
ogy and intimacy, two traditionally antitheti-
cal areas, are nowadays interconnected, 
both having transformed each other. In 
the everyday, technology has infiltrated 
our privacy. It has become the object of 
our notion and desire, our interlocutor and 
crutch, but also a dangerous confidant.
The exhibition deals with how, after a vir-
tual experience, further emphasized by 
a pandemic situation, the concept of our 
privacy and intimacy has changed and what 
effect it has on our close relationships. 
Through the work of nine young artists, it 
questions whether further development 
is bound for the likes of dystopian sci-fi or 
whether virtual interconnectedness can 
actually help us solve some of the burning 
issues of the world today.
k/c Michal Novotný
B5

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

Laura Limbourg: Hump In Honey
13. 1.–27. 2.
Obrazy Laury Limbourg zpřítomňují silnou 
osobní zkušenost, v niž se proměnil šok 
z fenoménu otevřené sexuální turistiky, 
na který narazila při svém cestování do 
exotického prostředí po jihovýchodní Asii. 
K výstavě vychází stejnojmenný dvojjazyčný 
katalog Hump In Honey. 
en Laura Limbourg's paintings present 
a strong personal experience that has 
turned into a shock from the phenom-
enon of open sex tourism, which she 
encountered while traveling in an exotic 
environment in Southeast Asia. The bilingual 
catalog of the same name Hump In Honey is 
published for the exhibition. 
k/c Petr Vaňous
C1

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 aranžo-
vaná 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 tabuizova-
ná témata homosexuality a dětí s genetic-
kým postižením.
en In his photographic work, the genetics 
researcher Petr Balíček (1942 Svrat-
ka–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 frame-
work of the artists’ association 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
9. 6.–31. 5.
Výstava vznikla nejen jako oslava českého 
lékaře, neurochirurga prof. Vladimíra Be-
neše. Expozice odhaluje tohoto neobyčej-
ného muže také jako vášnivého entomo-
loga a sběratele. Estetické formy a barvy 
vystavených exponátů podněcují obdiv 
k přírodě, spojují se s uměleckými díly 
a videi ze sbírky Musea Montanelli. Museum 
se promění v tajemný kabinet kuriozit.
en This current exhibition is more than 
a celebration of our admiration for the 
Czech neurosurgeon, Professor Vladimír 
Beneš. We also aim to reveal this remark-
able man’s passion for entomology and 
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 
collectors. The exhibition presents imita-
tions 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 forgeries from 
foreign collections, which have made its 
creators famous all over the world.
k/c Olga Kotková

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

Buddha zblízka / The Buddha Up Close
3. 12.–24. 4.
Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přiná-
ší 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 Národ-
ní 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 / Her Photos
15. 10.–16. 1.
Výstava představuje řadu snímků, které 
se zachovaly v její pozůstalosti a byly 
donedávna zcela neznámé. Věnují se jejímu 
původu, Casa Azul, politice, revoluci a Die-
gu 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 sou-
částí kolekce, jako např. Man Ray, Martin 
Munkácsi, Edward Weston a další. 
en The exhibition 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 docu-
ments also represent the art and specific 
perspectives of other artists whose pho-
tographs 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 Kamenného zvonu budou tentokrát vě-
novány 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 Bera-
nová / 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 design-
er 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 designer 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 ze sbírek Galerie 
hlavního města Prahy / No Art Today? – 
New Acquisitions from the Collections of 
Prague City Gallery
6. 10.–30. 1.

Výstava představuje výběr uměleckých děl, 
zakoupených do sbírek GHMP za poslední 
čtyři roky – tedy od roku 2017. 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 performativního zaměření 
ze sbírkového konvolutu dokumentace 
českého akčního umění od 70. let po 
současnost, doplněného podobně zamě-
řenými díly z okruhu slovenské neoavant-
gardy, bude s odstupem několika týdnů 
(16. 11. 2021) představena v prostorách 
Domu fotografie. 
en The exhibition presents a selection 
of artworks purchased for Prague City 
Gallery’s collections over the last four 
years–that is, since 2017. 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, comple-
mented 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
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 mohou být 
i zevšeobecněny do metafory nebo symbolu 
některých zásadních problémů, které jsou 
základem nevyřešených traumat současnosti 
i minulosti mezi Afrikou, Evropou a Spojený-
mi státy, jako je například rasová diskrimina-
ce, gender nebo koloniální uvažování. 
en The specific life and personal stories that 
formed each artwork may be seen individu-
ally, but they may also be generalised to 
metaphors or symbols of certain key issues 
that lie in the foundations of unresolved 
current and past traumas existing at the 
very least between 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

Jan Kotěra a jeho žáci na 
Uměleckoprůmyslové škole / Jan Kotěra 
and his students at the Academy of Arts, 
Architecture, and Design in Prague
19. 1.–19. 2.
Výstava je pokusem o prezentaci Kotěrových 
pedagogických metod s výběrem konkrét-
ních absolventů architektonické speciálky, 
u nichž jsou prezentovány školní práce, 
kterých se řada dochovala v archivech. 
Jde o sondu do studia a výuky architektury 
v přelomových letech na počátku 20. století, 
kdy se připravovala půda pro nástup moder-
ní architektury, jak ji dnes známe.
en The exhibition is an attempt to present 
Kotěra's pedagogical methods with a selec-
tion of specific architectural graduates, 
presenting schoolwork, many of which 
have been preserved in the archives. It 
is a probe into the study and teaching of ar-
chitecture at the turn of the 20th century, 
when the ground was being prepared for 
the advent of modern architecture as we 
know it today.
k/c Josef Holeček

Understanding. Art & Research / Chápání 
umění a výzkumu
25. 2.–9. 4.
Výstavní projekt vídeňské Univerzity užitého 
umění nabízí na základě projektů zaměře-
ných na výzkum umění přehled možných 
postojů a názorů a osvětluje současné 
perspektivy výzkumu. Výzkum bez tematic-
kých omezení – se zaměřením na umělecké 
postupy – je zde chápán jako soubor živou-
cích příkladů, které mohou být podnětem 
pro nové výzvy a výměnu zkušeností ve 
všech oblastech lidské činnosti včetně vědy 
a umění, designu a architektury.
en The exhibition project of the University 
of Applied Arts in Vienna offers an overview 
of possible attitudes and opinions based 
on art research projects and sheds light on 
current research perspectives. Research 
without thematic limitations – with a focus 
on artistic practices – is seen here as a set 
of living examples that can stimulate new 
challenges and exchanges of experience in 
all areas of human activity, including sci-
ence and art, design, and architecture.

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 architektových realizací na Praž-
ském hradě, ale hlavně výběr z cyklů Pro-
cházka 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 Roth-
mayer (1892–1966). The focus of the exten-
sive body of works on display will be both 
Sudek’s world-renowned and newly pre-
sented 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

Václav Stratil & Vladimír Skrepl
2. 12.–13. 2.
O společné výstavě dvou legend českého 
umění Vladimíra Skrepla a Václava Stratila 
se mluví desetiletí. Nikdo přitom neví, jak je 
možné, že k ní dosud nedošlo. Teprve letos 
v Karpuchina 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 Kar-
puchina 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, 
pá–ne/Tue–Wed, Fri–Sun, 10:00–18:00, 
čt/Thu, 10:00–20:00 • ghmp.cz

No Art Today? Nová díla ze sbírek Galerie 
hlavního města Prahy / No Art Today? – 
New Acquisitions from the Collections of 
Prague City Gallery
16. 11.–27. 2.
Viz. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO �.
en See: MUNICIPAL LIBRARY, 2ND FLOOR �.

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

Planetary Home Improvement: From Just- 
-in-time to Geological Time
14. 12.–19. 2.
Výstava Planetary Home Improvement (Glo-
bální domácí kutilství) zkoumá geologickou 
historii a mnohaletou etapu vzniku dnes 
naprosto běžných stavebních materiálů do-
stupných v hoby marketech po celém světě. 
Instalace sádrokartonu trvá jeden den; 
sádra se přitom formuje 299 milionů let.
en Planetary Home Improvement research 
project excavates the deep time of com-
mon home building materials sourced from 
DIY stores across the world.
k/c Christine Giorgio, Amelyn Ng, Gabriel 
Vergara

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

Jürgen Baumann, Adrian Altman, Dominika 
Dobiášová, Anna Slama a Marek Delong, 
Matyáš Maláč, Jakub Hájek a František 
Hanousek: Dandies Loiter Through the 
Night
16. 12.–28. 1.
Výstava sleduje hranici mezi folk horrorem, 
městskými mýty a poetikou hrůzy, které 
mohou vypovídat o ztrátě jistot v součas-
né společnosti. Temná transgrese může 
však i způsobit změněné stavy vědomí, 
kdy vnímáme věci pokřiveně, s otupenými 
hranami, ale v jiných ohledech se nám svět 
jeví jasněji. 
en The exhibition traces the boundary 
between folk horror, urban myths and the 

understand, 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

50+1 / Jedna žena jako inspirace
8. 1.–25. 2.

Tématická skupinová výstava: Petra Áčová, 
Pavel Baňka, Patrik Feyfar, Petr Feyfar, Kurt 
Gebauer, Jiří Hanke, Tomáš Hrůza, Eugen 
Kukla, Lenka Klodová, Abbé Libansky, Jan 
Malý, Pavel Mára, Olaf Martens, Suzanne Pas-
tor, Jiří Poláček, Rudo Prekop, Jiří Primas, 
Minna Pyyhkala, Jan Slavík, Miro Švolík, Elis 
Unique, Zara Wildmoons, Peter Župník 
a další…
Zara Wildmoons: Vernissage
8. 1.–25. 2.
Experimentální multimediální projekt 
umělkyně a fotografky, která se nebojí 
překračovat hranice.
en An experimental multimedia project of 
the artist and the photographer who is not 
afraid of crossing borders.

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 součas-
né, tělesné zkušenosti.
en While we are busy worrying about the 
future of the planetary ecosystem, the 
wealthiest billionaires are already work-
ing on moving heavy industry into space. 
Czechoslovak astrophotography shows the 
expanding universe as an imaging space. 
Rather than a distant territory 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
John Barker, Ines Doujak, Filip Láb, Bára 
Mrázková, Oliver Ressler 
Útoky na zboží: Masky, mikrofilm, časové 
osy / Attacks on Goods: Masks, Microfilm, 
Timelines
10. 2.–2. 4.

Jak mohou umělecká díla pracovat s infor-
macemi ve společnosti, která se sama někdy 
označuje jako informační? Možnou odpověď 
naznačí skupinová výstava s názvem Masky, 
mikrofilm, časové osy. Jistou nápovědu při-
tom poskytne technologie mikrofilmu, v níž 
se historicky předjímalo dnes všeprostupné 
pojetí fotografie coby informace. 
en How do artworks handle information in 
a society that occasionally refers to itself as 
an information society? The group exhibition 
looks for a possible answer while following 
a guideline in the technology of microfilm as 
a form of informational photography that–
seen in hindsight – anticipates post-digital 
photography.
k/c Vojtěch Märc

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

Jakub Rajnoch: Film sideways
26. 11.–29. 1.
Jakub Rajnoch ve svých intermediálních 
projektech zkoumá světlo a pohyb, které 
ve vědeckém, technologickém i umělec-
kém prostředí stále nabízejí nepřeberné 
množství využití. V projektu Film sideways si 
klade zdánlivě jednoduchou otázku: Co se 
stane, když se podíváme na filmovou pro-
jekci z boku? 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
V únoru bude galerie z technických důvodů 
uzavřena. Budeme se na vás těšit na 
vernisáži na začátku březnu 2022. 
en The gallery will be closed for technical 
reasons in February. We look forward to see 
you at the opening in early March 2022.

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

Lada Semecká & Petr Lada Jákobův 
žebřík / Jacob’s Ladder
4. 1.–13. 1.

Snové vyjádření starozákonního příběhu. 
Ústředním motivem výstavy je socha Jáko-
bův žebřík od Petra Lady, který je doplněn 
obrazy mraků a oblačných soustav Lady 
Semecké. K výstavě bude vydán a pokřtěn 
katalog ve čtvrtek 13. 1. 2021 při Novoročním 
koncertu v kostele sv. Martina ve zdi.
en The exhibition is a dreamlike exploration 
of the Old Testament story. The exhibi-
tion’s central motif is the sculpture Ja-
cob’s Ladder by Petr Lada, complemented 
by images of clouds and cloud formations 
by Lada Semecká. The catalogue was 
published for the exhibition on Thursday 13 
January 2021 during the New Year's Con-
cert in the Church of St. Martin in the Wall.
k/c Vendula Fremlová
Trishna Adnani: Manželství (Manželské 
pouto) / Wedlocked
2. 2.–24. 2.

Výstavní projekt se zaměřuje na domácí 
a rodinné násilí, vypráví příběh o nevěstě, 
kterou v Indii pojmenovali „Ruby“. Zkoumá, 
proč a jak toxické kulturní praktiky vedou 
k násilí. Týkají se věcí, jako je systém věna, 
dětské sňatky, vraždy ze cti atd., které se 
v některých částech její země stále prová-
dějí, přestože proti nim existují zákony. Mul-
timediální projekt si klade za cíl provokovat 
diváka a vžít ho do kůže oběti – k seberefle-
xi a získání vědomí a empatie. 
en The exhibition project focuses on 
domestic violence against women in the 
family/home and basically narrates a story 
about a bride that I have named "Ruby" in 
India. It explores why and how toxic cultural 
practices lead to violence against women in 
a marriage or in their homes. These prac-
tices refer to things like the dowry system, 
child marriages, honor killings, etc. which 
are still carried out in parts of the country 
even though there are laws against them.

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

White Arkitekter: A Heart of Wood
14. 1.–13. 3.
První výstava a přednáška významného 
švédského studia v ČR představí Sara 
Kulturhus–jednu z nejvyšších dřevostaveb 
na světě, která zahrnuje divadlo, muzeum, 
galerii, knihovnu a hotel. Ateliér White 
Arkitekter byl založen v roce 1951, zaměst-
nává na několika kontinentech přes 800 
odborníků a patří k hlavním představitelům 
udržitelné architektury a moderátorům 
debaty o uhlíkově neutrální architektuře. 
Doprovodný program na www.gjf.cz. 
en The first exhibition and lecture by a ma-
jor Swedish studio in the Czech Republic 
will present Sara Kulturhus – one of the 
tallest wooden buildings in the world, which 
includes a theater, museum, gallery, library, 
and hotel. Founded in 1951, White Arki-
tekter employs over 800 professionals on 
several continents and is one of the main 
leaders of sustainable architecture and 
moderators of the debate on carbon-neu-
tral architecture. Accompanying program at 
www.gjf.cz.

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

Pavel Dušek a Andros Foros (host/guest): 
2,5D
21. 12.–16. 1.
Laureátská výstava 14. Ceny kritiky za mla-
dou malbu 2021. Její název koresponduje 
pojmu používaném zejména při obrábě-
ní, kde zaujímá místo mezi plošným 2D 
a prostorovým 3D. Z tohoto pohledu ho oba 
autoři s pozitivním vztahem k technickému 
myšlení vnímají ve svých nových pracech 
jako průběžný mezibod vizuálního výrazu 
v poloze mezi 2D a 3D. 
en Laureate´s exhibition of 14th Critics' 
Award for Young Painting 2021. Its title cor-
responds to a term used especially in ma-
chining, where it occupies a place between 
planar 2D and spatial 3D. From this point of 
view, both authors with a positive attitude 
towards technical thinking conceive it in 
their new works as a point of visual expres-
sion in-between 2D and 3D. 
k/c Vlasta Čiháková Noshiro
Pavel Mühlbauer: Cesta / Way
18. 1.–6. 2.
Retro-výstava olejomaleb, akvarelů a kreseb 
sušického rodáka se zaměřuje na typologii 
podšumavské krajiny, vizuálně pojaté 
v transponování figurace směrem k čisté 
abstrakci. Na základě důvěrné znalosti 
zobrazované krajiny, vázané na určitá místa, 
usiluje umělec o zachycení „esence místa“, 
ať již v morfologickém či světelně barevném 
slova smyslu. 
en The retro-exhibition of oil paintings, wa-
tercolors and drawings by a native of Sušice 
focuses on the typology of the Šumava 
submountain landscape, visually conceived 
in the transposition of figuration towards 
pure abstraction. Based on an intimate 

poetics of horror, which can refer to the 
loss of certainties in contemporary society. 
However, dark transgression can also cause 
altered states of consciousness, where we 
perceive things distortedly, with blunted 
edges, but in other ways the world appears 
clearer to us.
k/c Tina Poliačková, Lumír Nykl
Giacomo del Pò, Tomáš Kurečka, Štefan 
Tóth, Tereza Zelenková, Martin Pondělíček, 
and Dana Sahánková, Jan Willem van 
Hamel: AEON Exhibition
10. 2.–17. 2. (16.00–20:00)
Na výstavě AEON bude barokní obraz Apo-
theosis od Giacoma del Pò, který se nikdy 
nesetkal s následky svého bytí, čelit dnešní-
mu umění. Bude čelit jak obdivu, tak kritice 
svých nástupců a prostřednictvím interakce 
bude zobrazovat čas ve fluidním stavu. 
en In the AEON exhibition a baroque paint-
ing (Apotheosis by Giacomo del Pò) that has 
never encountered the after-effects of its 
making will in its vulnerability face the art 
of today. It will face both admiration and 
criticism from its successors and through 
interaction portray time in a fluid state. 
k/c Maximilian Colloredo-Mansfeld

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

Olga Krykun: Sad Paradise Resort*/Sad 
Paradise Resort*
1. 1.-30. 3.
Rezidencí Olga Krykun symbolicky navazuje 
na své stejnojmenné video, v němž zpraco-
vává zkušenosti imigrace jí typickým poetic-
kým jazykem. Ve své rezidenci bude tento 
melancholický umělecký hotel postupně 
zkoumat i materializovat. 
en In her residency, Olga Krykun symboli-
cally follows her video of the same name, in 
which she processes her experience with 
immigration in her typical poetic language. 
In the residency, she will explore and 
materialise this melancholic art hotel step 
by step.

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 videoper-
formancích připomíná akce performativních 
umělců 70. let, přestože je mu teprve 28 let. 
Maže značky klíčem z plechovek, lepí žvý-
kačky na obrazy, visí z parapetu jako herec 
v akčním filmu, přešlapuje na rozpálené 
plotýnce. Umělec o své praxi píše: „Ve svých 
pracích často používám opakování, tauto-
logii, svůj vlastní stav, rád uvádím 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 conscious-
ness, 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 
výstavní série. Jasnou referencí na ikonickou 
Dostojevského novelu vyvolává název 
projektu představu 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 zvidi-
telňuje iracionalitu a chaotičnost i protiklad-
nou důslednou péči, téměř motýlí křehkost 
a pomíjivost i sebedestruktivní temnotu, 
vědomé ústraní i demonstrativní hysterii.
en The Meek One is the second chapter of 
a three-part exhibition series. As a clear 
reference to Dostoevsky’s iconic short story, 
the title of the show evokes the image of 
a young woman for whom emotions trans-
late 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 butterfly as well as the self-destructive 
darkness, the conscious seclusion and the 
demonstrative hysteria.
k/c Šárka Koudelová
D2

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

Jiří Jiroutek: Cit, svit, svist, horizont / 
The Sense, the Shine, Whizz, the Horizon
14. 12.–7. 1.
Černobílý, estetický, vycizelizovaný, zblízka 
i zdaleka. Takový je fotografický svět Jiřího 
Jiroutka (nar. 1967), který nezapře smysl pro 
vizuální věcnost, široký horizont a geomet-
rický 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.

Jiří Černický: Sebevdech
14. 1.–19. 2.
Na výstavě Jiří Černický představí portréty 
význačných osobností umělecké scény, 
které mají povětšinou vztah k médiu foto-
grafie. Podstatné je, že vizáž obličejů si je 
něčím podobná - je rozostřená, jen detail 
rozžhaveného hrotu cigarety je brilantně 
ostrý. Moment vdechu zachycuje spoušť 
fotoaparátu Martina Poláka.
en Jiří Černický will present at the exhibi-
tion portraits prominent personalities of 
the art scene who they are mostly related 
to the medium of photography. The bot-
tom line is that the look on theirs faces 
are similar - are out of focus, just a detail 
of a red-hot tip the cigarette is brilliantly 
sharp. A moment of breathing captures the 
camera trigger of Martin Polák.

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

Jiří Kolář: Slovník metod / Dictionary of 
Methods
19. 11.–27. 2.
Výstava představuje výběr ze sbírky Musea 
Kampa a firemní kolekce Pražské plynáren-
ské. K vidění je více než 160 umělcových 
koláží, objektů a textilních prací, které nabí-
zejí průřez více než 50 lety autorovy tvorby. 
Název výstavy odkazuje ke stejnojmenné 
knize J. Koláře, která poprvé vyšla ve Francii 
před třiceti lety.
en The exhibition introduces a selection 
from Museum Kampa´s collection and 
the company collection of Prague's Gas 
Supplier. It shows more than 160 collages, 
objects and textile works, which provide 
an insight into more than 50 years of the 
author´s creative life. The exhibition title 
refers to Kolář´s eponymous book that was 
originally published in France 30 years ago.
k/c Jan Skřivánek
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
Olaf Hanel: Na cestě tam a zase zpátky / 
There and Back Again
11. 12.–27. 2.
Výstava akčního umělce, malíře, kreslíře, au-
tora objektů, kurátora a kritika představuje 
výběrově autorovu tvorbu od performan-
cí 60. a 70. let, přes tvorbu v emigraci, 
a také kresby, obrazy a objekty vzniklé po 
návratu do Čech od 90. let do současnosti. 
Výstava je připravena ve spolupráci s Galerií 
Maldoror.
en The exhibition of action artist, painter, 
draftsman, object-creator, curator and 
critic presents a selection from the body of 
work consisting of performances realized 
in the 60´s and the 70´s, works done in 
emigration, as well as it shows drawings, 
paintings and objects created after the 
author´s return to Czechoslovakia from the 
90´s until today. The show is an outcome of 
collaboration with the Maldoror Gallery.
k/c Martina Vítková

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

Veronika Šrek Bromová: Mezi dobrem 
a zlem
3. 12.–30. 1.
Jak mnoho je narušena rovnováha přírod-
ního světa a civilizace? Multimediální uměl-
kyně Veronika Šrek Bromová nás vtahuje do 
sugestivního osobního světa, do prostředí, 
v němž se ocitá v těsné blízkosti přírody 
a současně vstřebává tlaky civilizace. Skrze 
vlastní tělesnou zkušenost a individuální 
vjemy se snaží vstoupit pod povrch a odkrýt 
tak možnosti mnohavrstevnatého vnímání 
oné reality.
en How much is the balance between the 
natural world and civilization disturbed? 
A multimedia artist, Veronika Šrek Bromová 
draws us into a suggestive personal world, 
into an environment in which she finds 
herself in close proximity to nature and at 
the same time absorbs the pressures of 
civilization. Through her own bodily experi-
ence and individual perceptions, she tries 
to come to the surface and thus discover 
the possibilities of a multi-layered percep-
tion of such a reality.
k/c Adriana Primusová

– 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 
našich očekávání? Jakou mají naše vize per-
spektivu a jak odvážné je tvrzení, že víme, 
co bude dál? Společná výstava Veroniky Šrek 
Bromové a Miloše Šejna v oknech galerie 
Fasáda se zabývá úvahou nad výhledem naší 
společnosti do blízké i vzdálené budouc-
nosti. Zdůrazňuje, jak důležité je rozhlížet 
se kolem sebe, vyhlédnout ven z oken svého 
soukromí a následně se dokázat vcítit, po-
rozumět 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, 

knowledge of the depicted landscape, tied 
to certain places, the artist strives to cap-
ture the "essence of the place", whether in 
morphological or light-colored sense. 
k/c Linda K. Sedláková

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

Lubomír Typlt
16. 12.–23. 1.

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

Jaroslav Róna: Nové obrazy
10. 12.–30. 1.
Radka Bodzewicz
4. 2.–20. 3.

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 pořá-
dá 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

Karin Mack: Pod víčky / Under the Lids
do/until 10. 1.
Pavel Vavroušek: Nová Sedlica
14. 1.–27. 2.
Pavel Vavroušek fotografoval v letech 
1971–1981 Novou Sedlici, nejvýchodnější 
vesnici tehdejšího Československa. Snažil 
se zachytit jeden z posledních ostrovů ven-
kovské pospolitosti, kde lidé žili tradičním 
stylem života jen minimálně odlišném od 
života svých předků, a v neustálém vyjedná-
vání s přírodou.
en In 1971–1981 Pavel Vavrousek document-
ed Nova Sedlice, the easternmost village of 
then Czechoslovakia. He captured one of 
the last islands of rural togetherness where 
people lived traditional lives only minimally 
different from ones their ancestors led, in 
ever-present negotiations with nature.
k/c Tomáš Pospěch

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

Jan Měřička: Vyhasla ohně kouř
13. 1.–26. 2.
Výstava tematizuje stopu zaniklého života 
v různých rovinách – smrkovou monokul-
turu, kulturu řasy v rybníku, rituály spojené 
s koncem života.
en Exhibition shows steps of an extinct life 
in different levels – monoculture of spruce, 
kulture of pond algae or end-of-life rituals.
k/c Eva Bendová

NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV / KINO 
PONREPO • Bartolomějská 11 • nfa.cz

Křest monografie ESTER KRUMBACHOVÁ
21. 2.
Během večera bude pokřtěna monografie 
ESTER KRUMBACHOVÁ, která vznikla jako 
jeden z výsledků několikaletého výzkumu 
nově nalezené pozůstalosti Ester Krumba-
chové. Prezentace publikace a archivu Ester 
Krumbachové bude prorůstat dílem součas-
ných umělců, kteří na ni navazují a rozvíjejí 
dále její myšlenky, které jsou možná více 
otevřeny sdílení v naší současnosti než té 
její. Vstup zdarma. 
Uvádí: Edith Jeřábková, Kateřina Svatoňová 
a Daniela a Linda Dostálkovy

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 vní-
mání. Jsou součástí individuální i kolektivní 
paměti. Ovlivňují naše bytí, utvářejí naši 
identitu. Zapomnění představuje čtyři umě-
lecké 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 zapomně-
ní z hlediska jednotlivce a rodiny? A jaký 
je jeho rozměr z hlediska společenského 
a politického?
en The action of erasing and forgetting 
belongs inevitably to the physiological pro-
cesses of our perception. These processes 
are a part of our individual and also collec-
tive memory – these influence our being 
and form our reality. The exhibition pres-
ents four artistic approaches from Austria, 
the Czech Republic, and Germany, which 
through various strategies and concepts, 
invites us to ponder the topic ‘erasing and 
forgetting.’ What is the scale of the oblivion 
in the context of individual and family? And 
what scale does it have from a societal and 
political point of view?
D4

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

Jaromír Novotný a Jiří Thýn: Denní světlo / 
Daylight
10. 12.–28. 2.

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

Jan Dotřel: Aetas Praehistorica
3. 12.–18. 2.
Autorská výstava fotografií vycházející ze 
specifické vizuality, jazyka a vědy. Obsáhlá 
koncepce představí v okruzích Zrození 

utíkám za lehkostí
bourat vzdušný zámky —
myšlenky na skutečnost,
že věčnost neexistuje,
zase ožívaj.

umřem už zejtra,
tak se, prosim tak se, prosim Tebe,
aspoň usměj
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Padělané umění všeobecně považujeme za cosi 
podřadného. Za běžných okolností leží uklizené 
hluboko v depozitářích a takt velí příliš o něm nemluvit. 
Teď se ale hned na dvou výstavách stává středem 
pozornosti a divák má možnost se ve Šternberském 
paláci Národní galerie a v Galerii moderního umění  
v Hradci Králové seznámit se s dějinami plagiování 
umění v rozpětí od novověku po současnost.A
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Transformations 
of Place and 
Space

Oblastní galerie Liberec
Masarykova 723/14
460 01 Liberec

17. 12. 2021 — 
8. 5. 2022

Mediální partneři

Projekt byl realizován 
díky fi nanční podpoře 
Ministerstva kultury.  

Projekt byl vytvořen se státní 
podporou Technologické 
agentury ČR v rámci Programu Éta.

Partneři Oblastní galerie Liberec
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HUNT KASTNER

04 /12 /2021 —  
05 /02 /2022

huntkastner.com
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ENTRANCE GALLERY

ZAHORIAN & VAN ESPEN

STONE PROJECTS

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

GALERIE RUDOLFINUM

GALERIE UM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

GALERIE VILLA PELLÉ

GALERIE NTK

ŠTERNBERSKÝ PALÁC

GALERIE JOSEFA SUDKA
MUSEUM MONTANELLI

GALERIE AMU

NADACE A CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ

HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA

PRAGOVKA ARTDISTRICT

SVĚTOVA 1

STUDIO PRÁM

KAMPUS HYBERNSKÁ

DŮM FOTOGRAFIE

GALERIE NOD

INI PROJECT

GALERIE VI PER
GARAGE GALLERYKARLÍN STUDIOS

TRAFO GALLERY

BERLÍNSKEJ MODEL

VELETRŽNÍ PALÁC

GALERIE PETR NOVOTNÝ

ARTWALL GALLERY

BOLD GALLERY

KARPUCHINA GALLERY
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

OLGA

NAU GALLERY

HUNT KASTNERNEVAN CONTEMPO

GALERIE 35M2

CITY SURFER OFFICE

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

POP-UP GALERIE AVU

KVALITÁŘ

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM

ARTINBOX

GALERIE FERDINANDA BAUMANNA

GALERIE KRITIKŮ

LEICA GALLERY

ETC. GALERIE

GALERIE PROLUKA

XAOXAX

SVIT

ALTÁN KLAMOVKA

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

GALERIE KUZEBAUCH

CAPACITAS–STATUA POLICLINICA

MEETFACTORY

ATELIÉR J. SUDKA

GALERIE SPZ

GALERIE J. FRAGNERA
GALERIE FOTOGRAFIC

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLYSMETANAQ GALLERY

GALERIE FASÁDA

MUSEUM KAMPA

FOTOGRAF GALLERY

GALERIE TAPETA / KNIHKUPECTVÍ ARTMAP GALERIE PŠTROSSOVA 23

GOETHE-INSTITUT

GALERIE VIA ART

DISPLAY

NIKA
GALERIE MIMOCHODEM

FUTURA

JIRI SVESTKA GALLERY

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA

GALERIE VYŠEHRAD

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE

JILSKÁ 14

GALERIE HAVELKAKINO PONREPO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

No Art Today?

NOVÁ DÍLA  ZE SBÍREK GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
NEW ACQUISITIONS FROM THE COLLECTIONS OF

PRAGUE CITY GALLERY 

G   HMP

artmap.cz
Současné umění v pražských galeriích

Contemporary Art in Prague Galleries
01/01 – 27/02 2022
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Knihkupectví 
ArtMap knihy.artmap.cz

Země, Vznik života a Počátek lidstva díla 
hostujících autorů, jako jsou Oldřich Utten-
dorfský collection, Studio Qubus, Eva Eisler, 
Vladimír Škoda, Milan Houser, Tomáš Me-
dek, Adam Kašpar, Štěpánka Sigmundová. 
en An exhibition of photographs based 
on a specific visuality, the language of 
science. The comprehensive 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.
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

Pavel Paul: Fotografický archiv Akademie 
výtvarných umění. Fotografie Pavla Paula 
z let 1960-1994
14. 1.–12. 2.
Archiv Pavla Paula (1936), fotografa AVU 
1959–2000 byl roky považován za zničený. 
Od nalezení v roce 2019 bylo ale zrestauro-
váno více než 12 000 negativů. Prostřed-
nictvím malého zlomku fotografií, které ne-
byly dosud publikovány, výstava odvypráví 
příběh nejstarší umělecké školy u nás.
en The archive of Pavel Paul (1936) was 
considered destroyed for many years. 
Since its discovery in 2019, more than 
12,000 negatives have been restored. 
Through a small fraction of photographs 
that have not yet been published, the exhi-
bition will try to tell the story of the oldest 
art school in the Czech Republic. 
k/c Zuzana Krišková

GALERIE 35M2 • Víta Nejedlého 23 • 
po–so/Mon–Sat, 11:00–19:00 • 35m2.cz
HUNT KASTNER • Bořivojova 85 • út–pá/
Tue–Fri, 13:00–18:00, so/Sat, 
14:00–18:00 • huntkastner.com

Cevdet Erek: musıkî müzik
3. 12.–5. 2.

Významý turecký umělec Cevdet Erek 
(*1974), který má za sebou mimo jiné účast 
na přehlídce umění Documenta nebo 
Benátském bienále, bude české veřejnosti 
představen formou samostatné výstavy 
vůbec poprvé. Jeho tvorba je charakteri-
stická zkoumáním a propojováním archi-
tektury, 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 or-
ganizujeme 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, architec-
ture, rhythm, measured time, dance music 
and site-specificity. 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.
Jiří Skála: Aspirace cizích těles / 
The Aspiration of Foreign Bodies
od/from 18. 2.
k/c Vjera Borozan

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 mocnostem 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 distin-
guished 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

Martin Zet: Věšák ZET / ZET Rack
8. 1.–26. 2.
k/c Pavel Švec, Tomáš Svoboda

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 současné-
ho umění i aktuální 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 context. 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 hud-
by. Jeho práce se často opírala o studium 
tradiční historie a queer studií, zpochyb-
ňujíc myšlenku kulturní migrace, mutace 
a konsolidace. Pokusí se nalézt uměleckou 
autonomii sebeurčení v kulturní aréně, kte-
rá 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 consolidation. At FUTURA 
he will try to find the artistic autonomy 
of self-determination in a cultural arena 
that seemingly resigns to queer-ecological 
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 
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 kuličko-
vým perem. Své pozdější práce perforovala, 
protlačovala, vyšívala, aplikovala do nich 
háčkované objekty, pracovala s textilní a pa-
pírovou koláží, do kreseb začleňovala umělé 
diamanty, korálky, flitry. Výstava se pokusí 
rekontextualizovat autorčinu tvorbu ve vzta-
hu k současnému uměleckému diskurzu.
en Anna Zemánková (1908-1986) did not 
have any formal art training and is therefore 
considered a representative of art brut. 
However, her work looks more like a her-
barium 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, applied crocheted objects to 
them, worked with textile and paper col-
lages, and incorporated artificial diamonds, 
beads and sequins into the drawings. 
The exhibition will try to recontextualize the 
author’s work in relation to contemporary 
artistic discourse.
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 inter-
vence. 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, institucio-
nálnímu orgánu.
en Steinar Haga Kristensen’s installations 
and montages contain diverse artistic ges-
tures, ranging from event-scores, sculpture, 
reliefs, and painting to video, performance 
and telepathic intervention. One of the 
topics central to Kristensen’s practice is 
the recognition 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 conditions for spectator-
ship in contemporary art. Haga Kristensen 
co-opts methods of working and formats 
that are traditionally understood as irrel-
evant 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 
vysoce osobním, přesto univerzálním způ-
sobem, proměňuje každodenní předměty 
na iluzivní koláže a podivuhodné sochy po-
stav 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 diges-
tion of knowledge and the relentless appro-
priation of useful objects for the purpose of 
staging fantastic clashes.
Katarína Poliačiková
24. 2.–23. 4.
Slovenská umělkyně dlouhodobě zastupo-
vaná Jiri Svestka Gallery představí na své 
samostatné výstavě výběr z jejích nejno-
vějších prací, které spojují pro ni typický 
postkonceptuální přístup k fotografii se 
svébytnou poetikou zaznamenanou i v její 
nedávno vydané knize Soft Boiled. 
en The Slovak artist, long represented by 
Jiri Svestka Gallery, will present in her solo 
exhibition a selection of her latest works, 
which combine her typical post-conceptual 
approach to photography with her distinc-
tive poetics recorded in her recently 
published book Soft Boiled.

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

Pavel Mrkus, Daniel Hanzlík, Stanislav 
Müller, Alena Matějka, Tomáš Plesl, Lada 
Semecká, Barbora Křivská, Václav Řezáč, 
Michal Jahn Neugarten, Marcel Mochal, 
Klára Horáčková, Zdeněk Trs, Lenka 
Stejskalová-Skoumalová, Pavel Skrott. 
Vystavující host: Marian Volráb.
Zasaženi bouří a klidem – škola Vladimíra 
Kopeckého 1990–2008 / Struck by Storm 
and Serenity – School of Vladimir Kopecky 
1990–2008
21. 12.–6. 3.
Kolektivní výstava k poctě Vladimíra 
Kopeckého, na níž budou představena díla 
jeho žáků a následovníků a která zohlední 
všechny principy charakteristické pro jeho 
tvorbu. 
en A collective exhibition in honor of Vlad-
imír Kopecký, which will present the works 
of his students and followers. The exhibition 
will also take into account all the principles 
characteristic of his work. 
k/c Helena Musilová
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

Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk 
Baladrán (Display – Sdružení pro výzkum 
a kolektivní praxi): Muzeum přízraků
15. 12.–20. 2.
Výstavní sérii o třídní společnosti a třídní 
válce jsme na počátku projektu nadepsali 
citátem miliardáře Warrena Buffeta: „Tohle 
je třídní válka… a je to třída bohatých, moje 
třída, která ji vede a vítězí v ní.“ Zdá se, 
že třídou, která v jednadvacátém století 
dospěla ke svému třídnímu uvědomění, není 
tolik vzývaný proletariát, ale ti nejbohatší 
z bohatých. To bylo v roce 2019, mezitím 
uběhly dva roky, světem prošlo několik pan-
demických vln a podle statistik je vítězství 
miliardářů triumfální a působí nezastavi-
telně. Ekonomická nerovnost se zvýšila 
o stovky procent. Její řešení se nepohnulo 
ani o promile. Už nejde jen o lidský svět, 
celá planeta a její zdroje jsou v soukromých, 
přímo několika málo rukou. Společenské 
zájmy definuje pár zbohatlíků. Kam tedy 
zmizel proletariát? Jako subjekt dějin 
měl přeci vést k vyřešení ekonomických 
rozporů kapitalismu a nasměrovat lidstvo 
ke spravedlivější společnosti. Je proletariát 
stále zde a jen sám sebe není schopen 
rozpoznat? Nebo tato třída již neexistuje 
a jsou jen různé skupiny utlačovaných bez 
společného jmenovatele? 
en Back in 2019, we captioned a series of 
exhibitions dealing with class society and 
class struggle with a quote from Warren 
Buffet: “There’s class warfare, all right, but 
it’s my class, the rich class, that’s making 
war, and we’re winning.” Indeed, it seems 
that the class which has achieved its class 
consciousness in the 21st century is not 
the oft-discussed proletariat, but rather 
the richest of the rich. After two years of 
numerous pandemic waves, the victory of 
the billionaires is statistically triumphant 
and seems unstoppable. Economic inequal-
ity has increased by hundreds of percent. 
Its resolution has not moved ahead an 
inch. This is no longer merely about the 
human world, as the whole planet finds 
itself parceled into very few private hands. 

A few rich folks have come to define social 
interest as such. Where has the proletariat 
gone? As a subject of history, it was the 
proletariat which was supposed to lead 
humanity to the resolution of the economic 
contradictions of capitalism, and towards 
a more just society. Is the proletariat still 
here, and is simply having trouble identifying 
itself? Or does this class no longer exist, and 
there are only various groups of oppressed 
people who share no common ground?

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

Lukáš Kováčik: Fontána ohně
15. 12. 2021–31. 3. 2022

GALERIE SPZ • Pštrossova 8 • so/Sat, 
14:00-18:00 (další dny je výstava ke 
zhlédnutí přes výlohu / other days non-
stop through peephole) • galeriespz.com
– GALERIE

Jaromír Novotný: Nic nikdy není
9. 12.–28. 1.
Natálie Pejchová
9. 2.–11. 3.

– VLAJKA
Leontína Berková
9. 12.–15. 3. 
k/c Jaroslav Kyša (Hot Dock)

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.
Autor na obrazech rozvíjí sled záměrně 
banálních scén a příběhů, v nichž propojuje 
věcnost i jistou nenucenost výtvarné (a lite-
rární) formy, skutečnost i snění a to místy se 
sebeironizujícím úsměvem či jemně melan-
cholickým nádechem. Pracuje s rozehraným 
i redukovaným koloritem a střídá různé 
formy pochopení děje. Někdy ztvárňuje scé-
nu 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 inten-
tionally 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 understand-
ing the action. Sometimes he depicts the 
scene from the standpoint of an uninter-
ested observer; other times, the artist 
is emotionally interested. The particular 
environment 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

Prokop Nicolas: Breeding Acari
7. 12.–7. 1.
Acari, roztoči jsou skupina velmi malých ži-
vočichů (od 2 cm do 0,08 mm), kteří na naší 
planetě žijí v obrovském množství a už zhru-
ba 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
Divů sto
11. 1.–5. 2.
Lednová výstava v Nice představí společnou 
práci Františky Benčáťové a They Chatrné. 
Měkkost textilu a papíru v abstraktní instala-
ci diváka/-čku nevede konkrétním směrem, 
ale nabízí všechny směry interpretací – je 
jen snem periferně zahlédnutým při chvat-
ném průchodu metrem, představou, kterou 
si každý doplní dle svého. Textil a papír 
kontrastují s tvrdými a hladkými materiály 
vestibulu metra a možnost vybrat si jakýkoliv 
směr interpretace rezonuje s jasným a vět-
šinou jediným cílem, se kterým do prostoru 
metra vstupujeme. 
en The January exhibition in Nika presents 
collaboration of Františka Benčáťová and 
Thea Chatrná. The softness of textiles and 
paper in the abstract installation does not 
lead the viewer in a specific direction, but 
offers all directions of interpretation – it 
is just a dream seen peripherally during 
a hurried passage through the subway, an 
idea that everyone can develop freely. Tex-
tiles and paper contrast with the hard and 
smooth materials of the subway vestibule, 
and the ability to choose any direction of 
interpretation resonates with the clear 
and single goal with which we enter the 
subway area.
E4

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

E5
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 trojrozměr-
nou realizaci a převedena do sochařské 

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

Martin Kyrych: Série medvědů
9. 2.–1. 3.
Jaké to je uvnitř cizí duše? Uvnitř téhle 
je měkoučko, jako by byla z plyše. Jsou 
tam stará křesla s odrbanými uchy, čaj 
a hromady knih. Voní jako dřevo a mýdlo 
z babiččiny skříně. Ale něco je tak nějak 
tísnivé. Možná jsme až moc hluboko. 
en What is it like, inside somebody 
else's soul? Inside this one is softness, as 
if it were plush. There are old armchairs 
with ragged handles, tea and piles of 
books. It smells like wood and soap from 
grandma's closet. But something is kind of 
distressing. Maybe we're too deep. 
k/c Viktor Čech

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 sympo-
zií v Goethe Institutu v 90. letech, sbírka 
Upsych 316a) a nové příspěvky v tematic-
kých sériích Zvukových studií či Speculative 
Ecologies a další.
en Research into re-descovered, forgot-
ten 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 con-

trubution in the thematic series Acoustic 
Ecology and Speculative Ecologies. And 
more.
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Juan Cevallos, Ekaterina Fonina, 
Ágnes Vokatá
8. 10.–8. 1.

Observatoř pro sledování pozemských 
vztahů. Takto pojímá prostor Olga kolektiv 
Ateliéru dokumentární fotografie z FAMU 
– aby jej navštěvoval, sledoval a vnímal 
a přetvářel v souvislostech nejbližšího okolí 
a sítí křehkých vztahů pozemních politik.
en Observatory for monitoring of earthly 
relations. Atelier of Documentary Pho-
tography FAMU conceived Olga's space to 
visit, monitor, and perceive and reshape it 
in the context of its immediate surround-
ings and the networks of fragile land policy 
relations.

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

Umělci/kyně: Petr Hanžl, David Helán 
a Pavel Tichoň, Jan Heres a Kryštof 
Strejc, Ondřej Homola, Martina Chloupa 
a Kateřina Štenclová, Lenka Janíčková, 
Eva Jašková a Michal Mitro, Susanne Kass 
a Tomáš Roček, Magdaléna Kašparová, 
Polina Khatsenko, kolektiv adO/Aptive 
(Janina Weißengruber a Daniel Hüttler), 
Klaudia Korbelič a Lenka Lukačovičová, 
Kateřina Kostkanová a Veronika 

Nemejovská, Jan Krombholž, Olga Krykun, 
Milica Miliajovic, Pavel Mrkus, Petra 
Skořepová,Tamara Spalajkovic, Dagmar 
Šubrtová, Petra Švecová, Pavol Truben, 
Daniel Vlček, Barra Yuk Bun Wan
Zachycení v čase a prostoru/ Cries Blasts 
Laughter
20. 1.–19. 4.
Naše bytí ve světě je ukotveno několi-
ka způsoby: místně, zvukově, historicky 
a prostřednictvím osobních vztahů, které 
navazujeme… nebo nenavazujeme. Jedeme 
na drakovi a bojíme se pohlédnout dolů. 
Čas a prostor jsou veličiny, se kterými nás 
škola nenaučila zacházet. Výstavní projekt 
pracuje s rozborem místa z pohledu jeho 
místních, časových, prostorových i soci-
álních či sociálně ekonomických vztahů. 
Projekty, zohledňující site-specific charak-
ter místa, projekty pracující s institucio-
nální, společenskou a ekologickou kritikou 
a kooperativní projekty zahrnující komunitu 
umělců a usedlíků. 
en Our being in the world is anchored in 
several ways: locally, sonically, historically, 
and through the personal relationships we 
make... or don't make. We ride the dragon 
and are afraid to look down. Time and 
space are variables that school has not 
taught us to handle. The exhibition project 
works with the analysis of a place in terms 
of its local, temporal, spatial and social or 
socio-economic relations. The projects 
take into account the site-specific nature 
of the place, those that work with institu-
tional, social and ecological critique, and 
cooperative projects involving a community 
of artists and homesteaders.
k/c Niccoló Lucarelli, Lucie Nováčková, 
Tereza Nováková, Tereza Špinková, 
Martin Vlček

reprezentace. Svojí velikostí, materiálem 
i umístěním zdůrazňuje závažnost a význam 
každého 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 drawing is then adapted to a three-
dimensional realization and transferred to 
a sculptural representation. 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

Čejka, Čumlivski, Horváth, Klepoch: 
Wellness Horror Picture Show
19. 12.–31. 1.
Štyria grafici, sedem matríc 2500 x 1250 
mm, rydlá, nože, pigmenty, ryžový škrob, 
voda, vapka, papír a kefy.
Léto 2021, Kaštiel Moravany nad Váhom.
en Four graphic artists, seven clichés 2500 
x 1250 mm, burins, knives, pigments, rice 
starch, water, power washer, paper and 
brushes. Summer 2021, Moravany upon Váh 
Castle.
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

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

MIMO MAPU / OFF THE MAP
ALTÁN KLAMOVKA • park Klamovka  
st+so/Wed+Sat, 13:00–17:00 • 
aug.cz/altan-klamovka
CAPACITAS STATUA POLICLINICA • 
Fakultní nemocnice v Motole / University 
Hospital Motol, V Úvalu 84 (naproti 
vstupu do metra / opposite the metro 
entrance) • ctyridny.cz

Matej Al Ali: Kouzlo osobnosti
19. 12. 2021–31. 3. 2022

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

Handa Gote Research & development: 
Mrtvá média / Dead Media
17. 12.–27. 2.
V instalaci Mrtvá média navazuje skupina 
Handa Gote na některé své předchozí 
výstavní a scénické projekty, zejména však 
ale na svou kontinuální práci s aplikovanou 
médiální archeologií. Využití zastaralých 
médií a technologií se prolíná celou tvorbou 
skupiny od roku 2005. V mnohých scénic-
kých projektech skupiny jsou stará média 
hlavním prostředkem ke komentářům o naší 
současné společnosti.
en In the installation titled Dead Media, 
Handa Gote builds on some of their previ-
ous exhibition and performance projects, 
especially on their continuous work with 
applied media archaeology. The use of 
obsolete media and technologies has been 
permeating the practice of the art group 
since 2005. In many of the scenic projects 
of the collective, old media act as the key 
means of commenting on the states of our 
contemporary society.

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.–3. 2.
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.
František Skála + Martin Janecký
únor–březen

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

Julie Béna, Aline Bouvy, Veronika Šrek 
Bromová, Anna Daučíková, Romana 
Drdová, Zackary Drucker, Esther Ferrer 
(ESP), Yishay Garbasz, Eva Kmentová, 
Kris Lemsalu, Marie Lukáčová, Alina 
Szapocznikow, Toyen, Marianne Vlaschits, 
Jana Želibská: Studnice moudrosti / Wells 
of Wisdom
19. 1.-20. 3.

Výstava představuje díla umělkyň různých 
generací, která se zabývají tělem a sou-
časně přitakávají přesvědčení, že osobní je 
politické.
en The exhibition presents works by artists 
of various generations who deal with the 
body and at the same time accept the belief 
that personal is political.
k/c Eva B. Riebová, Tereza Jindrová

– GALERIE KOSTKA
Martin Skalický
19. 11.–9. 1.
Sochař Martin Skalický představí nová 
díla, která vytváří vlastní technologií, v níž 
používá historické sochařské formy. Alego-
rická 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 histori-
cal sculptural forms. Allegorical sculptures 
of the 19th century acquire a contemporary, 
light-woven coat.
Martin Toldy: Psychológia nočnej mory
19. 1.–20. 3.
Martin Toldy reaguje na environmentální 
krizi a její projekce do našich každodenních 
životů skrze dnes již ikonickou tvář spjatou 
s touto alarmující realitou. Instalace odka-
zuje k vystupování Grety Thunberg, která 
se pro mnohé stala vlivem desinterpretací 
noční můrou. 
en Martin Toldy responds to the environ-
mental crisis and its projection into our 
daily lives through the now iconic face 
associated with this alarming reality. The 
installation refers to the performance of 
Greta Thunberg, who for many has become 
a nightmare due to misinterpretations. 
k/c Eva B. Riebová

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

We are fucked up, but don’t panic 
Anežka Pithartová, Tatiana Lvovská, 
Raphael Taterka, Anna Vopátková, Jakub 
Hons, Anushka Gambhir, Madison Sable, 
Gabriela Kalná, Jakub Tulinger, Michael Ma, 


