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AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (A4)
U Akademie 4, Praha 7
www.avu.cz

Diplomanti a diplomantky AVU 2022
17. 6. – 26. 6.
Výstava diplomantů a diplomantek AVU opět 
představuje nejmladší generací výtvarných 
umělkyň*ců, architektů*ek i restaurátorů*ek, 
kteří absolvují nejstarší uměleckou školu 
v Čechách. Probíhá v hlavní budově, Škole 
architektury a Moderní galerii AVU.
en An exhibition of AVU graduates presents the 
youngest generation of artists, architects, and 
restorers who are graduating from the oldest 
art school in the Czech Republic. The exhibition 
will take place in the main building, the School 
of Architecture, and the AVU Modern Gallery.
k/c Tomáš Vaněk a Anna Remešová

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 postdoktorandského umělecké-
ho výzkumu se zacílením na udržitelnost výroby 
textilu i oděvů v kontextu barevných textilií, 
které běžně představují výraznou environmen-
tální zátěž.
en Alice Klouzková is involved in traditional 
textile techniques in contemporary fashion 
design. The project for Altán Klamovka presents 
the latest part of her 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

Florálie / Floralia. Od idyly k halucinaci / From 
Idyll to Hallucination
21. 5. – 18. 8.
Tematický projekt představený ve vzájemné ná-
vaznosti ve dvou pražských institucích, v Museu 
Montanelli a Artinbox Gallery, nabízí vizuální 
výpověď současných umělců i tvůrců art brut 
o tajemných silách přírody, nekonečném kolo-
běhu, zrodu, zmaru a znovuzrození, opírající 
se především o mnohotvárnost symbolické řeči 
květin.
en The thematic project presented in mutual 
continuity in two Prague institutions, the Mon-
tanelli Museum and the Artinbox Gallery, offers 
a visual testimony of contemporary artists and 
art brut creators about the mysterious forces 
of nature, the endless cycle, birth, death and 
rebirth, based primarily on the multifaceted 
symbolic language of flowers.
k/c Nadia Rovderová, Terezie Zemánková
Odborná spolupráce / Cooperating expert: 
Anežka Šimková

ARTIVIST LAB (C3)
Hybernská 4 • po/Mo 15:00–18:00 • st–čt/
Wed–Thur 15:00–18:00 • artivistlab.info

Liliana Zeic: Group Practices
za podpory Ciocia Czesia kolektiv
23. 4. – 31. 5.
Projekt zahájený v roce 2019 obsahuje sérii 
rozhovorů a fotoportrétů skupin feministic-
kých aktivistek působících v různých polských 
městech, které jsou spojeny s Black protest 
nebo Women’s Strikes – celonárodním hnutím 
reagujícím na pokusy omezit zákon o potratech 
v Polsku.
en The project, started in 2019, contains 
a series of conversations and photo portraits 
of feminist activist groups operating in different 
cities in Poland that are connected to the Black 
Protests or Women’s Strikes – the nationwide 
movement responding to attempts to restrict 
the abortion rights in Poland.
k/c Tomek Pawłowski-Jarmołajew

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

Reportáže z války / War Reports
3. 5. – 1. 7.
Výstava přibližuje pět různých pohledů na 
válku na Ukrajině očima ukrajinských umělců 
a umělkyň.
en The exhibition presents five different 
perspectives on the war in Ukraine through the 
eyes of Ukrainian artists.
k/c Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

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

Český dřevák
8. 4. – 15. 5.
Český dřevák založili v roce 2000 Karel Kuklík, 
Jan Reich, Jaroslav Beneš a Bohumír Prokůpek. 
V roce 2002 se k nim připojil Tomáš Rasl, 
tehdy ještě student FAMU, a v roce 2003 byl 
ostatními přizván doyen skupiny Petr Helbich, 
který ztělesňuje přímou osobní vazbu k nejvý-
znamnějšímu zastánci kontaktního pozitivu 
Josefu Sudkovi. Skupina zanikla v roce 2008, 
kdy předčasně zemřel Bohumír Prokůpek.
en Český dřevák was founded in 2000 by Karel 
Kuklík, Jan Reich, Jaroslav Beneš, and Bohumír 
Prokůpek. In 2002 they were joined by Tomáš 
Rasl, at that time still a student at FAMU, and 
in 2003 they invited the doyen of the group, 
Petr Helbich, who embodies a direct personal 
connection to the most important proponent 
of the contact print, Josef Sudek. The group 
disbanded in 2008 after the untimely death of 
Bohumír Prokůpek.
k/c Pavel Vančát

Oskar Helcel: Glajcha
20. 5. – 25. 6.
Glajcha je pojem a tradice. Je symbolem 
a vidinou domova a vztyčuje se i v rámci 
developerských projektů. Jaký je vztah mezi 
prostorovou simulací 3+kk, představou domo-
va, sekerou a stromkem? Volné pokračování 

videosmyček Oskara Helcela věnovaných 
developerům.
en Glajcha is a concept and tradition.
It is a symbol and vision of the home, and is 
also erected in development projects.
What is the relationship between the 3+kk 
spatial simulation, the idea of a home, an ax, 
and a tree? A free continuation of Oskar Hel-
cel’s video loops dedicated to developers.
k/c Lenka Střeláková

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

David Böhm, Jiří Franta, Krištof Kintera, 
Eva Jiřička, Kakalík, Daniela Krajčová, Aleš 
Novák, Rafani, Lucia Sceranková:
Pro (č) umění?
19. 4. – 25. 8.

PROČUMĚNÍ!

PROČUMĚNÍ?

Interaktivní výstavní průvodce výtvarným 
uměním vezme návštěvníky do zákulisí umě-
lecké tvorby, odpoví na otázky, které si roky 
pokládali, a představí díla významných českých 
a slovenských umělců současnosti. Může se 
do něj zapojit každý, kdo má chuť tvořit nebo 
hledat odpovědi na otázky.
en The interactive exhibition guide to fine art 
will take visitors behind the scenes of artistic 
creation, answer questions they have been 
asking for years, and introduce the works of 
important Czech and Slovak artists of today. It 
is open to everyone who has a desire to create 
or seek answers to questions.
k/c Fuczik

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

Bushido!
20. 5. – 15. 6.
Být elitním samurajem znamenalo perfektně 
vládnout mečem a jasnou myslí a dodržovat 
morální kodex bushido. Expozice zahrnuje uni-
kátní historickou zbroj, meče a další vybavení 
válečníků, vystaveny budou také dřevořezy 
a paravány se samurajskou tematikou.
en Being an elite samurai meant wielding 
a sword perfectly, keeping a clear mind, and 
adhering to the moral code of bushido. The 
exhibition includes unique historical armor, 
swords, and other equipment used by samurai 
warriors. Wood carvings and painted screens 
with samurai themes will also be on display.

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 osobnosti, 
které pozitivně ovlivnily a ovlivňují společnost. 
Lidé k nim vzhlížejí a inspirují se, i když jsou 
mnohdy silně idealizovány. Význam jejich od-
kazu se mění podle aktuálních priorit a hodnot 
ve společnosti. Interaktivní nafukovací objekt, 
který vybízí diváka ke vztyčení dočasného ano-
nymního pomníku a zamyšlení nad hodnotami 
současné společnosti.
en Monuments and memorials refer to 
personalities 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 encourages 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

MADe in China
12. 5. – 21. 8.
Výstava představí tvorbu čínského umělce-
-aktivisty vystupujícího pod pseudonymem 
Badiucao, který svým protestním uměním 
v posledních letech výrazně zaujal světovou 
veřejnost. Badiucao v jeho dílech vystupuje 
proti každé formě ideologické a morální kont-
roly uplatňované politickou mocí v Číně.
en The exhibition will present the work of 
a Chinese activist artist performing under the 
pseudonym Badiucao, who has significantly 
attracted the attention of the world public in 
recent years. In his works, Badiucao opposes 
any form of ideological and moral control 
exercised by political power in China.

Jaroslav Róna: Architektony a stroje / 
Architectons and Machines
17. 2. – 12. 6.
Výstava malíře a sochaře Jaroslava Róny před-
staví umělcovu tvorbu ve specifické oblasti 
plastik ztvárňujících fantaskní architekturu 
archaickou, mytologickou, orwellovskou 
i futuristickou.
en A key part of Jaroslav Róna’s work has 
remained in the shadow of his paint ings and 
monumental sculptures until now – non-
figurative sculptures, in the form of models 
of buildings, landscapes and machines, which 
he has been creating continuously since the 
beginning of his artistic career.
k/c Ladislav Kesner

(Ne)Moc
3. 6. – 6. 11.
k/c Terezie Zemánková, Otto M. Urban

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

Sledujte náš aktuální program online / 
Check our current programe 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, Davi Pontes, 
Wallace Ferreira: Okr a jeskyně / The Ochre 
and the Cave
14. 4. – 29. 5.
Dle Sylvie Wynter se lidská schopnost vyprávět 
příběhy narodila v jihoafrické jeskyni Blombos. 
Tato výstava navazuje na její gesto neutralizace 
rasistických důsledků darwinismu, 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 ambition 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 • etcgalerie.cz

Kino etc. / etc. Cinema
14. 6. 18:00
Projekční pásmo videí současných umělkyň 
a umělců, v jejichž tvorbě se odráží projevy 
fantastiky.
en A screening of a selection of videos by con-
temporary artists whose work reflects elements 
of fantasy.

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
24. 3. – 29. 5.
Vyspělé společnosti závislé na technologiích 
jakoby se bály nadpřirozena. Zesměšňují ho, 
ostentativně zpochybňují víru v racionálně 
nevysvětlitelné jevy, prožitky, události. Co ale 
dělat v situaci, kdy „spolehlivá“ věda a technika 
selhávají a nedokáží již utišit strach z budouc-
nosti?
en Advanced societies dependent on technol-
ogy seem to fear the supernatural. They ridicule 
and ostentatiously question any beliefs in 
phenomena, experiences, or events that can-
not be explained rationally. But what is to be 
done in a situation where “reliable” science and 
technology fail and can no longer mitigate the 
fear of the future?
k/c Veronika Čechová

FOTOGRAF GALLERY (C3) 
Jungmannova 7 • po–pá/Mon–Fri 
13:00–19:00 • fotografgallery.cz

Benedek Regős, Jan Šerých, Jakub Valenta: 
Úchylka měření: 1392 hodin výstavy, z toho 237 
otevřeno / Measurement Deviation: 1398 hours 
of the exhibition, of which 237 open
19. 4. – 11. 6.
Aby šel svět rozkrájet a prodat, je nutné jej 
nejdříve změřit! Autoři děl vystavených ve 
Fotograf Gallery se každý jiným způsobem 
vztahují k tomuto změření, stejně jako se každý 
jinou měrou vyrovnává s tradicí fotografického 
zobrazení. Od zdůraznění hledání optických 
souvislostí mezi fotografií a geometrií v zachy-
cení geodetických značek, přes nevšední využití 
strojové mapovací techniky až po představení 
měření jako předpokladu digitalizace naší 
každodennosti.
en In order for the world to be cut up and 
sold, it must first be measured! The artists 
responsible for the works exhibited at the 
Fotograf Gallery each relate to this process 
of measurement differently, just as each of 
them comes to terms with the tradition of 
photographic depiction in a particular way – 
from an emphasis on the search for optical 
links between photography and geometry in 
rendering geodesic symbols, to unusual uses of 
machine mapping techniques, to the introduc-
tion of measurement as a prerequisite for the 
digitization of our everyday lives.
k/c Tereza Rudolf, Vojtěch Märc

Erica Curci, Lukáš Hofmann, Pedro Neves 
Marques, Johana Pošová, Marie Tučková: 
Nekonečné vajíčko / The Never–Ending Egg
30. 6. – 20. 8.
Sval, steak, kůže, useň: různá označení pro 
podobná uspořádání buněčných tkání. Výstava 
Nekonečné vajíčko se zamýšlí nad tvořením 
a oddělováním prostřednictvím množení, výroby 
a těžení biologické hmoty, ukazuje těla a iden-
tity jako teritoriální stavební materiál a pohrává 
si s tekutostí hranice mezi přirozeně zplozeným 
a uměle zhotoveným.
en Flesh, meat, skin and leather: different 
names to describe similar assemblages of cellu-
lar tissue. The exhibition reflects on the making 
and unmaking of bodies and identities, through 
the reproduction, fabrication and extraction 
of biological matter. Playing with the fluidity 
between the naturally procreated and the 
artificially engineered, The Never–Ending Egg 
articulates bodies and identities as territorial 
building materials.
k/c Hana Buddeus, Erica Petrillo, Johana 
Pošová

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

Jindřiška Jabůrková & Kristína Haviarová: 
Skrze tichá místa spojíš se
7. 4. – 21. 5.
Výstava přináší kompletní změnu vnímání pro-
storu Galerie 35M2. Stává se environmentem 
samotné hmoty, ale i jednotlivých předmětů, 
které zahlédneme při jejich odpočívání. Autorky 
se zajímají o věci obyčejné, nepodstatné a ma-
teriálně se propojující.
en The exhibition brings a completely different 
perception of the space of Gallery 35M2. It 
becomes an environment of the material itself 
as well as of the individual objects. The artists 
are interested in things that are ordinary, insub-
stantial, and materially interconnected.
k/c Tea Záchová

Ganietta Varsi
10. 6. – 14. 7.
Ganietta Varsi reflektuje tělo a jeho fyzické 
hranice z experimentálního a neodadaistické-
ho přístupu. Ze sochařského vjemu zkoumá 
fenomény dýchaní a vzduchu s cílem je myslet 
a zažít, jak hmota (těla) svým chováním přetváří 
prostředí a naopak.
en Ganietta Varsi explores the body and its 
physical borders from an experimental and 
neo-dadaist approach. From a sculptural 

perception, she observes the phenomena of 
breathing and air and how matter of the the 
body’s matter transform the environment.
k/c Tea Záchová

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

Stanislav Bříza, Dan Poláček, Ondřej Durczak, 
Jana Kolářová, Krzysztof Kowalski, Daniel 
Laurinc, Johana Němečková, Jana Šturdíková, 
Lukáš Tofan: Západ slunce / Sunset
6. 4. – 14. 5.
Studenti a studentky Tomáše Pospěcha společ-
ně tematizují, rozkládají a aktualizují zobrazová-
ní největších fotografických klišé. Konceptuální, 
výtvarné i humorné výsledky jejich bádání 
představí skupinová výstava Západ slunce.
en Tomáš Pospěch’s students jointly thematize, 
break down, and update the depiction of the 
biggest photographic clichés. The conceptual, 
visually intriguing, and humorous results of 
their research will be presented in the group 
exhibition Sunset.
k/c Tomáš Pospěch, Martin Fojtek, Tereza 
Bonaventurová

Michael Paul Romstöck a Franziska 
Schrödinger: Something about the Alps, linden 
trees, roads, and history
18. 5. – 25. 6.
Němečtí fotografové Michael P. Romstöck 
a Franziska Schrödinger ve své tvorbě speci-
fickým způsobem reflektují komplikovaný vztah 
člověka a přírody. Výstava představí jejich 
projekty Zur Linde (O lípě) a Über die Deutsche 
Alpenstraße (O alpské stezce).
en In their work, the German photographers 
M. P. Romstöck and F. Schrödinger reflect on 
the complicated relationship between man and 
nature. The exhibition presents their projects 
About the Linden Tree and About the German 
Alpine Road.
k/c Tereza Bonaventurová, Martin Fojtek

Miguel Rozas: The Art of Simulacrum
18. 5. – 25. 6.
Miguel Rozas ve svých videoprojektech zkoumá 
socio-kulturní aspekty a vztahy mezi politikou 
a masmédii. Jeho minimalistické videoseje 
budou prezentovány formou samostatné 
výstavy v nově vzniklém prostoru pro videoart 
v areálu galerie.
en In his video projects, Miguel Rozas examines 
the socio-cultural aspects and relations 
between politics and the mass media. His 
minimalist video essays will be presented in the 
form of a solo exhibition in our newly created 
space for video art.
k/c Tereza Bonaventurová, Martin Fojtek

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

Jan Hísek: Ohněm k moři / Through Fire to 
the Sea
4. 5. – 31. 5.

Nové série hermetických obrazů a kreseb Jana 
Híska odrážejí drsný návrat dějin do posthis-
torické doby. Solitérní práce svázané barvou 
vyprávějí palčivý příběh o cestě ke znovuzroze-
ní. Prožívání živlů na vlastní kůži.
en This new series of hermetic paintings and 
drawings by Jan Hísek reflects the harsh intru-
sion of history in our post-historical times. The 
discrete works, connected by color, tell the 
biting story of a journey to rebirth. Experienc-
ing the elements firsthand.
k/c Radek Wohlmuth

Štěpán Vrbický: Časem / By Time
2. 6. – 29. 6.

Čas se v kresbách Štěpána Vrbického stává 
spolu s papírem a pastelem základní substancí.
Extrémní zpomalení mu umožňuje pozorovat 
jemnou strukturu věcí. Obrazová rekonstrukce 
potom představuje jednu z možností chápání 
jejich existence.
en In Štěpán Vrbický’s drawings, time, along 
with paper and pastels, is the fundamental 
component. Radical deceleration allows him 
to observe the delicate structure of things. 
Visual reconstruction then represents one of 
the possibilities of understanding their intrinsic 
nature.
k/c Tereza Nováková

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

Věštění z noční oblohy částečně zakryté 
mraky. Role fotografie v postmediální době /
Divination From A Night Sky Partially Obscured 
By Clouds. The Role Of Photography In The 
Post-Media Age
24. 5. – 11. 9.
I když umělecká, stejně jako jakákoliv jiná 
fotografie už dávno není specifickým, snadno 
definovatelným médiem, stále snad zůstává 
citlivou deskou zobrazující identity současného 
světa. Otázka, jaká je její role poté, co ji adop-
toval internet a sociální sítě, však zaměstnává 
nejen současné teoretiky, ale především řadu 
umělců samotných.

en Although artistic photography, like any other 
photography, has long since ceased to be 
a specific, easily definable medium, it perhaps 
still remains a sensitive record depicting the 
identities of the contemporary world. However, 
the question of what its role is – since being 
adopted by the Internet and social networks – 
preoccupies not only contemporary theorists, 
but above all many artists themselves.
k/c Jitka Hlaváčková

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 Prague 
City Gallery
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 odstartoval 
období přibližně deseti následujících let inten-
zivní 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 exten-
sive 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

Světy Jindřicha Chalupeckého / The Worlds of 
Jindřich Chalupecký
16. 3. – 19. 6.
Výstava o životě a díle teoretika, kritika, kuráto-
ra 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 reflektovat, 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-top-
ical thought and legacy of this figure in Czech 
culture. Through a dialogue of both historical 
works and works by contemporary artists, writ-
ers, 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 
assistance 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 schodiště 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 exhibi-
tion project has a strong connection to the 
site, working with samples of the 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, com-
plete 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: Objekty / Čestmír Suška: 
Kameny
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 pro-
storu hybridně expandují a nepřipomínají tak 
klasické stereometrické útvary. Čestmír Suška 
svou práci často definuje skrze materiál. V sou-
časnosti stojí pevnýma nohama v nové etapě, 
která je svázána 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 are again combining 
two artists who share many common themes 
based on interaction with space. Michal Škoda 
works with maximally reduced shapes that 
expand via hybrid forms in space and thus do 
not resemble classical/traditional stereometric 
formations. Čestmír Suška often defines his 
work through material. Currently, he is standing 
firmly in a new phase dealing with stone. As Mi-
chal 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

American Framing
29. 4. – 26. 6.
Výstava připravená univerzitou v Chicagu; 
dřevostavby s rámovou konstrukcí jako 200 let 
starý stavební, sociologický a estetický feno-
mén Spojených států.
en Exhibition prepared by the University of 
Illinois Chicago; softwood construction as 
a 200-year-old architectural, sociological, and 
aesthetic phenomenon in the United States.

Umění ve veřejném prostoru
od/from 30. 6.
Umělecká díla, festivaly výtvarného umění 
i dočasné intervence ve veřejném prostředí 
v novodobé historii ČR.

en Works of art, art festivals, and temporary 
interventions in the public space in the modern 
history of the Czech Republic.

Landscape festival Praha 2022
od/from 20. 6.
Desátý ročník krajinářského festivalu věnujícímu 
se městskému veřejnému prostoru.
en The tenth year of the landscape festival 
focused on urban public space.
www.landscape-festival.cz

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

Roman Lazar: Outsider Art
3. 5. – 29. 5.
Představujeme Romana Lazara z Bratislavy 
(1966) – mezinárodní osobnost Outsider Art 
s osobitým projevem bohatě strukturované 
popartistické malby, doplňované lettrismem, 
perokresbou a koláží. Zobrazuje autobiografické 
příběhy s reflexí společenské problematiky 
a mezilidských vztahů.
en We present Roman Lazar (1966) – an interna-
tional figure in Outsider Art from Bratislava, 
with a special expression of richly structured 
pop-art painting, complemented by lettrism, 
line drawing, and collage. The exhibition displays 
autobiographical stories with a reflection on 
social issues and interpersonal relationships.
k/c Vlasta Čiháková Noshiro

Anita Bartoš (Rakousko), Dulguun Baatarsukh 
(Mongolsko), Helen Cubová (Rakousko), Olga 
Francová, Klaudie Hlavatá, Jitka Kopejtková, 
Tuvshinjargal Tsed–Ayush (Mongolsko)
Ženy ženám / Women to Women
7. 6. – 3. 7.
Na první týden v červnu jsou v plánu workshopy 
koláže s přednáškami a následuje mezinárodní 
výstava intermediální koláže se zaměřením 
na feminní tematiku, pořádaná u příležitosti 
„Světového dne koláže“, s mediální záštitou 
Kolaj Institute a Kolaj Magazine v Kanadě / USA.
en Collage workshops with lectures are planned 
for the first week of June, followed by an in-
ternational exhibition of mixed-media collages 
focusing on feminine issues, organized on the 
occasion of "World Collage Day," under the 
media auspices of the Kolaj Institute and Kolaj 
Magazine in Canada / USA.
k/c Jitka Kopejtková, Gantuya Badamgarav 
a Vlasta Čiháková Noshiro

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

Zuzana Kubelková: Inter Alia
22. 4. – 14. 6.
Výstava představí zcela unikátní série skleně-
ných váz a objektů, na které Zuzana Kubelková 
převádí své abstraktní malby pomocí speciál-
ních autorských technik.
en The exhibition will present a completely 
unique series of vases and objects onto which 
Zuzana Kubelková transfers her abstract paint-
ings using special, original techniques.
k/c Ján Gajdušek

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

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

Vladislav Mirvald: Výběr z díla / Selection of 
works
25. 5. – 8. 7.
Výběr z díla významné postavy českého neo-
konstruktivistického umění, experimentátora 
a osobitého malíře Vladislava Mirvalda. Od 
kaňkáží po geometrickou abstrakci.
en A selection of works by Vladislav Mirvald, an 
important figure of Czech neo-constructivist 
art, an experimentalist and a distinctive painter.

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

Anežka Abrtová, Hana Barabášová, Ana 
Cadena, Veronika Čertíková, Vanesa 
Helebrantová, Matouš Hrbek, Monika 
Kováčová, Vanda Kováříková, Marika 
Krčmářová, Gertie Adelaido, Matyáš Maláč, 
Maxmilián Aaron Mootz, Laurie O‘Dowd, Marie 
Paterová, Natálie Pejchová, Minh Thang Pham, 
Miriam Plieštiková, Tadeáš Pochman, Alžběta 
Rajchlová, Gabriel Siino, Anna Štefanovičová, 
Tereza Tomanová, Liza Ulyanova, Dominika 
Vyskočilová: Hungry Empty Ghost
30. 3. – 14. 5.
Výstava prací studentů ateliéru Malba 2 AVU.
en An exhibition of the works of students of 
Painting Studio 2 at the Academy of Fine Arts 
in Prague.

Zvi Hecker
29. 6. – 31. 7.
Kabinet architektury uvádí retrospektivní 
pohled do tvorby významného izraelského 
architekta.
en The Cabinet of Architecture presents 
a retrospective view of the works of the world-
renowned Israeli architect.

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 / 
he Dice Were Thrown
do/until 9. 5.
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 inevitable 
need to break away from the traditions of the 

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

HIDDEN GALLERY
hiddengallery.cz

– HIDDEN BOŘIVOJOVA
Bořivojova 106 • otevřeno po domluvě 
filip@filipkartousek.com nebo/or 
+420 605 460 637

Chloé Milos Azzopardi: Poetika Estetika 
Kompozice / Poetics Aesthetics Composition
1. 3. – 23. 5.
Výstava mladé francouzské fotografky v rámci 
výstavního bloku zaměřujícího se na současnou 
fotografii.
en An exhibition of a young French photogra-
pher within the exhibition block focusing on 
contemporary photography.
k/c Filip Kartousek

Rick Van Der Klooster: Poetika Estetika 
Kompozice / Poetics Aesthetics Composition
24. 5. – 24. 7.
Výstava mladého nizozemského fotografa 
v rámci výstavního bloku zaměřujícího se na 
současnou fotografii.
en An exhibition of a young Dutch photogra-
pher within the exhibition block focusing on 
contemporary photography.
k/c Filip Kartousek

– HIDDEN FLORENC
Vstup do metra Florenc - vitrínky vedle 
veřejných záchodků • NONSTOP

Štěpán Adámek: Dejvice: lepší čtvrť
10. 5. – 13. 6.
Výstava v rámci bloku, který si klade za cíl 
dostat do širšího povědomí současnou česko-
slovenskou ilustraci.
en The exhibition is part of a block that aims to 
raise awareness of contemporary Czechoslovak 
illustration.
k/c Tomáš Motal

Eva Maceková: Lorem ipsum
14. 6. – 4. 7.
Výstava v rámci bloku, který si klade za cíl 
dostat do širšího povědomí současnou česko-
slovenskou ilustraci.
en The exhibition is part of a block that aims to 
raise awareness of contemporary Czechoslovak 
illustration.
k/c Tomáš Motal

– HIDDEN REPUBLIKA
vstup do metra Náměstí republiky 
z Masarykovo nádraží • NONSTOP

Matěj Pokorný, Anna Ruth: 
Give me some capri sonne
3. 5. – 4. 7.
Cílem této galerie je vystavit umělce, které by 
nikoho nenapadlo vystavit společně. Hledáme 
souvislosti, kde je nikdo nečeká a necháváme je 
vstoupit do interakce s náhodnými kolemjdou-
cími procházejícími prostory stanice metra 
Náměstí Republiky.
en The aim of this gallery is to exhibit artists 
that no one would think of exhibiting together. 
We look for contexts where no one expects 
them and let them interact with random 
passers-by walking through the spaces of the 
Náměstí Republiky metro station.
k/c Filip Kartousek

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

Anna Hulačová: Jedlý, Krásný, Nezkrotný / 
Edible, Beautiful, Untamed
23. 4. – 4. 6.

Záměrem výstavy je sochařská instalace, která 
představuje symbolickou procházku zeměděl-
skou krajinou - surrealistickým rájem, který 
dostává sci fi metafyzickou podobu. Především 
díky biologickým a technologickým vazbám vzni-
kají paradoxní vztahy a genetické transformace 
organických těl. Ty se stávají součástí techno-
logií a naopak technologické objekty přejímají 
podobu biologickou.
en Anna Hulačová has long been concerned by 
the effects of human impact on the rural land-
scape, searching for its causes and long-term 
ramifications. In her new exhibition, the artist 
explores a radical re-imagination of the cultural 
landscape. In a surrealistic, dystopian paradise, 
phantasmagoric, concrete sculptures are 
resurrected by the kind of untamed flora and 
fauna that thrive in the uncultivated edges of 
our landscape.

Milan Adamčiak
27. 6. – 12. 8.
Výstava slovenského konceptuálního umělce, 
hudebníka, skladatele, muzikologa a autora 
vizuální poezie Milana Adamčiaka, který za svůj 
život (1946-2017) vytvořil velké množství děl, 
která překračovala konvenční definice umění 
a rychle přešla ke konceptům opera aperta, 
akční hudbě a různým intermediálním formám.
en An exhibition of the Slovak conceptual artist, 
musician, composer, musicologist, and author 
of visual poetry Milan Adamčiak, who, during 
his lifetime (1946-2017), created a large body 
of work that transgressed the conventional 
definitions art and quickly moved towards the 
concepts of opera aperta, action music, and 
various intermedia forms.
k/c Daniel Grúň, spolupráce Matej Gavula

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

Luděk 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 mapping 
the artist’s period since 2003, but its funda-
mental part consists of new works.
k/c Iva Mladičová

Andrea Baštýřová: Divní příbuzní
20. 5. – 16. 7.
Záměrem výstavy Divní příbuzní je vytvořit 
prostředí, v němž se oddávají běžným všedním 
úkonům dvě klíčové bytosti autorčina kompar-
zu – Psokůň a Černý Prasák. Už jména hlavních 
protagonistů slibují posunutou, rozostřenou 
noirovou atmosféru projektu a vskutku nevšed-
ní zážitek.
en The intention of the exhibition Strange 
Relatives is to make a place in which two key 
creatures of the author’s works (Psokůň and 
Černý Prasák) indulge in ordinary everyday 
activities. The names of the main protago-
nists promise alone a shifted, blurred noir 
atmosphere of the project and a truly unusual 
experience.
k/c Petr Vaňous

NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV / 
KINO PONREPO (C3) 
Bartolomějská 11 • nfa.cz

If I Ever Lose My Eyes, Part I.: Lea Petříková
16. 5. 18:00
Autorka uvede první díl projektu If I Ever Lose 
My Eyes o pěti krátkých filmech. Sofistikovaně, 
a přitom i s nadsázkou, kterou umožňuje hra 
s fikcí a reálnými událostmi, se tentokrát věnuje 
tématu spirituality a poznání.
en The author will present the first part of If 
I Ever Lose My Eyes, a project of five short films. 
In a sophisticated and yet exaggerated way, 
which is made possible by playing with fiction 
and real events, this time she deals with the 
theme of spirituality and knowledge.
Uvádí / presented by Sylva Poláková 
and Lea Petříková.
 
CAS v Ponrepu / CAS in Ponrepo
30. 5. 18:00
Projekce věnovaná tvorbě studentů FAMU CAS. 
Vybrána byla díla z předešlých třech let s cílem 
ukázat co možná největší pestrost. Uvidíte tak 
vedle sebe projekty směřující do oblasti videa, 
experimentální dokumentární esej nebo 3D 
animaci.
Uvádí: Johana Ožvold a David Kořínek
en A screening dedicated to the work of FAMU 
CAS students. Works from the previous three 
years were selected to show as much variety as 
possible. Thus, side by side you will see projects 
directed towards the field of video, experimen-
tal documentary essay or 3D animation.
The programme is presented by Johana Ožvold 
and David Kořínek.

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

Bogdana Zayats: No more titles I could think of
1. 5. – 30. 6.
Bogdana Zayats studuje filosofii a umění v Kyje-
vě. Jeji umělecká praxe se soustředí na médium 
ilustrace a komiksu. Během rezidence se bude 
autorka věnovat propojení textových forem 
s rukodělnými technikami šití a tisku.
en Bogdana Zayats is a philosophy and art 
student from Kiev. Her artistic practice focuses 
on the medium of illustration and comics. 
During her residency, the artist will explore 
the intertwining of text forms with handicraft 
techniques of sewing and printing.

JIRI SVESTKA GALLERY (D3) 
Janáčkovo nábřeží 5 • st–pá/Wed–Fri, 
14:00–18:00 • so/Sat • 11:00 – 18:00 • 
jirisvestkagallery.com

Pavel Büchler: Pozdní sběr / Late Harvest
29. 4. – 25. 6.

Pavel Büchler nerad vysvětluje. „Divák, který se 
opravdu nezaujatě dívá a nezávisle myslí, začíná 
dnes být pod tlakem vysvětlování skoro stejně 
ohrožený druh jako umělec, který se odváží 
mlčky spoléhat na to, že jeho práce mluví sama 
za sebe.”
en Pavel Büchler doesn’t like explanations. 
“A viewer who genuinely looks and indepen-
dently thinks is becoming today, under the 
pressure of explanation, almost as endangered 
of a species as an artist who silently dares to 
rely on his work speaking for itself.”

KAMPUS HYBERNSKÁ (C4) 
Hybernská 4 • kampushybernska.cz

– GALERIE HYB4 
út–so/Tue–Sa 13:00–20:00 

Milan Knížák: Ostrov Knížák
1. 4. – 29. 5.
Výstavní projekt akcentuje především práce, 
které se zabývají architekturou, designem, 
módou, životním stylem a představuje vizuální 
zážitek, který je inspirován knihou Milana Knížá-
ka Sny o architektuře.
en The exhibition project emphasizes mainly 
works that deal with architecture, design, fash-
ion and lifestyle. It presents a visual experience 
that is inspired by Milan Knížák’s book Dreaming 
of Architecture.
k/c Filip Kazda

Tomáš Ples
5. 5. – 28. 5.
Soubor vystavených obrazů z rozpětí let 2018 
až 2021 představuje jakousi zvláštní kombinaci 
abstraktního malířství, metafyzické malby Gior-
gia de Chirica a klíčových archetypálních znaků 
surrealistických autorů.
en The set of exhibited painting from the years 
2018 to 2021 presents a somewhat peculiar 
combination of abstract painting, the meta-
physical paintings of Giorgio de Chirico, and key 
archetypal symbols of surrealist artists.
k/c Lenka Patková

West as a necessity for a change of conscious-
ness and a new discourse. The object, which 
contains six quotations indicating a cross-
section of the thinking of the last 500 years of 
Western civilization, symbolizes movement and 
circulation which has long been meaningless 
and, on the contrary, becomes a brake and 
a contradictory mechanism that will no longer 
save us.

Linda Čihařová: Proluka Pro UKRA
od května / from May
Památník na letošní jarní ukrajinský boj o svobo-
du, padlé hrdiny i rozdělené rodiny. Ukrajinský 
státní znak složený z jarních květin.
en A memorial to this year’s spring Ukrainian 
struggle for freedom, fallen heroes, and divided 
families. The Ukrainian national emblem, com-
posed of spring flowers.

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

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

Anna Neborová: Sni za mě
Jiří Kovanda j.h.
25. 5. – 2. 7.

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

Ondřej Fiala: Kůže města / Skin of the City
11. 5. – 31. 5.

Ve svém výstavním debutu představí Ondřej 
Fiala (povoláním lékař) soubor fotografií povrchů 
zdí staré Prahy z posledních dvou let. V jeho 
citlivých, kompozičně přesných záběrech 
s potlačeným světlem i barevností se chátrající 
omítky mění ve strukturální grafiky připomínající 
explosionalismus Vladimíra Boudníka. Praskliny, 
výdutě a plísně evokují rány, jizvy a vrásky, ve 
kterých je zapsána intimní historie města jako 
živoucí bytosti a její nezaměnitelný charakter.
en In his exhibition debut, Ondřej Fiala 
(a physician by profession) will present a set of 
photographs of the surfaces of the walls of old 
Prague from the last two years. In his sensitive, 
compositionally precise shots with sup-
pressed light and colour, the decaying plaster 
transforms into structural graphics reminiscent 
of Vladimír Boudník’s explosionalism. Cracks, 
bulges, and molds evoke the wounds, scars, and 
wrinkles in which the intimate history of the city 
as a living entity and its unmistakable character 
are embedded.
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 prázdnoty 
jsou základními charakteristikami práce Jiřího 
Příhody. Výstava nových děl i připomenutí 
zásadních prací z minulých desetiletí je roz-
hodně doposud největší přehlídkou jeho 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 exhibition of 
his 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

Lukáš Slavický: Hrana, strýko, komu zvoní?
Host: Adam Líška
28. 4. – 3. 6.

Jiří Pitrmuc a Alex Farrar
15. 6. – 15. 7.

VLAJKA

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

Vlajka 3
15. 6. – 13. 9.
k/c Tereza Jindrová

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

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

Brejle a okuliare. Design Brýlí 
v Československu / Brejle a okuliare (Glasses 
and Spectacles). Eyewear design in Czecho-
slovakia
22. 4. – 28. 5.

Nemusíte nutně nosit brýle, abyste ocenili 
nejnovější výstavu v Galerii UM Brejle a okuli-
are, Design brýlí v Československu. Expozice 
vás zasvětí do historie československé výroby 
brýlových obrouček a seznámí s dalším směřo-
váním tohoto obzvlášť v minulosti opomíjeného 
řemesla.
en You don’t necessarily have to wear glasses to 
appreciate the latest exhibition at the UM Gal-
lery, Brejle a okuliare (Glasses and Spectacles). 
Eyewear design in Czechoslovakia. The exhibi-
tion will introduce you to the history of the 
Czechoslovak production of spectacle frames 
and acquaint you with the future direction of 
this particularly neglected craft.
k/c Ondřej Vicena

Veronika Miškovičová, Adam Hudec, Yelta Köm, 
Shota Tsikoliya, David Kovařík: Coexist, Coacts, 
Collaborate
3. 6. – 9. 7.
Výstava představuje nový typ krajiny, ve které 
jednotlivé prvky fungují jako součást živého 
systému: od zhmotněných mikroskopických 
částic, přes interaktivní struktury reagující na 
lidské tělo, až po funkční prototypy a nástroje 
výměny mezi prostředími.
en The exhibition presents a new type of 
landscape in which individual elements function 
as part of a living system: from materialized 
microscopic particles, to interactive structures 
that respond to the human body, to functional 
prototypes and tools creating an exchange 
between environments.
k/c Imrich Vaško

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

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

Marek Meduna: Čpavek
18. 5. – 26. 6.

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 pře-
kvapivě blízko. Kolíbal je žijící klasik, Štědrý patří 
k předním osobnostem generace, vstupující na 
scénu v průběhu 21. století. Jejich osobitá díla 
jsou založena na abstraktním pojetí a racionál-
ním komponování a vyznačují se citlivostí vůči 
prostoru.
en The exhibition presents the work of artists 
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

Jan Kaláb / Point, Petr Königsmark / Zeb 
One, Jakub Matuška / Masker, Michal Škapa / 
Tron, Jakub Uksa / Obic, Ondřej Vyhnánek / 
X-Dog: Wallstreet
2. 6. – 7. 8.
Wallstreet je výběrový výstavní projekt zamě-
řený na nejvýraznější autory s kořeny v české 
graffiti scéně a zároveň připomínka deseti let 
od první velké institucionální výstavy meziná-
rodního graffiti Městem posedlí (GHMP, 2012) 
v České republice.
en Wallstreet is a selective exhibition project 
focusing on the most significant artists with 
roots in the Czech graffiti scene as well as 
a reminder of the ten years since the first 
large, institutional exhibition of international 
graffiti in the Czech Republic, Stuck on the City 
(GHMP, 2012).
k/c Radek Wohlmuth

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 Cen-
tra 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 tran-
sarabskou infrastrukturou a trasami obchodu či 
výměny, které již neexistují.
en The exhibition is part of ongoing research 
by the Centre for Documentary Architecture. 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 ar-
chitecture 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

Josef Mladějovský: Maratova jízda
22. 4. – 5. 6.

Sofie Švejdové
od/from 10. 6.

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 nalezené 
fotografie se snímky z vlastního archivu a vytváří 
tak prostor napětí, naznačuje možné vztahy 
mezi vzpomínkou na minulost, zrcadlem pří-
tomnosti a tušením budoucnosti. 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 

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

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

Lenka Vítková
od/from 18. 5.

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 zkoumá 
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, kyber-
netické umění a počítačové umění.
en The inaugural exhibition of Kunsthalle Praha 
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 Zen-
gerovy 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 electric-
ity and modern technology in the development 
of the Zenger Transformer Station as well as in 
Prague’s history. Through this exhibition, Kunst-
halle 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

Anna Jožová: Eversium
29. 4. – 15. 7.
Výstava Anny Jožové v galerii Kvalitář nese název 
Eversium, který je volnou variací na latinskou 
mutaci termínů vyhubení a zkáza. Environ-
mentální perspektiva je pro umělecké myšlení 
autorky naprosto stěžejní a přímo se odráží 
v jejích sklářských experimentech. Materiálová 
analýza, odvážný tvarový rukopis a řemeslná 
zručnost - to jsou hlavní pilíře sklářské disciplíny 
foukané vázy z dílny Anna Jožové.
en Anna Jožová’s exhibition at the Kvalitář 
gallery is entitled Eversium, which is a free 
variation on the Latin mutation of the terms ex-
termination and destruction. The environmental 
perspective is central to the artist’s artistic 
thinking and is directly reflected in her glass 
experiments. Material analysis, bold shapes and 
craftsmanship - these are the main pillars of 
the glass discipline of blown vases from Anna 
Jožová.
k/c Jan Dotřel

Ivan Pinkava, Ondřej Filípek: Rozvrat stínem / 
Subversion by shadow
29. 4. – 17. 6.
Tvorbu obou autorů spojuje kontemplativní 
ztvárnění postavy, která může skrze vizuální 
kódy promlouvat o lidském nitru. Výstava Roz-
vrat stínem však bude prezentovat i velkou část 
nefigurativních prací Ivana Pinkavy, kde je lidská 
přítomnost nepřímo obsažena také. Kombinace 
autorů je založena na rozdílných technikách i vi-
zuálním stylu, který však v jistých bodech vytváří 
zneklidňující syntézu.
en The work of both artists is united by 
a contemplative portrayal of a character who 
can speak about the human interior through 
visual codes. However, the exhibition Subver-
sion by shadow will also present a large part of 
Ivan Pinkava’s non-figurative works, where the 
human presence is also indirectly present. The 
combination of the artists is based on different 
techniques and visual styles, which, however, 
create an unsettling synthesis at certain points.
k/c Jan Dotřel

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

Jaroslav Pulicar
29. 4. – 12. 6.
Výstava je ohlédnutím za téměř čtyři desetiletí 
vznikajícím dílem brněnského momentního foto-
grafa Jaroslava Pulicara (*1954). Přestože autor 
patří mezi nejvýraznější současné dokumen-
taristy a v minulém roce za své práce obdržel 
cenu Asociace profesionálních fotografů, jeho 
práce je známa jen několika málo zasvěceným.
en The exhibition is a retrospective of nearly 
four decades of work by the contemporary 
photographer Jaroslav Pulicar (*1954) from 
Brno. Although Pulicar is one of the most 
prominent current documentarists and received 
an award from the Association of Professional 
Photographers last year, only a few insiders are 
familiar with his work.

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

Barbora Dayef: Auto-moto-dým
2. 6. – 28. 7.
Barbora Dayef kombinuje sochařství s perfor-
mance a vytváří metafory vnitřní rozpolcenosti 

Kartografie 
(Eko)systémů: 
Black Edition

10. — 12. června 2022
Veřejný sál Hraničář 
Ústí nad Labem

Fórum se zástupci 
uměleckých a kulturních 
iniciativ a pro zájemce 
o témata související 
s aktuálním stavem kultury 
v regionech se zaměřením 
na ekologické a sociální 
problematiky.

blackedition.cz/cs/forum
hranicar-usti.cz
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Myslíkova 5, Praha 1
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Contemporary Art in Prague Galleries
01/05 – 30/06 2022
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Praha

a cykličnosti vztahů. V rámci doprovodných 
performancí čas přestává být měřítkem, pro-
padáme se nánosy větvících se osudů. Hovory 
pokračují do hluboké noci.
en Barbora Dayef combines sculpture with 
performance to create metaphors of inner 
divisions and cyclical relationships. In the 
accompanying performances, time ceases to 
be a measure, and we find ourselves falling 
through layers of narratives and branching 
fates. The conversations carry on into the 
night.
k/c Mia Milgrom

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

– GALERIE MEETFACTORY

Alžběta Bačíková a Veronika Janštová, Radka 
Bodzewicz, Dante Buu, Pavel Havrda, Juliana 
Höschlová, Semir Mustafa, Michael Nosek 
(ve spolupráci 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, repetitive 
work. This activity is also sought- after for its 
therapeutic effects – so are we dealing with 
a young and restful generation?
k/c Eva B. Riebová

GALERIE KOSTKA

Kristina Fingerland: Dvorní asistentka velké 
sestry Miry / The great nurse Mira’s assistant 
of honour
13. 4. – 29. 5.
Kristina volně navazuje na svou diplomovou 
práci nazvanou Oikos a stávající výstavou 
„píše" další kapitolu, vyprávění převedené do 
prostorové situace. 
en The exhibition is loosely based on 
Kristina’s diploma thesis “Oikos” as it opens 
a new chapter and tells a story conveyed into 
a spatial situation.
k/c Tereza Jindrová

GALERIE MEETFACTORY 
+ GALERIE KOSTKA

Alžběta Bačíková s Michaelou Blažkovou, 
Ráchel Skleničkovou a Marií 
Čtveráčkovou (CZ), Elfa Björk Jónsdóttir (IS), 
David Escalona (ESP), Guðjón Gísli Kristinsson 
(IS), Joanna Pawlik (PL), Aaron McPeake (UK) 
a další.: Jiné vnímání
22. 6. – 11. 9.
Výstava se zaměřuje na bohatost toho, jak 
různí lidé vnímají a poznávají svět, a to pře-
devším s ohledem na zkušenost lidí s různými 
typy znevýhodnění či zvláštních potřeb. 
Výstava chce jejich zkušenost nejen přiblížit 
druhým, ale také emancipovat vůči ableistické 
ideologii, která v naší společnosti převládá.
en The exhibition focuses on the richness 
of how different people perceive and get to 
know the world, especially with regard to the 
experience of people with different types of 
disadvantages or special needs. The exhibi-
tion wants not only to bring their experience 
closer to others but also to emancipate them 
from the ableist ideology that prevails in our 
society.
k/c Tereza Jindrová a Eva B. Riebová

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 occa-
sion 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 peda-
goga 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

Králové Majálesů – Studentské slavnosti 
v Československu 1945–1990 / The 
Kings of Majáles – Student festivities in 
Czechoslovakia 1945–1990
1. 5. – 27. 7.
Výstava připomene tradici studentských 
majálesů, jejich podobu a dobový kontext se 
zaměřením na politické konotace. Připraveno 
ve spolupráci s Muzeem paměti XX.století.
en The exhibition presents the tradition of 
the Majáles student festivities, with a focus on 
distinctly political connotations.
k/c Petr Blažek

Zoubek + Kmentová
18. 6. – září
Vzájemná konfrontace dvou výrazných 
osobností poválečného sochařství, manžel-
ského páru Olbram Zoubek a Eva Kmentová. 
Rozšířená verze výstavy, která se v létě 2021 
konala v Litomyšli.
en A mutual confrontation between two 
prominent figures of post-war sculpture, 
the married couple Olbram Zoubek and 
Eva Kmentová. An expanded version of the 
exhibition which took place in Litomyšl in 
summer 2021.
k/c Helena Musilová

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

Florálie. In Sacrificio Florum / 
V objetí květů / FLorália. In Sacrificio 
Florum / In the Embrace of Flowers
28. 4. – 15. 9.
Tematický projekt představený ve vzájemné 
návaznosti ve dvou pražských institucích, 
v Museu Montanelli a Artinbox Gallery, nabízí 
vizuální výpověď současných umělců i tvůrců 
art brut o tajemných silách přírody, nekoneč-
ném koloběhu, zrodu, zmaru a znovuzrození, 
opírající se především o mnohotvárnost 
symbolické řeči květin.
en The thematic project presented in mutual 
continuity in two Prague institutions, the 
Montanelli Museum and the Artinbox Gallery, 
offers a visual testimony of contemporary art-
ists and art brut creators about the mysteri-
ous forces of nature, the endless cycle, birth, 
death, and rebirth, based primarily on the 
multifaceted, symbolic language of flowers.
k/c Nadia Rovderová, Terezie Zemánková

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

– GALERIE JELENÍ

Přemysl Procházka: Události / Events
6. 5. – 29. 5.
Přemysl Procházka je malíř, který se snaží najít 
pravdivost v malbě. Ale protože je nemož-
né ji najít, alespoň ji hledá. Maluje tak těmi 
materiály, které poté na obrazech zobrazu-
je. Pracuje též s časem a procesualitou.
en Přemysl Procházka is a painter who at-
tempts to discover the truth in painting. 
But since it is impossible to find, he at least 
continues searching for it. He paints with 
materials that he later depicts in his paintings. 
He also works with time and the characteris-
tics of processes.
k/c Ondřej Chrobák

Ruta Putramentaite
10. 6. – 3. 7.
k/c Mariana Serranová

– GALERIE KURZOR

Barbora Zentková & Julia Gryboś 
a Nicolás Lamas: Bone Tone Shelf Self
6. 5. – 26. 6.
Sednout si a vstát, lehnout si a spát. K obzoru 
spění, lpění na snění. V pokoji svém. V pokoji? 
Mít kde složit kosti. Veliké štěstí! Pohledem 
spočinout. Nikdy neodpočinout!
en Sit down, stand up: lie down and sleep. 
Approaching the horizon, clinging to dreams. 
In my room. A room? Somewhere to rest my 
weary bones. Such luck! My eyes alight. Never 
rest!
k/c Jan Zálešák

NÁRODNÍ GALERIE 
ngprague.cz

– SALMOVSKÝ PALÁC (B2) 
Hradčanské nám. 1 • út–ne/Tue-Sun, 
10:00–18:00 • st/Wed, 10:00–20:00

ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky 
Kaeru-an / ZENGA – Japanese Zen Paintings 
from the Kaeru-An Collection
27. 5. – 2. 10.
Salmovský palác znovuotevře výstava ZENGA, 
která vůbec poprvé představí tematický výběr 
z více než 520 maleb a kaligrafií unikátní sbírky 
japonské zenové tušové malby z 15. až 20. 
století Kaeru-an, kterou v roce 2019 věnoval 
Národní galerii Praha nizozemský umělec 
a sběratel Felix Hess.
en The Salm Palace will be reopen with the 
ZENGA exhibition which for the first time ever 
will present a thematic selection of more 
than 520 paintings and calligraphies from the 
unique Kaeru-an Collection of Japanese Zen 
painting from the 15th to the 20th century. 
This unique collection of Zen art was donated 
to the National Gallery in 2019 by the Dutch 
artist and collector Felix Hess.
k/c Markéta Hánová, Jana Ryndová

– 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 Gagliardi, 
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. Pro-
střednictvím 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.

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 obrazovým prostorem. 
Mozaika oddělených barevných ploch je 
jistým způsobem paralelou pro výraz spojený 
s druhou polohou její tvorby, již tvoří koláže 
na papíře.
en The main cornerstone in Jana Vo-
jnárová’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 expression 
associated with the second part of her work, 
which comprises collages on paper.
k/c Viktor Čech

Paweł Olszczyński’s: Artist-in-Residence 
Exhibition
24. 5. – 31. 5.
Svůdné prameny vlasů jsou v kresbách Pawła 
Olszczyńského symbolem ženské síly, bojující 
s neo-dekadentními démony společnosti. 
Subtilní formát kreseb tužkou ve výstavě 
kontrastuje s volností nástěnných výjevů, 
odkazujících k dílům českého symbolismu.
en In Paweł Olszczyński’s drawings, seduc-
tive strands of hair are a symbol of female 
power, fighting the neo-decadent demons of 
society. The subtle format of pencil drawings 
contrasts in the exhibition with the free form 
of the murals, which refer to works of Czech 
symbolism.
k/c Šárka Koudelová

Dominik Běhal
7. 6. – 28. 6.
Dominik Běhal pro svá plátna vybírá takové 
motivy, které mohou díky své zakotvenosti 
v našem historickém vizuálním podvědo-

mí nést podprahová emocionální sdělení. 
Nejasné kontury a mihotání světla znejasňují 
zobrazovaný předmětný svět a uvolňují pro-
stor naší paměti, aby sama doplnila obrazům 
příběh a jejich individuální významy.
k/c Dominik Běhal selects the kinds of motifs 
for his canvases that, due to their anchorage 
in our historical visual subconscious, can carry 
subliminal emotional messages. The vague 
contours and flickering of the light obscure 
the depicted subject world and free up the 
space of our memory to complement the 
story and its individual meanings.

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

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

Zbyněk Sedlecký: Rekvizitář
6. 5. – 17. 6.
Trafo Gallery představuje malířskou tvorbu 
Zbyňka Sedleckého, jeho zásadní a směro-
datný vztah pozorovatele a okolí. Naplňování 
tohoto vztahu nalezl autor v situacích, jejichž 
spínačem je osobní zkušenost navázaná na 
východisko fotografického záznamu.
en Trafo Gallery presents the paintings of 
Zbyněk Sedlecký, his fundamental and au-
thoritative relationship between the observer 
and the surroundings. The fulfillment of this 
relationship was found by the author in situa-
tions with a personal experience linked to the 
photographic record.
k/c Petr Vaňous

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE / MUSEUM OF DECORATIVE 
ARTS (B3) 

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 ef-
fect 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

Markéta Othová: Již brzy / Coming Soon
29. 4. – 30. 10.
Národní galerie představuje rozsáhlou retro-
spektivní výstavu fotografických prací Markéty 
Othové. Projekt s názvem Již brzy je průřezo-
vým ohlédnutím za dosavadní tvorbou jedné 
z mála českých umělkyň, která se v porevoluč-
ních letech etablovaly na zahraniční umělecké 
scéně a vůbec poprvé komplexně představí 
její dílo vytvořené od devadesátých let až po 
současnost.
en National Gallery presents the extensive ret-
rospective exhibition of Markéta Othová’s pho-
tographic works. The project, entitled Coming 
Soon presents the work of one of the few 
Czech artists who established themselves on 
the art scene in the 1990s following the Velvet 
Revolution. The exhibition for the first time 
ever presents her work from the 1990s to the 
present.
k/c Adéla Janíčková

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, "Thousands 
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

Lumír Hladík: Vzestup a pád 
kvantového spratka / The Rise and 
Fall of a Quantum Brat
26. 4. – 30. 6.

Skrze spektakulární instalaci, připravenou 
přímo pro prostory Nevan Contempo, 
představuje galerie aktuální tvorbu jedné 
z významných postav českého konceptuálního 
umění sedmdesátých let.
en Through a spectacular installation, 
prepared directly for Nevan Contempo, the 
gallery presents the current work of one of the 
important figures of Czech conceptual art of 
the 1970s.
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

Aliaksandra Yakubouskaya: 
Fluidity of Sleep-matter
24. 5. – 24. 6.
Kolektivní spánek jako možnost odpočinku od 
každodenních traumat, ale i prostor pro jejich 
prozkoumávání. Plynulost a tekutost spán-
kových struktur zhmotněná v recyklovaných 
plastových objektech a textilní krajině snů.
en The process of collective sleeping and 
dreaming practice is reflected through 
the “substances of dreams” and “recycling 
plastic” – elements that relate to the idea of 
transformative potential or fluidity and the 
possibility of being (or be-in) sculpted.
k/c Amálie Bulandrová, Anežka Rucká, Eliška 
Špálová

Julie Petrůjová: Posvátná všednost / 
Sacred ordinariness
28. 6. – 22. 7.
Na jedné straně fungující, pohyb a čas zazna-
menávající prostor, na druhé straně bezčasí, 
prázdná chodba. Ne-stálé místo přechodu. 
Julie Petrůjová v červnové výstavě pracuje 
s lokací Galerie NIKA (vestibulem pražského 
metra) a poukazuje na jeho ne-všednost.
en A functioning, movement-and-time-
incorporating space on one side, an empty 
corridor on the other. One non-permanent 
place of transition. Julie Petrůjová works with 
the specific location of the gallery and points 
out its non-ordinary nature.
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 matky 
otcové. Letos se galerie Olga zaměří na dvě ge-
nerace 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 transmission of artistic interest.
k/c František Antonín Skála

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

Bohumila Grögerová: Setiny / Hundreths
1. 4. – 15. 6.
Výstava vychází z principů experimentální tvor-
by a z téměř padesátileté spolupráce Bohumily 
Grögerové s Josefem Hiršalem. V letohrádku 
Hvězda se zrcadlí autorčiny myšlenkové hříčky 

o celkové prostupnosti světa i její fascinace 
kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kalei-
doskopy. 

en The exhibition is based on the principles of 
Bohumila Grögerová’s experimental work and on 
her almost fifty-year collaboration with Josef 
Hiršal. The Star Summer Palace is the ideal set-
ting for the presentation of the author’s puns on 
the overall permeability of the world.
k/c Hana Nováková, Ladislav Šerý

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

Nela Britaňáková
8. 4. – 7. 5.
V rámci kolaborativního projektu budou pre-
zentovány dvě performativní videa z roku 2021.
en Two performative videos from 2021 will be 
presented in a collaborative project.

Alexander Storek, Anna Broučková, Anna 
Poubová, Barbora Miedzińska, Ivana Zuskinová, 
Mária Jančová, Mia Milgrom, Minh Duc Vu, 
Nais Marcon, Peter Kolárčik, Monika Kučerová: 
Structures of support
19. 5. – 11. 6.
Proč se podpůrné struktury tak zoufale pokouší 
udržet padajícího parašutistu ve vzduchu, když 
on si je jistý, že se mu nic nestane? Snaží se jen 
zbytečným činem zdůvodnit svou existenci? 
Nebo je v padáku díra? Výstava Ateliéru INTM2 
hledá skryté významy podpůrných struktur.
en Why are the structures of support trying so 
desperately to keep a falling paratrooper in the 
air when he is sure he will be fine? Are they just 
trying to justify their existence with a useless 
act? Or is there a hole in the parachute? Atelier 
INTM2’s exhibition searches for the hidden 
meanings of support structures.

 
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

Maroš Belák, Jana Babincová, Kryštof 
Brůha, András Cséfalvay, Jakub Grosz, Filip 
Hauer, Klaudie Hlavatá, Peter Kašpar, Philipp 
Kolychev, Julie Kopová, Marie Ladrová, 
Michal Mitro, Lucie Nováčková, Oleksandra 
Potrohosh, Magdalena Šlajchová, Kateřina 
Strach Tichá, Pavel Tichoň, Andrea Uváčiková, 
Jiří Vyskočil, Pavla Nešverová Zábranská, 
Kamila Ženatá, studenti ateliéru Nových 
medií Vladimíra Merty, FUDLS, ZČU, Plzeň: 
Daniela Benešová, Barbora Burianová, Karolína 
Hanková, Jiří Jelínek, Hana Jurčíková, Kateřina 
Klapková, Tereza Kotounová, Tomáš Novotný, 
Kristýna Rubriciusová, Viktorie Součková, 
Michaela Šťastná, Eliška Thielová:
Pole v množném čísle / Fields in Plural
7. 5. – 24. 8.
Druhé dějství celoročního výstavního cyklu 
si klade za cíl odpovědět na aktuální otázky: 
Nakolik jsou naše datové stopy spjaté s naší 
identitou? Co mají společného s teorií morfické 
rezonance? Jsou sítě metaforou lidského moz-
ku a naopak? Jak takové podobnosti pochopit 
v současném umění?
en The second act of the year-long exhibition 
cycle aims to answer current questions: To 
what extent are our data traces linked to our 
identity? What do they have to do with the 
theory of morphic resonance? Are networks 
a metaphor for the human brain and vice versa? 
How do we understand such similarities in 
contemporary art?
k/c Kamila Ženatá, Monika Szűcsová, Vladimír 
Merta, Lucie Nováčková, Daniela Šiandorová, 
Kristýna Řeháčková

SMETANAQ (C3) 
Smetanovo nábřeží 4 • smetanaq.cz

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

Jiří David: Erekce oka
29. 4. – 19. 6.
Kdy vše osobní je imaginace. Kdy vše intimní je 
imaginace. Kdy veškeré vcítění je instinkt. Kdy je 
ejakulace hypersonická. Kdy mlčení není pou-
hým tichem. Kde je veškerá imaginace osobní. 
Kde veškerý instinkt je naplňujícím a radostným 
vcítěním…
en Where everything personal is imagina-
tion. Where everything intimate is imagina-
tion. Where all empathy is an instinct. Where 
ejaculation is hypersonic. Where silence is not 
mere silence. Where all imagination is personal. 
Where all instinct is a filling and joyful empathy…

– 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. – 20. 6.
Jakou mají naše vize perspektivu 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 
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

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

17. listopadu (vchod z ulice Široká) • 
út/Tue, 10:00–20:00, st–ne/Wed–Sun, 
10:00–18:00 • upm.cz

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.
en An exhibition of of the renowned theoreti-
cian and historian of Czech and world pho-
tography.
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. – 14. 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.

Michaela Doležalová: Pažit
17. 5. – 29. 5.

Studenti SUPŠ: Blackout?
30. 5. – 6. 6.
Co kdyby vše najednou vypadlo? Přišli bychom 
o elektřinu, technologie, možná i sami o sebe? 
Dokázali bychom se společně domluvit, nebo 
by se svět ponořil do absolutního chaosu? 
Možná.!?._—?–_!
en What if everything went out at once? Would 
we lose electricity, technology, maybe even 
ourselves? Could we reach an understanding, 
or would the world plunge into absolute chaos? 
Maybe.!?._—? –_!

David Dolenský: Pick of the Wall
7. 6. – 15. 7.
Tetovací studio s litografickými vzorníky motivů. 
Diplomová práce Davida Dolenského z Ateliéru 
ilustrace UMPRUM.
en A tattoo studio with lithographic sample 
books. The thesis project of David Dolenský 
from the Studio of Illustration and Graphics at 
UMPRUM.

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

AKCE / EVENTS

Art Safari 37: Spánek 
www.bubec.cz
14. 5. – 22. 5.
Festival současného umění. Na výstavě jsou 
společně prezentována díla etablovaných 

i začínajících umělců z Čech i zahraničí. Letošní 
ročník je protkaný tématem Spánek, který je 
v různých formách prezentován v jednotlivých 
dílech, performancích, workshopech i hudeb-
ních vystoupeních. Součástí AS37 je i Sleepo-
ver – přespání v prostorách studia s celonoční 
hudební produkcí.
en Contemporary art festival. The exhibition 
brings together the works of established and 
beginning artists from the Czech Republic and 
abroad. This year’s theme is the interwoven 
theme of Sleep, which is in various forms of life 
in individual works, performances, workshops 
and musical performances. Part of the AS37 is 
Sleepover – sleeping in the studio with all-night 
music production.
k/c Daniela Kramerová 

Festival performance / Festival  
of Performance Art 
Všichni jsme emotivní / We Are All Emotional 
Divadlo X10, Charvátova 39 
www.matterof.art
6. 5. – 7. 5.
Festival performance Všichni jsme emotivní 
pořádá tranzit.cz a kurátoruje tranzit.org.
en We Are All Emotional is a festival of perfor-
mance art organized by tranzit.cz and curated 
by tranzit.org. 

Umělci / Artists: Luis Manuel Otero Alcántara, 
Larisa David, Helena Eribenne, Anetta Mona 

Chişa & Lucia Tkáčová, Laundry Collective, 
Hajnal Németh, Ovid Pop, Maja Štefančíková, 
Doris Uhlich, Zorka Wollny

FESTIVAL LUHOVANÝ VINCENT 
Přes čáru
www.luhovanyvincent.cz
23. 6. – 26. 6. 
12. ročník multižánrového festivalu nabídne 
4 dny a noci plné divadelního, hudebního, 
filmového, zvukového, literárního a výtvarného 
programu, který se soustavně věnuje především 
site specific instalacím a performancím. Téma 
letošního ročníku zkoumá otázku hranic a limitů 
dělících společnost, názory, politiku, ideje, 
skupiny lidí, jejich možnosti, národy, pohlaví, 
náboženství a mnohé další. Zve diváky na cestu 
za hranice vlastní přízemnosti. 
en The 12th year of the multi-genre festival will 
offer 4 days and nights full of theater, music, 
film, sound, literary and art program, which is 
constantly devoted to site-specific installations 
and performances. This year's theme examines 
the issue of boundaries and boundaries divid-
ing society, opinions, politics, ideas, groups 
of people, their possibilities, nations, gender, 
religion and much more. He invites spectators 
on a journey beyond his own ground.
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Jan   Hendrych 
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Galerie Klatovy / Klenová 
3/4 — 10/7/2022 / zámek 
3/4 — 18/9/2022 / hrad 
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We Are All Emotional!
Kurátoruje / Curated by tranzit.org

Divadlo X10, Praha 6.–7. 5. 2022

cz.tranzit.orgFestival performance
Festival of Performance Art


