
Informace o termínech vernisáží najdete 
na stránkách artmap.cz a v našem 
newsletteru / For exhibition openings, 
see artmap.cz or our newsletter.
k / c � kurátor / curator

ALTÁN KLAMOVKA (D1) 
park Klamovka • st+so/Wed+Sat, 13:00– 
17:00 • aug.cz/altan-klamovka

Alice Klouzková: Indigo
8. 3. – 4. 5.
Alice Klouzková se zabývá tradičními 
textilními technikami v současném oděvním 
designu. V projektu pro Altán Klamovka je 
představena nejnovější část postdoktorand-
ského uměleckého výzkumu se zacílením na 
udržitelnost výroby textilu i oděvů v kontextu 
barevných textilií, které běžně představují 
výraznou environmentální zátěž.
en Alice Klouzková is involved in traditional 
textile techniques in contemporary fashion 
design. The project for Altán Klamovka 
presents the latest part of postdoctoral art 
research with a focus on the sustainability 
of textile and clothing production in the 
context of colored textiles, which normally 
represent a significant environmental 
burden.
k/c Lenka Sýkorová

ARTINBOX (C3) 
Perlová 370/3, Dům v Kisně • út–čt/Tue– 
Thu, 16:00–18:00 nebo na vyžádání / or 
by request +420 777 748 433 • artinbox.cz

Eduard Ovčáček: Fotografika
5. 3. – 21. 4.

Výstava u příležitosti 89. narozenin autora 
představí jeho nejnovější experimentální 
tvorbu na pomezí fotografie a grafiky.
Mnohostranný umělec využívá média grafiky, 
vizuální a konkrétní poezie, koláž, malbu, 
plastiku, lettristickou fotografii i instalaci.
en An exhibition on the occasion of the 
artist's 89th birthday will present his latest 
experimental work at the intersection of 
photography and graphic art. The multifac-
eted artist uses the media of printmaking, 
visual and concrete poetry, collage, painting, 
sculpture, Lettrist photography, and instal-
lation.
k/c Nadia Rovderová, Alena Zykmundová

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

Rufina Bazlova: Běloruský folklor / 
Belarusian Folklore
14. 2. – 14. 4.
Výstava komentuje politickou situaci v Bělo-
rusku formou tradiční lidové výšivky.
en The exhibition comments on the political 
situation in Belarus in the form of traditional 
folk embroidery.

Lucia Dovičáková: #hereforyou
14. 4. – 7. 6.
S maximální upřímností, ale i značnou 
dávkou (sebe)ironie zobrazuje autorka realitu 
současných žen potýkajících se s nerealistic-
kým očekáváním okolí.
en With the utmost sincerity, but also with 
a considerable dose of (self-)irony, the artist 
depicts the reality of contemporary women 
struggling with unrealistic expectations of 
their surroundings.
k/c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

ATELIÉR JOSEFA SUDKA (C2) 
Újezd 30 • út–ne/Tue–Sun, 12:00–18:00 • 
atelierjosefasudka.cz

Dušan Šimánek: Maska / Mask
25. 2. – 3. 4.
Tvorba D. Šimánka nekopíruje společen-
skou poptávku a nesnaží se být za každou 
cenu aktuální. Současná pandemie autorovi 
poskytla nové náměty. Ve svém ateliéru 
fotografoval masky a respirátory, nutný, ale 
též symbolický odpad těchto let. Fotografie 
jsou směsicí analytičnosti a citlivosti.
en Šimánek's work does not copy social 
demand and does not try to be current at all 
costs. The current pandemic has provided 
the author with new ideas. In his studio, 
he photographed masks and respirators, 
a necessary but also symbolic waste product 
of these years. The photos are a mixture of 
analytics and sensitivity.
k/c Lukáš Bártl

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ (C5) 
Čajkovského 12 • st–ne/Wed–Sun, 
14:00–19:00 • atriumzizkov.cz

Sváteční umění / Festive Art
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 součas-
ného 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 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 holidays and their original 
historical context. Curator of the exhibition 
project – Fuczik, author of the architec-
tural design – Tomáš Moravec.

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

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

BOLD GALLERY (A5) 
U Měšťanského pivovaru 6a • út–pá/
Tue–Fri, 14:00–18:00 • so/Sat, 11:00–
18:00 • www.boldgallery.art

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 / Spell of 
Personality
Pomníky a památníky odkazují na osob-
nosti, které pozitivně ovlivnily a ovlivňují 
společnost. Lidé k nim vzhlížejí a inspirují 
se, i když jsou mnohdy silně idealizová-
ny. Význam jejich odkazu se mění podle 
aktuálních priorit a hodnot ve společnosti. 
Interaktivní nafukovací objekt, který vybízí 
diváka ke vztyčení dočasného anonymní-
ho pomníku a zamyšlení nad hodnotami 
současné společnosti.
en Monuments and memorials refer to per-
sonalities who have positively influenced 
and are still influencing society. People look 
up to them and are inspired, even though 
they are often strongly idealized. The 
importance of their legacy varies according 
to current priorities and values in society. 
An interactive, inflatable object that en-
courages the viewer to erect a temporary 
anonymous monument and reflect on the 
values of contemporary society.

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

Nadějné vyhlídky. Dítě v současném 
českém umění / Great Expectations, 
 The Child in Contemporary Czech Art 
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

Jaroslav Róna: Architektony a stroje / 
Architectons and Machines
17. 2. – 8. 5.
Výstava malíře a sochaře Jaroslava Róny 
představí umělcovu tvorbu ve specific-
ké oblasti plastik ztvárňujících fantaskní 
architekturu archaickou, mytologickou, 
orwellovskou i futuristickou.
en In the shadow of Jaroslav Róna's paint-
ing and monumental sculpture, another 
key part of his work has remained until 
now – non-figurative sculptures in the 
form of models of buildings, landscapes 
and machines, which he has been creating 
continuously from the beginning of his 
artistic career.
k/c Ladislav Kesner

Anna Beata Háblová a Patrik Hábl: Tolik jiné 
přítomnosti / Such Other Presence
27. 1. – 24. 4.
Umělecký dialog dvou osobností a sou-
časně životních partnerů. Malíř Patrik 
Hábl patří k umělcům, kteří výjimečným 
způsobem pracují s obrazem i prostorem. 
Básnířka, slamerka, architektka a urbanistka 
Anna Beata Háblová osobitě propojuje 
prostor se slovem.
en An artistic dialogue between two 
personalities and life partners. The painter 
Patrik Hábl is an artist who works with 
image and space in an exceptional way. 
Anna Beata Háblová, a poet, slam artist, 
architect, and urban planner, distinctively 
combines space with words.
k/c Michaela Šilpochová

CITY SURFER OFFICE (C5)
Chvalova 12 • citysurferoffice.tumblr.
com

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

DISPLAY (D3) 
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

Sahej Rahal, Merve Bedir, Aline Motta, 
Rafael Galante: Okr a jeskyně / The Ochre 
and the Cave
14. 4. – 29. 5.
Dle Sylvie Wynter se lidská schopnost vy-
právět příběhy narodila v jihoafrické jeskyni 
Blombos. Tato výstava navazuje na její gesto 
neutralizace rasistických důsledků darwini-
smu, a posouvá jej dále pomocí důrazu na 
mobilitu a princip daru.
en For Sylvia Wynter, the human as 
a storyteller was born in the South African 
Blombos Cave. In line with her ambi-
tion to neutralize the racist implications 
of Darwinism, this exhibition focuses on 
mobility and gift exchange in order to take 
her gesture further.
k/c Thiago de Paula Souza, Lukáš Likavčan

ETC. GALERIE (E4) 
Sarajevská 16 • st–ne / Wed-Sun 11:00-
19:00 • nebo po domluvě / or by appt:
mail.etcgalerie@gmail.com • etcgalerie.cz

Martina Havlíčková Holá: Dlouhodobé cíle /  
Long-term Goals
14. 4. – 15. 5.
Audiovizuální instalace Martiny Havlíčkové 
Holé pohlíží na různé aspekty měření kvality 
života a klade si otázku, jaké limity nám 
nastolují osudové skutečnosti a jak s nimi 
můžeme nakládat.
en Martina Havlíčková Holá looks at various 
aspects of measuring the quality of life. She 
asks what limits crucial conditions establish 
for us and how we can deal with them.
k/c Nela Klajbanová

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

Štěpán Brož, Eva Jaroňová, Tereza Melková, 
Gabriela Palijová, Anna Slama & Marek 
Delong: Zkazky z temného lesa
od/from 16. 3.
k/c Veronika Čechová

FOTOGRAF GALLERY (C3) 
Jungmannova 7 • út–so/Tue–Sat 13:00–
18:00 • fotografgallery.cz

John Barker, Ines Doujak, Filip Láb, Bára 
Mrázková, Oliver Ressler: 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. 
Jistou nápovědu přitom poskytne technolo-
gie 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 1 
Štěpánská 47 • út–pá/Tue–Fri, 
10:00–12:00 / 13:00–18:00, so/Sat, 
10:00–14:00

Roman Franta: GOOD WOOD „Jak jsem 
piloval dříví u Bedřicha Dlouhého”
3. 2. – 31. 3.
Roman Franta připravil pro Galerii 1 nový 
cyklus obrazů a maleb na papírech, kde 
si pohrává s motivem dřeva v různých 
malířských polohách s tematickým sdělením. 
Předkládá nám varianty strukturálních expre-
sivních obrazů s hutnými nánosy barev, ale 
i konkrétnější náměty. Součástí výstavy jsou 
dřevěné objekty i domek z prken.
en Roman Franta has prepared a new 
series of images and paintings on paper for 
Galerie 1 in which he plays with the motif 
of wood in various painting positions with 
a thematic message. He presents us with 
variations of structural, expressive images 
with thick layers of paint but also more 
concrete subjects. The exhibition includes 
wooden objects and small houses made 
from planks.

GALERIE 35M2 (C5) 
Víta Nejedlého 23 • po–so/Mon–Sat, 
11:00–19:00 • 35m2.cz

Nephro Studio: Hľadači / The Seekers
4. 3. – 26.3.
k/c František Fekete

Jindřiška Jabůrková & Kristýna Haviarová
7. 4. – 28. 5.
k/c Tea Záchová

GALERIE FOTOGRAFIC (C3) 
Stříbrná 2 • út-so/Tue–Sat, 13:00-18:00 • 
fotografic.cz

Fotografic Startup: Lucie Hyšková, Alex 
Naušová, Petr Kubáč: Sweet Reality
2. 3. – 2. 4.
Autoři s nadsázkou reagují na vnímání osob-
ního prostoru ve světle událostí posledních 
let. Specifickou simulací vysněného domova 
zkoušejí sílu fotografického média, auto-
sugesce a jejich možného vlivu na kvalitu 
našeho života.
en The artists react to the perception of 
personal space in the light of recent events. 
Through a simulation of a dream home, they 
test the power of the photographic medium, 
autosuggestion, and their possible impact 
on the quality of our lives.
k/c Martin Fojtek, Tereza Bonaventurová

Tomáš Pospěch a kolektiv autorů: Západy 
slunce / Sunsets
6. 4. – 14. 5.
Studenti a studentky Tomáše Pospěcha 
společně tematizují, rozkládají a aktualizují 
zobrazování největších fotografických klišé. 
Konceptuální, výtvarné i humorné výsledky 
jejich bádání představí skupinová výstava 
Západy slunce.
en Tomáš Pospěch's students jointly thema-
tize, decompose, and update the depiction 
of the biggest photographic clichés. The 
conceptual, visually intriguing, and humorous 
results of their research will be presented in 
the Sunsets group exhibition.
k/c Tomáš Pospěch, Martin Fojtek, Tereza 
Bonaventurová

GALERIE HAVELKA (C3) 
Martinská 4 • út–čt/ Tue–Thu, 11:00–18:00 
a dále po tel. domluvě / and by
appt. +420 603 570 943 • galeriehavelka.cz 

Alena Foustková: Co kdyby? / What If?
1. 3. – 31. 1.
Co by se stalo, kdyby…? Výstava Aleny Foust-
kové je výsledkem úvah o empatii, míře všech 
věcí, o zázemí, a schopnosti žít v dnešní 
době. Iniciací se staly základy pražského 

Assisi, jak byly utkány v dopisech svaté Kláry 
Anežce České ve 13. století, a práce z rezi-
denčního pobytu autorky ve finském Fiskars. 
Kurátorka: Martina Vítková. 

en What If? What would happen if...? This 
exhibition is the result of reflections on 
empathy — the measure of all things — and 
about what informs us and our ability to 
live in today's world. The starting point of 
this exhibition was the establishment of the 
Prague women's Franciscan community, as 
put forth in letters between Clare of Assisi 
and Agnes of Bohemia in the 13th century, 
along with work that the artist created during 
her residency in Fiskars, Finland. 
k/c Martina Vítková

Jaromír Šimkůj: Vlakem
5. 4. – 28. 4.

Linie, křivky, body i plochy sledují horizont 
krajiny, siluety stromů, kopců a domů tak, jak 
se proměňují za okénkem vlaku. Rychle načrt-
nuté linie pak autor převádí do podoby drátů 
a plechů a konkrétní tvary přepisuje do formy 
abstraktních prostorových kreseb.  
en Lines, curves, points, and planes follow 
the horizon of the landscape, silhouettes of 
trees, hills, and houses as they change behind 
the train window. The artist then converts 
the quickly sketched lines into wires and 
metal sheets and translates specific shapes 
into abstract spatial drawings.
k/c Terezie Zemánková

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ghmp.cz

DŮM FOTOGRAFIE / HOUSE OF 
PHOTOGRAPHY (C3) 
Revoluční 5 • út–st, pá–ne/Tue–Wed, Fri–
Sun, 10:00–18:00, čt/Thu, 10:00–20:00

No Art Today? – nová díla v Galerii hlavního 
města Prahy / No Art Today? – New 
Acquisitions from the Collections of Prague 
City Gallery
16. 11. – 10. 4.
Výstava No Art Today? – nová díla ze sbírek 
Galerie hlavního města Prahy představuje 
reprezentativní výběr uměleckých děl, za-
koupených do sbírek Galerie hlavního města 
Prahy v letech 2017 až 2020. V Domě fotogra-
fie je představen výběr z kolekcí českosloven-
ského konceptuálního, performativního a akč-
ního umění (respektive jeho dokumentace), 
a to v celkem pěti tematických blocích, které 
se asociativně věnují individuálně i kolektivně 
prováděným performancím.
en The exhibition No Art Today? – New 
Acquisitions from the Collections of Prague 
City Gallery presents a representative selec-
tion of artworks purchased for the Prague 
City Gallery's collections between 2017 and 
2020. In the House of Photography, selected 
works from the collections of Czechoslovak 
conceptual, performative, and action art (or 
rather their documentation) are presented 
in five thematic blocks, associatively focusing 
on performances performed individually and 
collectively.
k/c kurátorský tým GHMP / the GHMP curato-
rial team

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

Heroin Crystal / Generace devadesátých let 
v GHMP / Nineties Generation in GHMP
14. 4. – 28. 8.
Výstava Heroin Crystal se místem konání 
symbolicky „vrací na místo činu”, tj. do Domu 
U Kamenného zvonu, na první ročník Bienále 
mladého umění (1994), který jakoby odstar-
toval období přibližně deseti následujících 
let intenzivní interakce mezi GHMP a umělci 
generace devadesátých let.
en The Heroin Crystal exhibition symbolically 
"returns to the scene of the crime", i.e., to 
the Stone Bell House and to the first Biennial 
of Young Artists (1994), which seemed to kick 
off a period of approximately ten years of 
extensive interaction between the GHMP and 
artists of the nineties generation.
k/c Olga Malá

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO / 
MUNICIPAL LIBRARY, 2ND FLOOR (C3) 
Mariánské nám. 1 • út–st, pá–ne/Tue–
Wed, Fri–Sun, 10:00–18:00, čt/Thu, 
10:00–20:00

Svět Jindřicha Chalupeckého / The World of 
Jindřich Chalupecký
16. 3. – 29. 6.
Výstava o životě a díle teoretika, kritika, 
kurátora a esejisty Jindřicha Chalupeckého 
přibližuje myšlenkový odkaz této stále živé 
osobnosti české kultury. Záměrem projektu 
není vytvořit symbolický pomník Jindřicha 
Chalupeckého, ale skrze dialog historických 
děl a práci současných umělkyň a umělců, 
literátů, filozofek a dalších osobností reflek-
tovat, co z Chalupeckého myšlenek a aktivit 
je relevantní pro současnost, a co nám může 
být nápomocné v umělecky, politicky, lidsky 
i ekologicky nelehkých dobách.
en This exhibition, presenting the life and 
work of the theoretician, critic, curator, and 
essayist Jindřich Chalupecký, expounds on 
the still-topical thought and legacy of this 
figure in Czech culture. Through a dialogue of 

both historical works and the works by con-
temporary artists, writers, philosophers, and 
other notable figures, this project aims not 
to create a symbolic monument to Jindřich 
Chalupecký but rather to reflect
on Chalupecký's ideas and activities that are 
relevant to the present and can be of as-
sistance to us in these artistically, politically, 
humanly, and environmentally difficult times.
k/c Tomáš Pospiszyl, Karina Kottová, Tereza 
Jindrová, Tomáš Glanc

GALERIE VLTAVSKÁ (B4) 
Kaskády u vestibulu metra Vltavská • 
nonstop

Adam Novotník a Adam Hudec: Noční můra 
přetvořena v sen / Nightmare turned into 
a dream
10. 3. – 10. 6.
Výstavní projekt Noční můra přetvořena 
v sen má silné propojení na lokalitu, pracuje 
se vzorky biopatiny – mechu, řas, lišejníků 
a hub – odebraných z konstrukce scho-
diště Vltavské a přilehlé magistrály. Tyto 
vzorky a data s nimi spojené projekt spojuje 
s esteticky poutavým vizuálem výstavních 
panelů doplněných o QR kódy se získanými 
informacemi.
en The Nightmare turned into a dream 
exhibition project has a strong connection 
to the site, working with samples of biopatina 
– moss, algae, lichens, and fungi – taken 
from the structure of the Vltavská metro 
station staircase and the adjacent arterial 
road. The project combines these samples 
and the data associated with them with the 
aesthetically pleasing visuals of the exhibition 
panels, complete with QR codes containing 
the research information.

ZÁMEK TROJA / TROJA CHÂTEAU (�) 
U Trojského zámku 1 • út–čt, so–ne/ 
Tue–Thur, Sat–Sun, 10:00–18:00, pá/Fri, 
13:00–18:00

Michal Škoda – Indoor / Čestmír Suška – 
Outdoor
6. 4. – 30. 10.
V sezóně 2022 kombinujeme opět dva 
autory, kteří mají mnoho společných témat 
založených na interakci s prostorem. Michal 
Škoda pracuje s maximálně redukovanými 
tvary, které v prostoru hybridně expandují 
a nepřipomínají tak klasické stereometric-
ké útvary. Čestmír Suška svou práci často 
definuje skrze materiál. V současnosti stojí 
pevnýma nohama v nové etapě, která je svá-
zána s kamenem. Jelikož Michal Škoda vytváří 
díla téměř výhradně pro interiér, dostane 
Čestmír Suška prostor v zahradách a v sadu 
Zámku Troja.
en In the 2022 season, we again combine 
two artists who share many common themes 
based on interaction with space. Michal 
Škoda works with maximally reduced shapes 
that expand via hybrid form in space and 
thus do not resemble classical/traditional 
stereometric formations. Čestmír Suška 
often defines his work through material. Cur-
rently, he is standing firmly in a new phase 
dealing with stone. As Michal Škoda creates 
works almost exclusively for the interior, 
Čestmír Suška gets a space in the gardens 
and in the orchard of Troja Château.
k/c Magdalena Juříková

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA (C3) 
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 švéd-
ského studia v ČR představí Sara Kulturhus 
– třetí nejvyšší dřevostavebu na světě. Ateliér 
White Arkitekter byl založen v roce 1951, 
zaměstnává na několika kontinentech přes 
800 odborníků a patří k hlavním představite-
lům udržitelné architektury a moderátorům 
debaty o uhlíkově neutrální architektuře.
en The first exhibition and lecture by a major 
Swedish studio in the Czech Republic will 
present Sara Kulturhus – the 3rd tallest 
wooden building in the world. Founded in 
1951, White Arkitekter employs over 800 pro-
fessionals on several continents and is one of 
the main leaders of sustainable architecture 
and moderators of the debate on carbon-
neutral architecture.

Filozof struktur: Architekt a inženýr
Jaroslav Josef Polívka (1886–1960) / 
Philosopher of Structures: Architect and
Engineer Jaroslav Josef Polívka (1886–1960)
18. 3. – 24. 4.
Dílo a život nevšedního architekta a stavební-
ho inženýra, který spolupracoval na předních 
dílech meziválečné avantgardní architektury 
realizovaných hlavně v Praze a v Brně. V roce 
1939 emigroval do USA, kde se stal blízkým 
spolupracovníkem F. L. Wrighta a navrhl s ním 
navrhl 8 projektů. Doprovodný program na 
www.gjf.cz.
en J. Polívka collaborated on leading interwar 
works of avant-garde architecture which 
were realized mainly in Prague and Brno. 
In 1939 he emigrated to the USA, where he 
became a close collaborator of F. L. Wright, 
and between 1946 and 1959 he designed 
eight projects with him.

GALERIE KRITIKŮ (C3) 
Palác Adria, Jungmannova 31 •  
út–ne/ Tue–Sun, 11:00–18:00

Daniela Mikulášková, Miriam Macků, Ladislav 
Daněk: Emoce sítí / Emotions of networks
8. 3. – 3. 4.
Daniela Mikulášková (1974), Miriam Macků 
(1964) a Ladislav Daněk (1958) se zabývají 
obrazy sítí a emocionalitou linií a nití, které 
vedou k zamyšlení nad komplementaritou 
ženského a mužského přístupu ke světu. Ve 
spolupráci s Daňkovými Kresbami představuje 
Macků tzv. niťové objekty a Mikulášková tzv. 
niťové obrazy.
en Daniela Mikulášková (1974), Miriam Macků 
(1964), and Ladislav Daněk (1958) deal with 
images of networks and the emotionality of 
lines and threads which lead to reflection 
on the complementarity of women's and 
men's approach to the world. In cooperation 
with Daněk's Drawings, Macků presents her 
so-called thread objects, and Mikulášková 
presents her so-called thread paintings.

Lucie Svobodová a Miroslav Zahálka: Časová 
prodleva / Time-lapse
5. 4. – 24. 4.
Velkoformátové obrazy M. Zahálky zobrazují 
krajiny primárně pojatého lidského bytí, trvalé 
ohrožení člověka, křehkost a zranitelnost 
těla jako obalu ducha. L. Svobodová spojuje 
archetypální téma existence s moderní po-
čítačovou technologií, umožňující jí výpočet 
zpětné vazby jakožto podkladu k obrazu. 
Grafické práce doplní projekce experimen-
tálních filmů.
en M. Zahálka's large-format paintings depict 
landscapes of a primarily conceived human 
being, a permanent threat to man, the fragil-
ity and vulnerability of the body as a case 
for the spirit. L. Svobodová combines the 
archetypal theme of existence with modern 
computer technology, enabling her to 
calculate feedback as a basis for the image. 
Graphic works will complement the projec-
tions of experimental films.

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

František Skála a Martin Janecký: Skleněný 
kaleidoskop Františka Skály / František 
Skála's Glass Kaleidoscope
10. 2. – 15. 4.
Výstava představuje zcela unikátní sérii 
objektů, která vznikla ve spolupráci umělce 
a sochaře Františka Skály a sklářského výtvar-
níka Martina Janeckého.
en The exhibition will present a completely 
unique series of objects created through 
the collaboration of the artist and sculptor 
František Skála and the glass artist Martin 
Janecký.
k/c Sylva Petrová

GALERIE MILLENNIUM (C2) 
Tržiště 370/5 • út-pá/Tue–Fri, 12:00-
18:00 • gallerymillennium.cz

Eva Prokopcová: Mezní situace 2 / 
Limit situation 2
9. 3. – 8. 4.
Výstava představí sérii minimalistických prací 
s geometrickými bodovými poli, které autorka 
tvořila převážně na začátku tisíciletí, spolu 
s nimi budou k vidění její nejnovější obrazy 
s výraznou barevností.
en The exhibition will present a series of 
minimalist works with geometric point fields, 
which the artist created mainly at the begin-
ning of the millennium, along with her latest 
paintings with a distinctive color palette.
k/c Adam Hoffmeister

Cyril Bouda: Krajiny ztracené, neznámé 
i věčné / Lost, unknown and eternal land-
scapes
13. 4. – 20. 5.
Představení souboru nevystavovaných kreseb 
a akvarelů významného grafika, ilustrátora 
a malíře.
en Presentation of a set of unexhibited draw-
ings and watercolors by a prominent graphic 
artist, illustrator, and painter.
k/c Adam Hoffmeister

GALERIE NOD (B4) 
Dlouhá 33 • po–pá/Mon–Fri, 13:00–20:00, 
so–ne/Sat–Sun, 16:00–20:00 • nod.roxy.cz

GALERIE NTK (A2) 
Národní technická knihovna • Technická 6 •
út–ne/Tue–Sun, 10:00–18:00 • galerientk.cz

GALERIE PROLUKA, outSITE gallery (D5) 
Bezručovy sady (park naproti domu 
Slovenská 23 / park across from 
Slovenská 23) (E5) • nonstop • ctyridny.cz

Tomáš Hrůza: Kostky byly vrženy / The Dice 
Were Thrown
Autor upozorňuje na nevyhnutelnou potřebu 
odpoutání se od tradic Západu jako nutnosti 
pro změnu vědomí a nového diskurzu. Objekt, 
na němž je umístěno šest citátů naznačujících 
průřez myšlení posledních 500 let západní 
civilizace, symbolizuje pohyb a cirkulaci, která 
již dávno postrádá smysl a stává se naopak 
brzdou a protichůdným mechanismem, který 
nás již nezachrání.
en The author draws attention to the inevi-
table need to break away from the traditions 
of the West as a necessity for a change of 
consciousness and a new discourse. The 
object, which contains six quotations indicat-
ing a cross-section of the thinking of the last 
500 years of Western civilization, symbol-
izes movement and circulation which has 
long been meaningless and, on the contrary, 
becomes a brake and a contradictory mecha-
nism that will no longer save us.

GALERIE PETR NOVOTNÝ (A4) 
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
16. 2. – 26. 3.

Petr Písařík: Kód Navajo
6. 4. – 14. 5.

GALERIE PŠTROSSOVA 23 (C3) 
Pštrossova 198/23 • út, čt, pá/Tues, Thu, 
Fri 13:00–17:30 nebo po domluvě / 
or by appointment: +420 603 526 288 • 
originalarte.com

Anna Zemánková / Veronika Holcová: 
OSTARA
14. 4. – 1. 5.

JILSKÁ 14 (C3) 
Jilská 14 • st–so/Wen–Sat, 14:00–19:00 • 
jilska14.cz

Luďek Míšek
24. 3. - 13. 5.
Soubor děl pro výstavu v galerii Jilská 14 je 
tvořen výběrem mapujícím autorovo období 
od roku 2003, jeho zásadní část ale sestává 
z nových prací.
en The collection of works for the exhibition 
at the Jilská 14 consists of a selection map-
ping the artist's period since 2003, but its 
essential part consists of new works.
k/c Iva Mladičová

INI PROJECT / PROSTOR (C5) 
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

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 symbolically 
follows her video of the same name, in which 
she processes her experience with immigra-
tion in her typical poetic language. In the 
residency, she will explore and materialize 
this melancholic art hotel step by step.

JIRI SVESTKA GALLERY (D3) 
Janáčkovo nábřeží 5 • st–pá/Wed–Fri, 
14:00–18:00 • so/Sat po domluvě/by 
appointment • jirisvestkagallery.com

Katarína Poliačiková: Melancholy Mad 
Tenant
3. 3. – 23. 4.
Výstava vykresluje oblouk mezi zkoumáním 
Saturnu jako planety tradičně spojované s bi-
polaritou a melancholií a osobními narativy 
umělkyně o smutku a duševním zdraví. Do-
provodný text k výstavě je dílem spisovatelky 
a básnířky Juliany Sokolové.
en The exhibition draws an arc between an 
exploration of Saturn as a planet traditionally 
associated with bipolarity and melancholy 
and the artist's personal narratives of grief 
and mental health, featuring a text by writer 
and poet Juliana Sokolová.

KAMPUS HYBERNSKÁ (C4) 
Hybernská 4 • kampushybernska.cz
– GALERIE HYB4 
po–so/Mo–Sa 9:00–21:00

Daniel Balabán, Václav Rodek, Ivo Sumec: 
Dé Bé – Vé eR – Í eS
3. 3. – 26. 3.
Výstava pedagogů Ateliéru malby I Ostravské 
univerzity Daniela Balabána, Václava Rodka 
a Iva Sumce.
en Exhibition of teachers of Painting 
Studio I at the University of Ostrava Daniel 
Balabán, Václav Rodek and Ivo Sumec.
k/c Petr Pokorný

Dominik Adamec: ZEITLUPE
8. 4. – 28. 4.
Sochaře Dominika Adamce fascinují hetero-
topie a hledá v biologii anomálie při vzniku 
organismů a jejich vývojových modifikacích. 
Jak moc můžeme věřit vědním analýzám, 
které se časem mění a při nichž ožívají auto-
nomní příklady bez predikovaných vzorů?
en Sculptor Dominik Adamec is fascinated 
by heterotopias and looks for anomalies in 
biology in the formation of organisms and 
their developmental modifications. How 
much can we trust scientific analyses that 
change over time and in which autonomous 
examples come to life with unpredicted 
patterns?
k/c Karolína Juřicová 

Milan Knížák: Ostrov Knížák
1. 4.–28. 5.
Výstavní projekt akcentuje především práce, 
které se zabývají architekturou, designem, 
módou, životním stylem a představuje vizu-
ální zážitek, který je inspirován knihou Milana 
Knížáka SNY O ARCHITEKTUŘE.
en The exhibition project emphasizes mainly 
works that deal with architecture, design, 
fashion and lifestyle. It presents a visual 
experience that is inspired by Milan Knížák's 
book DREAMING OF ARCHITECTURE.
k/c Filip Kazda

KARPUCHINA GALLERY (B4) 
Rybná 22 • út–ne/Tue–Sun, 13:00–18:00, 
nebo po domluvě / or by appointment • 
karpuchina.gallery

Sabina Knetlová: Měsíc vyšel bez ohledu na 
den / No matter the day, the moon came 
up
3. 3. – 3. 4.

Anna Slama & Marek Delong: Maglev
3. 3. – 8. 5.

KNIHKUPECTVÍ / BOOKSTORE ARTMAP (C3)
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 books regularly hosts events. More 
on fb and web.

– TAPETA 
ArtMap • Vojtěšská 196/18

Daniela a Linda Dostálkovy: shuld haue be 
buryed, aftir my lyf naturel expired II
15. 2. – 15. 4.
Série fotografií sester Dostálkových 
vytvořená pro knihu Dotek zvířete zkoumá 
domestikaci, životní podmínky zvířat 
a přesahy do monstrozity.
en A series of photos by the Dostálková 
sisters created for the book Animal Touch 
explores domestication, the living conditions 
of animals, and overlaps with monstrosity.

KUNSTHALLE PRAHA (B3) 
Klárov 5 • po/Mon + čt-ne/Thu–Sun, 
11:00–19:00, st/Wed, 11:00–21:00 • 
kunsthallepraha.org

Kinetismus: 100 let elektřiny v umění / 
Kinetismus: 100 Years of Electricity in Art
22. 2. – 20. 6.
Zahajovací výstava Kunsthalle Praha zkou-
má způsoby, jakými elektřina proměnila 
uměleckou praxi od počátku 20. století do 
současnosti. Představuje více než devadesát 
uměleckých děl z celého světa a zaměřuje 
se na čtyři klíčové oblasti – kinematografii, 
kinetické umění, kybernetické umění a počí-
tačové umění.
en The inaugural exhibition of Kunsthalle Pra-
ha explores how electricity has transformed 
artistic practice from the start of the 20th 
century to the present day. It features over 
ninety works of art by artists from all around 
the world and focuses on four key areas – 
cinematography, kinetic art, cybernetic art, 
and computer art.
k/c Peter Weibel
Spolukurátorky/co-curators: Christelle 
Havranek, Lívia Nolasco-Rózsás

Zengerova transformační stanice: Elektřina 
ve městě, elektřina v architektuře / The 
Zenger Transformer Station: Electricity in 
the City, Electricity in Architecture
22. 2. – 22. 5.
Výpravný příběh o tom, jakou roli sehrály 
elektřina a moderní technologie v rozvoji 
Zengerovy trafostanice, ale i v dějinách celé 
Prahy. Výstavou Kunsthalle Praha vzdává hold 
bohaté minulosti vlastní budovy z třicátých let 
20. století od architekta Viléma Kvasničky.
en An evocative story about the role of 
electricity and modern technology in the de-
velopment of the Zenger Transformer Station 
as well as in Prague's history. Through this 
exhibition, Kunsthalle Praha pays tribute to 
the rich history of its building from the 1930s, 
designed by architect Vilém Kvasnička.
k/c Vendula Hnídková

KVALITÁŘ (C4) 
Senovážné náměstí 17 • po–čt/Mon–Thu, 
10:00–18:00, pá/Fri, 10:00–16:00 • 
kvalitar.cz

Milan Houser: Geo-magnet-ismus
11. 3. – 21. 4.
Milan Houser s galerií spolupracuje od jejího 
počátku. Po dvou sólových výstavách (C0000 
Bezbarvý Houser, 2012, Play 2018) a dalších 
několika skupinových projektech představí 
v galerii svou tvorbu ve zcela novém kontextu.
en We are pleased to invite you to Milan 
Houser's new exhibition at Kvalitář. The artist 
has collaborated with the gallery since its 
beginnings and after two solo exhibitions 
(C0000 Colourless Houser, 2012: Play 2018) 
and several other group projects, he will 
be presenting his work in a completely new 
context.
k/c Jan Dotřel

LEICA GALLERY PRAGUE (C4) 
Školská 28 • po–ne/Mon–Sun, 11:00–
18:00 • www.lgp.cz

Jiří Turek: I tady žijí lidé / Even here people 
live
4. 3. – 24. 4.
Český autor Jiří Turek ukazuje každodennost 
života běžných lidí v Afghánistánu a zobrazuje 
tuto destinaci jako místo, kde obyvatelé pro-
žívají svoje každodenní životní radosti i strasti.
en The Czech photographer Jiri Turek's se-
ries shows us Afghani people's everyday life. 
This collection's aim is to show Afghanistan as 
a place of its inhabitants’ everyday joys and 
sorrows.

GARAGE GALLERY (B5) 
Vítkova 7 • st–čt/Wed–Thu, 14:00–18:00

MEETFACTORY GALLERY (F2) 
Ke Sklárně 15 • po–ne/Mon–Sun, 13:00–
20:00 + dle programu / + according to the 
evening program • meetfactory.cz

– GALERIE MEETFACTORY

Julie Béna, Aline Bouvy, Veronika Bromová, 
Anna Daučíková, Romana Drdová, Zackary 
Drucker, Esther Ferrer, 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 Studnice moudrosti představuje díla 
umělkyň různých generací – od Toyen přes 
Alinu Szapocznikow po Marii Lukáčovou – 
která se zabývají tělem a současně přitakávají 
přesvědčení, že osobní je politické.
en Wells from Wisdom presents works 
by artists of various generations – from 
Toyen, through Alina Szapocznikow, to Maria 
Lukáčová - who deal with the body and at the 
same time accept the belief that personal is 
political.
k/c Eva B. Riebová, Tereza Jindrová

Alžběta Bačíková (ve spolupráci / in 
collaboration with s Veronikou Bačíkovou), 
Radka Bodzewicz, Dante Buu, Pavel Havrda, 
Juliana Höschlová, Michael Nosek (ve 
spolupráci / in collaboration with s Hanou 
Noskovou), Kristýna Šormová, Marie 
Tučková: Mladí a klidní / Young and Restful
13. 4. – 29. 5.
Výstava umělkyň*ců ve věku +- 30 let za-
chycuje tendenci využívat tradiční řemeslné 
techniky, jež vyžadují náročnou repetitivní 
práci. Tato činnost je vyhledávána i pro její 
terapeutické účinky – máme tedy co do 
činění s mladou a klidnou generací?
en The exhibition of artists aged +- 30 
captures the tendency to use traditional craft 
techniques that require demanding, repeti-

Umělkyně, které dělí několik generací i his-
torická zkušenost, konfrontují své intuitivní 
kresby v projektu nesoucím jméno staroger-
mánské bohyně jara a plodnosti. Jejich pře-
kvapivě příbuzné organické tvarosloví oživuje 
archetypální obrazy z rezervoáru kolektivního 
nevědomí.
en Artists separated by several generations 
and historical experience confront
their intuitive drawings in a project bearing 
the name of the ancient Germanic goddess of 
spring and fertility. Their surprisingly related 
organic morphology brings to life archetypal 
images from the reservoir of the collective 
unconscious.
k/c Terezie Zemánková.

GALERIE RUDOLFINUM (B3) 
Alšovo nábřeží 12 • út–st, pá–ne/Tue–Wed, 
Fri–Sun, 10:00–18:00, čt/Thu, 
10:00–20:00 • galerierudolfinum.cz

Jiří Příhoda: VOID
27. 4. – 28. 8.
Zkoumání prostoru, objemu, hmoty a prázd-
noty jsou základními charakteristikami práce 
Jiřího Příhody. Výstava nových děl i připome-
nutí zásadních prací z minulých desetiletí je 
rozhodně doposud největší přehlídkou tvorby 
v hluboce promyšlené sestavě vnitřních vazeb 
jednotlivých instalací mezi sebou.
en The study of space, volume, matter, and 
emptiness are the basic characteristics of Jiří 
Příhoda's work. This exhibition of new works 
and reminder of fundamental works from 
past decades is definitely the largest exhibi-
tion of works to date in a deeply thought-
out set of internal connections between 
individual installations.
k/c Petr Nedoma

GALERIE SPZ (D3) 
Pštrossova 8 • so/Sat, 14:00-18:00 (další 
dny je výstava ke zhlédnutí přes výlohu / 
other days non-stop through peephole) • 
galeriespz.com

Natálie Pejchová: Celou dobu to má v čaji / 
It’s Been in the Tea All Along
10. 2. – 11. 3.

Šimon Sýkora
19. 3. – 22. 4.

Lukáš Slavický a Adam Líška
28. 4. – 3. 6.

– VLAJKA

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

Stach Szumski
19. 3. – 7. 6.
k/c Piotr Sikora

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE (C3) 
Betlémské náměstí 8 • po–ne/Mon–Sun 
10:00–18:00 • galerieubetlemskekaple.cz

Marius Kotrba: Pravá podoba
do/until 13. 3.
Vystavené sochy, malby i kresby Maria Kotrby 
vypovídají především o mezilidské vzájemnos-
ti, o vzájemnosti člověka s životem.
en The exhibited sculptures, paintings, and 
drawings by Marius Kotrba attest primarily to 
interpersonal reciprocity, to the reciprocity 
between man and life.

GALERIE UM (B3) 
náměstí Jana Palacha 80 • po–so/Mon–
Sat, 10:00–18:00 • umprum.cz

Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko- 
průmyslové škole škole / Jan Kotěra and his 
students at the Academy of Arts, Architec-
ture, and Design in Prague
19. 1. – 5. 3.

Chápání umění a výzkumu / Understanding. 
Art & Research
15. 3. – 9. 4.
Výstava Univerzity užitého umění ve Vídni 
nabízí na základě projektů zaměřených na 
výzkum umění přehled možných postojů 
a názorů a osvětluje současné perspektivy 
výzkumu. Výzkum bez tematických omezení 
– se zaměřením na umělecké postupy – je 
zde chápán jako soubor živoucích příkladů, 
které mohou být podnětem pro nové výzvy 
a výměnu zkušeností.
en The exhibition 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.

 
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY (C3)
Národní 30 • po–ne/Mon–Sun, 11:00–
19:00 • galerievaclavaspaly.cz

Radka Bodzewicz: In Illo Tempore
4. 2. – 20. 3.
Název výstavy je latinský výraz vztahující ke 
katolické bohoslužbě jako fráze předcházející 
konkrétní úryvky z textů evangelií. Zároveň to 
ale je i jeden z klíčových termínů eseje Mircei 
Eliadeho „Mýtus o věčném návratu”, který 
autorčin nový projekt rozhodujícím způsobem 
ovlivnil.
en The title of the exhibition is a Latin term 
connected with Catholic worship as a phrase 
preceding specific passages of the Gospel. 
But it is also one of the key terms of Mircea 
Eliade's essay "The Myth of the Eternal Re-
turn," which had a decisive influence on the 
artist's new project.

František Skála: Obrazy ZE MĚ
25. 3. – 8. 5.

GALERIE VIA ART (D3) 
Resslova 6 • út–čt/ Tue–Thu, 14:00–18:00, 
pá/Fri, 14:00–17:00 • galerieviaart.com

Technická přestávka / Maintenance break

GALERIE VILLA PELLÉ (B3) 
Pelléova 10 • út–ne/Tue–Sun, 13:00–
18:00 • www.villapelle.cz

Stanislav Kolíbal & Karel Štědrý: Paralely
23. 3. – 13. 5.
Výstava představuje tvorbu umělců, které 
od sebe dělí šest dekád a přesto mají k sobě 
překvapivě blízko. Kolíbal je žijící klasik, Štěd-
rý patří k předním osobnostem generace, 
vstupující na scénu v průběhu 21. století. Je-
jich osobitá díla jsou založena na abstraktním 
pojetí a racionálním komponování a vyznačují 
se citlivostí vůči prostoru.
en The exhibition presents the work of art-
ists who are separated by six decades and 
yet are surprisingly similar. Kolíbal is a living 
classic, while Štědrý is one of the leading 
figures of the generation entering the scene 
in the 21st century. Their distinctive works 
are based on an abstract conception and 
rational composition and are characterized 
by a sensitivity to space.
k/c Petr Volf

GALERIE VI PER (B5) 
Vítkova 2 • st–pá/Wed–Fri, 13:00–19:00, 
so/Sat, 14:00–18:00 • vipergallery.org

Ines Weizman, Anna Luise Schubert: 
Záležitost dat: Konkrétní příběhy napříč linií 
Sykesovy-Picotovy dohody / The Matter of 
Data: Concrete narratives across the Sykes-
Picot Border
30. 3. – 21. 5.
Výstava je součástí probíhajícího výzkumu 
Centra pro dokumentární architekturu. 
Věnuje se budovám na obou stranách 
nechvalně proslulé Sykes-Picotovy hranice 
s cílem propojit je se složitou historií 
koloniální kontroly a okupace v regionu, ale 
také s moderní architekturou v Palestině 
a arabském světě, stejně jako s transarabskou 
infrastrukturou a trasami obchodu či výměny, 
které již neexistují.
en The exhibition is part of ongoing research 
by the Centre for Documentary Architec-
ture. It looks at buildings on both sides of 
the infamous Sykes-Picot border in order 
to connect them to the complex history of 
colonial control and occupation in the region 
but also to modern architecture across 
Palestine and the Arab world as well as to 
trans-Arabian infrastructures and routes of 
trade or exchange that are no more.

GALERIE VYŠEHRAD (E3) 
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

Ester Knapová: Oči Obzoru / Eyes of the 
Horizon
4. 3. – 17. 4.
k/c Petr Vaňous

GALERIE VZLET (A4) 
Holandská 699/1 • po–pá/Mon–Fri, 
11:00–18:00 • vzlet.cz

Alena Kotzmannová: Kde je Eden
únor – červen / February - June
Alena Kotzmannová často kombinuje nale-
zené fotografie se snímky z vlastního archivu 
a vytváří tak prostor napětí, naznačuje 
možné vztahy mezi vzpomínkou na minulost, 
zrcadlem přítomnosti a tušením budouc-
nosti. Tentokrát se inspirovala historickými 
fotografiemi lunaparku Eden z 20. let.
en Alena Kotzmannová often combines found 
photographs with images from her own 
archive, thus creating a space of tension, 
suggesting possible relationships between 
the memory of the past, the mirror of the 
present and the anticipation of the future. 
This time she was inspired by historical 
photographs of the amusement park Eden 
from the 1920s.
k/c Denisa Václavová

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

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

HUNT KASTNER (C5) 
Bořivojova 85 • út–pá/Tue–Fri, 13:00–
18:00, so/Sat, 14:00–18:00 • huntkastner.
com

Jirka Skála: Aspirace cizích těles / 
The Aspiration of Foreign Bodies
19. 2. – 2. 4.

Aktuální výstavu autora tvoří úvodní zvuková 
instalace, série objektů a fotografií a závěreč-
né video. Název výstavy odkazuje k pojmu 
„aspiration class”, který definoval Leonard 
Reissman ve snaze vytvořit patřičné názvo-
sloví pro americkou poválečnou sociologii. 
Současně jeho teze o tom, že posun ve spo-
lečenském žebříčku „aspirující třídě” nutně 
přináší i splynutí s jinakostí, otevírá prostor 
pro možné interpretace výstavy.
en hunt kastner is very pleased to present 
our fourth exhibition of work by the Czech 
artist Jiří Skála, made up of an introduc-
tory audio work, a series of objects and 
photographs, and a concluding video. The 
exhibition title is a reference to the term 
"aspirational class", coined in 1952 by the 
American sociologist Leonard Reissman in his 
study of post-war class culture in the United 
States. His thesis, that social classes are 
substantive realities that have a profound in-
fluence on thought, behavior, and aspiration, 
opens up room for possible interpretations 
of the both new and older works, all being 
exhibited for the first time.
k/c Vjera Borozan

Anna Hulačová: Jedlý, Krásný, Nezkrotný / 
Edible, Beautiful, Untamed
22. 4. – 3. 6.

tive work. This activity is also sought- after 
for its therapeutic effects - so are we dealing 
with a young and resfull generation?
k/c Eva B. Riebová

– GALERIE KOSTKA

Martin Toldy: Psychológia nočnej mory / 
Psychology of a Nightmare
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 odkazuje k vystu-
pování Grety Thunberg, která se pro mnohé 
stala vlivem desinterpretací noční můrou.
en Martin Toldy responds to the environmen-
tal crisis and its projection into our daily lives 
through the now iconic face associated with 
this alarming reality. The installation refers 
to the emergence of Greta Thunberg, who 
has become a nightmare  for many due to 
misinterpretations.

Kristina Fingerland, samostatná výstava / 
solo exhibition
13. 4. – 29. 5.

MUSEUM KAMPA (C3) 
U Sovových mlýnů 2 • po–ne/Mon–Sun, 
10:00–18:00 • museumkampa.cz

Jiří Sopko: retrospektiva / retrospective
12. 3. – 29. 5.
Retrospektivní výstava umělce, který patří 
k nejvýraznějším osobnostem české pováleč-
né malby, představí obrazy, kresby a akvarely 
z let 1969–2021.Výstavu připravilo Museum 
Kampa ve spolupráci s Galerií Gema u příleži-
tosti malířových 80. narozenin.
en This retrospective exhibition of one of 
the most prominent figures of Czech post-
-war painting presents paintings, drawings, 
and watercolors from the years 1969 to 
2021. The exhibition was prepared by 
Museum Kampa in cooperation with Gallery 
Gema for the occasion of the painter's 80th 
birthday.
k/c Linda K. Sedláková, Jan Skřivánek

Karel Vaňura: Vrstvení / Layering
26. 3. – 29. 5.
Výstava představí dosud nepříliš známou 
malířskou tvorbu sklářského výtvarníka 
a pedagoga Karla Vaňury (1937–2018).
en The exhibition presents little-known 
paintings by the glass artist and teacher Karel 
Vaňura (1937–2018).
k/c Helena Musilová

MUSEUM MONTANELLI (C2) 
Nerudova 13 • st -ne/Wed–Sun, 14:00–
18:00 • museummontanelli.com

Tajemný kabinet profesora Beneše / 
Professor Beneš’ Cabinet of Mysteries
9. 6. – 20. 3.
Výstava vznikla nejen jako oslava českého 
lékaře, neurochirurga prof. Vladimíra Beneše. 
Expozice odhaluje tohoto neobyčejného 
muže také jako vášnivého entomologa a sbě-
ratele. Estetické formy a barvy vystavených 
exponátů podněcují obdiv k přírodě, spojují 
se s uměleckými díly a videi ze sbírky Musea 
Montanelli. Museum se proměnilo 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 remarkable 
man's passion for entomology and collect-
ing. The esthetic forms and colors of the 
exhibits evoke wonder. Presented alongside 
sculptures, artworks and videos from the 
Museum Montanelli collection, these unique 
collector's objects enrich our sensibility. The 
Museum transforms itself into a mysterious 
cabinet of curiosities.

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA / 
MUSEUM OF GLASS (D2) 
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. host/guest: 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 Kopeck-
ého, 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 Vladimír 
Kopecký which features the works of his 
students and followers and reflects all the 
principles that are characteristic of his 
practice.
k/c Helena Musilová

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

– GALERIE JELENÍ

Eva Černá, Petra Hejdusová, Pavel Konvičný, 
Kateřina Molíková, Kateřina Novotná, Alžběta 
Remišová, Olga Štenglová, Jáchym Zvoníček
Severní vítr (Ateliér Interaktivní média FUD 
UJEP) / Northern Wind (Interactive Media 
Studio, FAD JEPU)
25. 2. – 20. 3.
Výstava Severní vítr ukazuje autorské zpra-
cování různě rezonujících témat z oblasti 
kultury, umění, vědy, environmentu, techniky 
či životního stylu. Metaforické přirovnání 
v názvu výstavy neodkazuje ke krutému 
a mrazivému živlu, ale ke svěžesti a k novým 
směrům pohybu na české výtvarné scéně.
en The exhibition Northern Wind presents 
an original approach to various reverberant 
topics from the area of culture, art, science, 
environment, technology and lifestyle. The 
metaphoric parable of the title does not refer 
to the cruel and freezing element but to the 
freshness and new directions the current 
Czech art scene is moving in.
k/c Adéla Machová, Pavel Kopřiva

Béna, Boudník, Gross, 
Hauková, Jetelová, Kabakov, 
Kmentová, Knížák, Lhoták, 
Medek, Nusberg, Plíšková, 
Rykr, Válová a další
Městská knihovna, 2. patro, 
15.    3.    –    19.    6.    2022

18.04.2021 

Y:  Normal 
Bodies

DIVADLOX1O

WWW.DIVADLOX10.CZ/Y-EVENTS

Sdílený časoprostor
pro performativní umění,
současnou teorii
a výtvarnou scénu

PAF
OLOMOUC

25–26
03  2022

PIFPAF.CZ
w  artantiques.cz
fb  @Artcasopis    
ig  @artcasopis #artcasopis

�

Knihkupectví 
ArtMap

knihy.artmap.cz



4 5321

A

C

B

D

E

F

G

ZAHORIAN & VAN ESPEN

STONE PROJECTS

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

GALERIE RUDOLFINUM

GALERIE UM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

GALERIE VILLA PELLÉ

ŠTERNBERSKÝ PALÁC

GALERIE JOSEFA SUDKA
MUSEUM MONTANELLI

GALERIE AMU

NADACE A CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ

HOLEŠOVICKÁ ŠACHTA

KAMPUS HYBERNSKÁ

DŮM FOTOGRAFIE

GALERIE NOD

INI PROJECT

GALERIE VI PER
GARAGE GALLERY

TRAFO GALLERY

BERLÍNSKEJ MODEL

GALERIE VLTAVSKÁ

VELETRŽNÍ PALÁC

GALERIE PETR NOVOTNÝ

ARTWALL GALLERY

BOLD GALLERY

KARPUCHINA GALLERY
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM

KUNSTAHLLE PRAHA

ALTÁN KLAMOVKA

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

NAU GALLERY

HUNT KASTNERNEVAN CONTEMPO

GALERIE 35M2

CITY SURFER OFFICE

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

POP-UP GALERIE AVU

KVALITÁŘ

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM

ARTINBOX

GALERIE KRITIKŮ

LEICA GALLERY PRAGUE

ETC. GALERIE

GALERIE PROLUKA

XAO

SVIT

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

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

NIKAJIRI SVESTKA GALLERY

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA

GALERIE VYŠEHRAD

MEETFACTORY

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE

JILSKÁ 14

GALERIE HAVELKAKINO PONREPO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

GALERIE NTK

GALERIE MILLENIUM

artmap.cz

Praha
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The Day of Red Eye
1. 4. – 24. 4.
Skupinová výstava ve spolupráci s FAMU.
en A group exhibition in collaboration with 
FAMU.
k/c Marie Lukáčová

– GALERIE KURZOR

Dominika Jackuliaková, Jimena Mendoza, 
Gizela Mickiewicz: shirt skirt skin kin
2. 3. – 17. 4.
Čtyři slova na úvod. Jazykolam nebo 
skromné zaklínadlo? První epizoda pátého 
kurátorského cyklu v Galerii Kurzor jako 
prostor pro setkání tří umělkyň. Napočítat 
do pěti, otevřít a zavřít dlaň. Co jsme 
pochopili, co nám uniká? Jedno je jisté. 
Nejsme ve své kůži.
en Four words of introduction. A tongue 
twister or humble incantation? The first 
episode of the fifth curatorial cycle at the 
Cursor Gallery as a meeting place for three 
female artists. Count to five, open and 
close your palm. What have we under-
stood, what continues to elude us? One 
thing is certain. We're feeling somewhat 
uneasy.
k/c Jan Zálešák

NÁRODNÍ GALERIE 
ngprague.cz

– ŠTERNBERSKÝ PALÁC (B2) 
Hradčanské nám. 57/15 • út–ne/Tue-
Sun, 10:00–18:00 • st/Wed, 10:00–
20:00

Falza? Falza! / Forgeries? Forgeries!
19. 11. – 1. 5.
Výstava představuje napodobeniny stře-
dověkých 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 své tvůrce 
proslavila po celém světě.
en The exhibition presents imitations 
of medieval paintings, sculptures, and 
drawings, displaying forgeries created in 
the style of the 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 
their creators famous all over the world.
k/c Olga Kotková

– VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA (B3) 
Valdštejnská 3 • út–ne/Tue-Sun, 
10:00–18:00 • st/Wed, 10:00–20:00

Buddha zblízka / The Buddha Up Close
3. 12. 2021 – 24. 4. 2022
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 
Národní galerií Praha ve spolupráci s cu-
ryšským 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

– VELETRŽNÍ PALÁC / TRADE FAIR 
PALACE (A4) 
Dukelských hrdinů 47 • út–ne/Tue-Sun, 
10:00–18:00 • st/Wed, 10:00–20:00

Darja Bajagić, Ivana Bašić, Louisa Ga-
gliardi, Lola Gonzàlez, Daiga Grantina, 
Rachel Maclean, Pakui Hardware, Viktor 
Timofeev, a Tenant of Culture
Digitální blízkost / Post-digital Intimacy
11. 11. – 10. 7.
Výstava se zabývá tím, jak se po virtuální 
zkušenosti 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 dystopic-
kých sci-fi filmů nebo nám naopak virtuální 
propojení pomůže vyřešit alespoň některé 
palčivé problémy dnešního světa.
en The exhibition deals with how, after 
a virtual experience, further emphasized 
by a pandemic situation, the concept of 
our privacy and intimacy has changed and 
what effect it has on our close relation-
ships. Through the work of nine young 
artists, it questions whether further devel-
opment is bound for the likes of dystopian 
sci-fi or whether virtual interconnected-
ness can actually help us solve some of the 
burning issues of the world today.
k/c Michal Novotný

Smrtelné hříchy Jamese Ensora /  
The Deadly Sins of James Ensor
22. 2. – 15. 5.
Belgický malíř se díky odmítání konvencí, 
využívání estetiky ošklivosti, zjednoduše-
né barevností a provokativnosti námětů 
stal přímým předchůdcem expresionismu 
a moderního umění vůbec. Ensorově ten-
denci k plošné abstrakci forem konvenova-
la práce s grafikou, představující černobílý 
protipól jeho malířské tvorby.
en Owing to his dismissal of convention, 
use of the aesthetic of ugliness, simplified
colour scheme, and the provocative nature 
of his themes, the Belgian painter became 
a direct forerunner of Expressionism and 
modern art in general. Ensor's inclination 
for planar abstraction of forms was aptly
interpreted through the print medium that 
represented the black-and-white antipole 
to his painting oeuvre.
k/c Petr Šámal

NAU GALLERY (C5) 
Kubelíkova 22 • otevřeno po dohodě/
open by appt. • naugallery.cz

Filip Horyna: Trávení plastu / Digesting 
Plastics
24. 2. – 20. 5.
Holka ve vlaku: „Každej rok vyhyne tisíce 
druhů ryb.” Kouknu se z okna: „A každej 
rok vznikne tisíc novejch typů telefonů 
nebo aut.” Nové obrazy Filipa Horyny.
en This girl tells me on the train, "Thou-
sands of fish species go extinct every 
year." I look out the window, replying, 
"And every year a thousand new types of 
phones or cars are manufactured." New 
paintings by Filip Horyna.

NEVAN CONTEMPO (C5) 
U Rajské zahrady 14 • út–so/Tue–Sat, 
13:00–18:00 • nevan.gallery

Martin Zet: Věšák ZET / ZET Rack
8. 1. – 2. 4.
k/c Pavel Švec, Tomáš Svoboda

Lumír Hladík: Vzestup a pád  
kvantového spratka / The Rise and  
Fall of a Quantum Brat
22.4. – 11.6.

k/c Pavel Švec

NIKA, MALÁ GALERIE UMPRUM (D3) 
Palackého nám., vestibul st. metra / 
vestibule of the Palackého nám. metro 
station • nonstop • umprum.cz/galerie-
nika

Marko Čambor: Kolik?! / How much?!
22. 3. – 23. 4.
Kolik je moc a kolik málo? Kde končí 
komodita a začíná osobnost? A kdo o tom 
rozhoduje? Autor březnové výstavy Marko 
Čambor na tyto otázky neodpovídá, ale 
zve ke společnému zamyšlení tématem 
hodnoty, ať už té metafyzické, nebo 
komerční.
en Too much or too little? Does character 
end where commodity begins? And who 
sets these rules? Marko Čambor does not 
give a clear answer to those questions but 
rather invites the audience to reflect on 
them with him.
k/c Amálie Bulandrová, Anežka Rucká, 
Eliška Špálová

Paula Benčaťová: Jakou barvu má 
přítomnost? / What is the colour of our 
presence?
26. 4. – 21. 5.
Keramické objekty Pauly Benčaťové 
vznikají z potřeby zpomalení v uspě-
chané současnosti. Pomocí barvy a linie 
tvoří plastické obrazy-objekty na pomezí 
řemesla a abstrakce. Pruh za pruhem, 
minutu za minutou zaznamenávají čas 
a vybízí ke zpomalení.
en Paula Benčaťová's ceramics develop 
from her urge to slow down in everyday 
life. With colors and lines, she creates ob-
jects which oscillate between abstract art 
and craft. Stripe after stripe, minute after 
minute, they record time and encourage 
us to slow down.
k/c Amálie Bulandrová, Anežka Rucká, 
Eliška Špálová

OLGA (�) 
Nad Primaskou 821/1 • st–čt/Wed–Thu, 
14:00–18:00 nebo na tel. / or by appt. 
+420 777 557 828 • bubahof.com

František Skála, Alžběta Skálová, 
František Antonín Skála: Popel rodinného 
krbu
1. 3. – 15. 5.

První výstava z cyklu DCERY SYNOVÉ MAT-
KY OTCOVÉ. Letos se galerie Olga zaměří 
na dvě generace rodinných příslušníků 
a prozkoumá, zda a jak dochází k přenosu 
uměleckého zájmu.
en The first exhibition from the series 
DAUGHTERS SONS MOTHERS FATHERS. 
This year, the gallery Olga is focusing on 
two generations of family members and 
exploring if and how there is a transmis-
sion of artistic interest.
k/c František Antonín Skála

POP-UP GALERIE AVU (C5) 
Křížkovského 10 • út–so/Tue–Sat, 
13:00–18:00 • avu.cz

Kolektiv FRAG: Kolektivní smlouva
25. 2. – 26. 3.
Výstava chce experimentovat se sdílením 
zkušenosti i sebeorganizací času. V galerii 
bude vyčleněný prostor na základní lidské 
činnosti, vyplněný nejen možností přijít 
a podílet se, ale i programem diskusí, hos-
tů, gamingu, performancí, zvukem i jídlem 
a relaxací.
en The exhibition wants to experiment 
with the sharing of experience and the 
self-organization of time. There will be 
a space in the gallerydedicated to basic 
human activities, filled not only with the 
opportunity to come and participate but 
also with a program of discussions, guests, 
gaming, performances, sound and food, 
relaxation.

Nela Britaňáková
8. 4. – 7. 5.

V rámci kolaborativního projektu budou 
prezentovány dvě performativní videa 
z roku 2021.
en Two performative videos from 2021 will 
be presented in a collaborative project.

 
PRAGOVKA GALLERY /  
THE WHITE ROOM (�)
Kolbenova 923/34a, Praha 9 • út–čt/ 
Tue–Thu, 14:00–20:00, pá–ne/Fri–Sun, 
14:00–18:00 • x.pragovka.com

David Helán a Pavel Tichoň, Jan Heres, 
Ondřej Homola, Martina Chloupa 
a Kateřina Štenclová, Lenka Janíčková, 
Susanne Kass a Tomáš Roček, Magdaléna 
Kašparová, Klaudia Korbelič a Lenka 
L. Lukačovičová, Adéla Kostkanová 
a Veronika Nemejovská, Olga Krykun, 
Milica Mijajlović, Tamara Spalajković, 
Dagmar Šubrtová, Petra Švecová, Pavol 
Truben, Artbiom – Petr Hanžl, Polina 
Khatsenka, Jan Krombholz, Barra Yuk Bun 
Wan: Díra ve stázi / Blasts Cries Laughter
20. 1. – 19. 4.
Naše bytí ve světě je ukotveno několika 
způsoby: místně, zvukově, historicky a pro-
střednictvím osobních vztahů. Mysl se ocitá 
v terénu site-specific instalací a zvukových 
intervencí tovární haly, v němž hledá své 
ukotvení prostřednictvím participací, 
vymezením sonického teritoria budovy, 
ohlédnutím se za minulostí.
en Our existence in the world is anchored 
locally, interpersonally, historically, and 
through sound. In this exhibition, the mind 
finds itself in the site-specific terrain of 
installations, within the audible interven-
tions of the factory hall.
k/c Lucie Nováčková + Niccolò Lucarelli, 
Tereza Nováková (Artbiom.cz)

SMETANAQ (C3) 
Smetanovo nábřeží 4 • smetanaq.cz

– SMETANAQ GALLERY • 2. patro 
SmetanaQ • út–ne/Tue–Sun 11:00–18:00

Jiří Černický, Bedřich Dlouhý, Čestmír 
Kafka, Krištof Kintera, Adéla Matasová, 
Karel Nepraš, Petr Veselý: SPOJE
11. 2. – 10. 4.
V umění vznikají nejrůznější typy spojů, 
ať už technických, nebo myšlenkových. 
Dochází k prolínání různých časů a světů, 
někdy jen zdánlivě nespojitelných. Vznikají 
tak nové souvislosti, které by nás nenapadly 
a kterými umělci obohacují naše vnímání 
skutečnosti.
en There is a variety of connections in art, 
technical or intellectual. We are witnessing
intertwined times and worlds, sometimes 
only seemingly incompatible. New contexts
arise that have not occurred to us yet, 
allowing artists to enhance our perception 
of reality
k/c Irena Velková, Jiří Machalický, Petr 
Novotný

– FASÁDA • outdoorová galerie 
v okenních torzech výbuchem poškozené 
fasády, křižovatka ulic Divadelní 
a Krocínova / outdoor gallery in the 
window frames of the explosion-
damaged façade, at the intersection 
of Divadelní and Krocínova streets • 
nonstop • galeriefasada.cz

Veronika Šrek Bromová, Miloš Šejn:  
SPOLU–PRÁCE
1. 10. – 31. 3.
Jakou mají naše vize perspektivu a jak od-
vážné 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 společ-
nosti do blízké i vzdálené budoucnosti.
en 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.
k/c Markéta Musilová

STONE PROJECTS (A3) 
Korunovační 14 • st/Wed, 15:00–18:00 • 
nebo po domluvě / or by appt. • 
stoneprojects.cz

Alexandra Barth: Mechanical Bath
9. 2. – 29. 3.

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

Iva Krupicová + Pavel Šimíček: Paradox 
snadné disciplíny
15. 3. – 5. 4.
Spolupráce Ivy Krupicové a Pavla Šimíčka 
využívá symbiózy protikladů prostorových 
objektů a prací na papíře. Oba autoři ve 
výstavě ohledávají vlastní formální nároky 
a kladou materiálové překážky sobě i jeden 
druhému.
en The collaboration between Iva Krupi-
cová and Pavel Šimíček uses the symbiosis 
of opposites of spatial objects and works 
on paper. Both authors look at their own 
formal requirements in the exhibition and 
place material obstacles to themselves and 
to each other.
k/c Šárka Koudelová

Jana Vojnárová: Stužkonoska modrá
19. 4. – 20. 5.
Základním stavebním kamenem v maleb 
Jany Vojnárové je lidská (zejména ženská) 
figura, zpravidla ovšem abstrahovaná 
a fragmentární, srostlá s neurčitým obrazo-
vým prostorem. Mozaika oddělených barev-
ných ploch je jistým způsobem paralelou 
pro výraz spojený s druhou polohou její 
tvorby, již tvoří koláže na papíře.
en The main cornerstone in Jana Vojná-
rová's paintings is a human (especially 
female) figure, but usually abstracted and 
fragmentary, fused with an indefinite picto-
rial space. The mosaic of separate colored 
areas is, in a way, a parallel to the expres-
sion associated with the second part of her 
work, which comprises collages on paper.
k/c Viktor Čech

SVĚTOVA 1 (�) 
Světova 1 • st–pá+ne /Wed–Fri+Sun, 
12:00–17:00 • svetova1.cz

Ezra Šimek, Faolán McGowan, Alex 
Sihelska, Maciej Nowacki, Gleizer, Adam, 
Tina Hrevušová: Hello my name is
18. 2. – 27. 3.
Výstava Hello my name is, doplněná 
o pestrý veřejný program, se pokusí poprvé 
v našem prostředí představit mladou queer 
tvorbu. Vybraná díla vypráví určitý příběh, 
který často osciluje na hraně mezi skuteč-
ností a snem nebo pohádkou.
en The show "Hello my name is," together 
with a varied public program, will attempt 
to present young, queer work in our envi-
ronment for the first time. The works tell 
a certain story, often oscillating on the edge 
between reality and a dream or fairy tale.
k/c Vít Novák, Zai Xu

SVIT
Blanická 9 • st–so/Wed-Sat 2-6pm •  
www.svitpraha.org

Prepictures: Jan Svoboda & fellows
Dalibor Chatrný, Lukáš Jasanský and 
Martin Polák, Tereza Kabůrková, Běla 
Kolářová, Jiří Kovanda, Stanislav Kolíbal, 
Jan Merta, Dušan Šimánek, Jiří Thýn
23. 2. – 30. 4.

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

Daniel Balabán: Podstata osobní identity
15. 3. – 29. 4.
Trafo Gallery představuje sólovou výstavu 
Daniela Balabána (1957), který si ve svých 
dílech klade existenciální otázky, zkoumá 
sebe samého a dotýká se víry. Ptá se, zda 
má smysl být malířem, proč je tady a jestli 
je v koho anebo na koho věřit.
en Trafo Gallery presents a solo exhibition 
by Daniel Balabán (1957), who in his works 
asks existential questions, examines himself, 
and touches on faith. He asks if it makes 
sense to be a painter, why he is here, and 
if there is anyone whom or in whom to 
believe.
k/c Jan Kudrna

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE / MUSEUM OF DECORATIVE 
ARTS (B3) 
17. listopadu (vchod z ulice Široká) •  
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
do/until 10. 4.
Výstava o hlubokém přátelství fotografa 
Josefa Sudka a architekta Otto Rothmayera.
en The exhibition recalls the profound 
friendship between the photographer Josef 
Sudek and the architect Otto Rothmayer.

Plejády skla 1946–2019 / Pleiad of Glass 
1946–2019.
Expozice představuje část světově proslulé 
sbírky autorského skla UPM druhé poloviny 
20. a začátku 21. století. 
en The exhibition presents a part of the 
world-famous UPM glass collection of the 
second half of the 20th and the beginning 
of the 21st century.

- 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 Tausk: Portréty / Portraits
3. 3. – 16. 6.
Výstava významného teoretika a historika 
české i světové fotografie.
k/c Jan Mlčoch, Vladimír Birgus

XAO (D5) 
Krymská 29 • út–pá/Tue–Fri, 14:00–
19:00 • so/Sat, 11:00–17:00 • xaoxax.cz

Darjan Hardi: Argyrades
3. 3. – 10. 5.
Malá ulička se vine ke zvonici se třemi zvony. 
Doktor z Rumunska pouští turecké rádio. 
Yassas!
Rekonstrukce.
en A small, narrow street leads to the belfry 
with three bells. A doctor from Romania 
listens to the Turkish radio. Yassas!
Reconstruction.

ZAHORIAN & VAN ESPEN (A3) 
Šmeralova 3, (2. patro / 2nd floor) • 
út–čt/Tue–Thu, 14:00– 18:00 nebo po 
domluvě / or by appt. •  
www.zahoriangallery.com

Jana Bernartová, Lucia Sceranková,  
Janek Rous
13. 3. – 26.5.
k/c Nina Moravcová
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