
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

Marija Griniuk: Techno ponor  
do reflexivní malby
18. 5. – 13. 7.
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. Od idyly k halucinaci / Floralia. 
From Idyll to Hallucination
21. 5. – 18. 8.
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, 
nekonečném 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 
artists and art brut creators about the mys-
terious 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

Aimée Andersen, Anna Szepes, 
Cat Jugravu, Dominik Jellen, Jonas Baur:  
Als Alle Ohren hören Konnten /  
„… a všechny uši mohly slyšet”
23. 6. – 11. 8.
Město Salzburg je plné skrytých příbě-
hů. Jedním z nich je příběh pracovní-
ho tábora Maxglan, kde bylo v letech 
1940–1943 internováno 200–300 Romů/
ek a Sinthů/ek. Audioinstalace shromáždila 
přes 50 osobních dopisů pro vězně tábora, 
které vysílá ze zvukových sloupů. Autoři 
instalace tyto dopisy individuálními způsoby 
spojují s konkrétními lidmi a jejich životními 
příběhy. Instalace se soustřeďuje na hlasy 
a myšlenky romských a sinthských umělců/
kyň, aktivistů/tek, vědců/kyní a komunitních 
pracovníků/kyň.
en The city of Salzburg is full of shadow 
stories. One such story is that of the forced 
labour camp Maxglan in Salzburg, where 
200-300 Rom*nja and Sinti*zze were 
interned between 1940 and 1943. The audio 
installation gathers about 50 personal 
letters addressed to the prisoners of the 
camp and transmits them through listening 
columns. Through memory sponsorships, 
the letters are connected with individuals 
and their life stories. The audio installa-
tion focuses on the voices and thoughts 
of Rom*nja and Sinti*zze artists, activists, 
scientists and community workers.
k/c Tamara Moyzes

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

Adam Tománek: Pod sluncem tma / 
Darkness Under the Sun
1. 7. – 7. 8.
Adam Tománek ve svém projektu zkoumá 
omezené možnosti stínu ve městě. Reaguje 
na změny klimatu a problémy, s nimiž se, 
coby obyvatelé měst navržených způsobem, 
který má daleko k udržitelnosti, budeme 
stále více potýkat.
en Adam Tománek's project looks at the 
limited possibilities of shade in the city, 
responding to climate change and the prob-
lems we will increasingly face as inhabitants 
of cities designed in a way that is far from 
sustainable.
k/c Darina Alster

Robert Gabris: Insectopia
8. 8. – 15. 9.
Těžištěm Insectopie je reinterpretace 
romské a queer identity. Prostřednictvím 
vlastního těla, které připomíná zvětšený 
hmyz, umělec evokuje a zároveň nabourává 
taxonomický systém stojící na rasistických 
a homofobních předsudcích.
en The focus of Insectopia is the reinter-
pretation of Romani and queer identity. Us-
ing his body, which resembles an enlarged 
insect, the artist evokes and at the same 
time disrupts the system based on racist 
and homophobic prejudices.
k/c Zuzana Štefková

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

Josef Sudek: Osnova, pohyb paže a pocit 
ve zlomu času
1. část výstavy – David Hanvald
29. 6. – 6. 8.
2. část výstavy – Václav Kopecký
10. 8. – 16. 9.
Dvojice výstav je příležitostí nahlédnout 
na dílo J. Sudka prostřednictvím dvou 
interpretací jako na živý a inspirativní odkaz. 
Motivem propojené prezentace malíře Davi-
da Hanvalda a fotografa Václava Kopeckého 
jsou příklady aktivního přístupu k umění 
minulosti a navazování dialogu s dílem 
a osobností jeho tvůrce.
en The pair of exhibitions is an opportunity 
to look at J. Sudek's work through two in-
terpretations as a living and inspiring legacy. 
The motif of the interconnected presenta-

tion of the painter David Hanvald and the 
photographer Václav Kopecký are examples 
of an active approach to the art of the past 
and establishing of a dialogue with the work 
and personality of its creator.
k/c Jiří Ptáček

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.
Interaktivní výstavní průvodce výtvarným 
uměním vezme návštěvníky do zákulisí 
umělecké 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 • po domluvě / by 
appointment • berlinskejmodel.cz

Aktuální program na stránkách galerie a na 
fb.
en For our current program, see our web-
site 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

Jan Zdvořák: Zero Mutual Friends
30. 6. – 30. 7.
Zdvořák na výstavě ukazuje způsoby vizuální 
abstrakce písma. Za použití tradičních 
médií kresby a instalace nabízí varianty 
výtvarného zpracování textu. Slova, u nichž 
je důležitější spíš jak vypadají, než co 
znamenají. I přesto, že práce autora mají 
konceptuální pozadí, jsou silně založeny na 
vizualitě. Čekají vás komentované prohlídky 
jak v galerii, tak v klubu Fuchs2, na jehož 
střeše se nachází instalace Jana Zdvořáka.
en In his exhibition, Zdvořák demonstrates 
methods for the visual abstraction of writ-
ing. Using the traditional media of drawing 
and installation, he offers variations on the 
artistic treatment of text – words where 
how they look is more important than what 
they mean. Even though the artist’s works 
have a conceptual background, they are 
strongly grounded in visuality. Guided 
tours await you in both the gallery and in 
the club Fuchs2, on the roof of which Jan 
Zdvořák’s installation is located.

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 společ-
nost. Lidé k nim vzhlížejí a inspirují se, i když 
jsou mnohdy silně idealizovány. Význam 
jejich odkazu se mění podle aktuálních 
priorit a hodnot ve společnosti. Interaktivní 
nafukovací objekt, který vybízí diváka ke 
vztyčení dočasného anonymního pomníku 
a zamyšlení nad hodnotami současné 
společnosti.
en Monuments and memorials refer to 
figures 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 impor-
tance of their legacy varies according to 
current priorities and values in society. An 
interactive, inflatable object that encour-
ages 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.
en The exhibition will present the work of 
a Chinese activist artist performing under 
the pseudonym Badiucao, who has signifi-
cantly attracted the attention of the world 
public in recent years.
k/c Michaela Šilpochová, Elettra Stamboulis

(Ne)Moc / Power(less)
3. 6. – 6. 11.
Do dialogu s autory řazenými do art brut 
vstupují současní umělci často etablovaní 
na globální umělecké scéně, aby nabídli 
svoji interpretaci tématu moci, bezmoci 
a nemoci a vyjádřili se k aktuálním politic-
kým, společenským, rasovým i genderovým 
problémům.
en Contemporary artists who are often 
established in the global art scene enter 
into a dialogue with artists classified as art 
brut to offer their interpretation of themes 
of power, powerlessness, and illness, and to 
comment on current political, social, racial, 
and gender issues.
k/c Terezie Zemánková, Otto M. Urban

Věra Nováková: Via Vitae
30. 6. – 16. 10.
Život a dílo, dílo a život. Pocta mimořádné 
osobnosti českého umění, malířce, sochař-
ce a ilustrátorce Věře Novákové.
en Life and artwork, artwork and life. 
A tribute to an extraordinary personality of 

Czech art, painter, sculptor and illustrator 
Věra Nováková.
k/c Otto M. Urban, Michaela Šilpochová

Letní kino Evergreen
každý čtvrtek od 21:30
Představte si tichý holešovický vnitroblok, 
výjimečné místo, velké projekční plátno, 
čistý zvuk do sluchátek, osvěžující drinky. 
Přesně takové je naše letní kino Evergreen 
na střeše multifunkčního sálu DOX+.
en Summer movie nights on a grassy roof in 
the middle of the city. Films that you won't 
see just anywhere. A big movie screen, 
clear sound in headphones, and refreshing 
drinks. That's the new Evergreen Summer 
Cinema, on the roof of the DOX+ multifunc-
tion hall.

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

Sledujte náš aktuální program online / 
Check our current program 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

Castiel Vitorino Brasileiro, Romana Drdová, 
Davi Pontes & Wallace Ferreira, Nolan 
Oswald Dennis: Okr a jeskyně 2 /  
The Ochre and the Cave 2
29. 6. – 28. 8.
Druhá část výstavního projektu, který 
zkoumá možnosti redefinice lidství z deko-
loniální perspektivy. Inspirováno texty Sylvie 
Wynter, Kojina Karataniho, Denise Ferreira 
da Silva, Jamese C. Scotta a dalších autorů 
a autorek.
en The second part of an exhibition project 
investigating the possibilities of redefining 
the notion of the human from a decolonial 
perspective. Inspired by a text by Sylvia 
Wynter, Kojin Karatani, Denise Ferreira da 
Silva, James C. Scott and other authors.
k/c Thiago de Paula Souza, Lukáš Likavčan

ETC. GALERIE (E4) 
Sarajevská 16 • etcgalerie.cz

Sledujte nás na FB a Instagramu @etc.
galerie / Follow us on FB and Instagram 
@etc.galerie

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

Ondřej Brody, Anežka Horová, Denisa 
Langrová, Marie Lukáčová, Karolína 
Matušková a Lucie Zelmanová, David 
Přílučík, Vladimíra Večeřová: Člověk a zvíře 
pod jednou střechou / Human and Animal 
Under One Roof
24. 6. – 21. 8.
Výstava chce prostřednictvím děl součas-
ných českých umělkyň a umělců problema-
tizovat utilitární přístup, který zaujímáme 
vůči dalším živým bytostem, a uvažovat 
o rovnocennějších způsobech vzájemného 
soužití.
en Through the works of contemporary 
Czech artists, the exhibition aims to prob-
lematize the utilitarian approach we take 
towards other living beings and consider 
more equal methods of coexistence.
k/c Tereza Jindrová

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

Erica Curci, Lukáš Hofmann, Pedro  
Neves Marques and HAUT, Johana Pošová, 
Marie Tučková: Nekonečné vajíčko /  
The Never-ending Egg
1. 7. – 27. 8.
Sval, steak, kůže, useň: různá označení pro 
podobná uspořádání buněčných tkání. 
Výstava se zamýšlí nad tvořením prostřed-
nictvím množení a těžení biologické hmoty 
a pohrává si s tekutostí hranice mezi přiro-
zeně zplozeným a uměle zhotoveným.
en Flesh, meat, skin and leather: different 
names to describe similar assemblages of 
cellular tissue. The exhibition reflects on the 
reproduction and extraction of biological 
matter and plays with the fluidity between 
the naturally procreated and the artificially 
engineered.
k/c Hana Buddeus, Erica Petrillo, Johana 
Pošová

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

Ganietta Varsi: Pumping Roots
10. 6. – 14. 7.
Ganietta Varsi reflektuje tělo a jeho fyzické 
hranice z experimentálního a neodadais-
tického přístupu. Ze sochařského vjemu 
zkoumá fenomény dýchaní a vzduchu 
s cílem 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 with the aim of thinking 
about and experiencing how matter (the 
body) transforms its environment through 
its actions and vice versa.
k/c Tea Záchová

Jan Hladík: Třesk
22. 7. – 27. 8.
Výstava maleb zdůrazňuje polohy práce 
autora s konceptuálními přístupy, které jsou 
ale radikálně narušovány materiálními a vi-
zuálními vjemy. Konceptuální přístupy jsou 
pravidla, která je nutné opět rozbít novými 
estetickými konvencemi a hodnotami.
en The exhibition emphasizes the positions 
of the artist's work with conceptual ap-
proaches, which are radically disturbed by 
material and visual perceptions. Conceptual 
approaches are rules that need to be bro-
ken again by new aesthetic conventions.
k/c Lexa Peroutka

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

Weronika Wozniak: Matrilineal
29. 6. – 13. 8.
Život žen v mnoha rodinách plyne lineárně: 
dětství, mládí, manželství, dítě a rodina. 
Projekt polské fotografky Weroniky Wozniak 
s názvem Matrilineal je pokusem o pochope-
ní zkušeností několika generací žen, jejichž 
individuální život se stává neviditelným.
en Women's lives in many families flow 
linearly: childhood, youth, marriage, child 
and family. Weronika Wozniak's project 
Matrilineal is an attempt to understand the 
experiences of generations of women whose 
individual lives become invisible.
k/c Tereza Bonaventurová, Martin Fojtek

Magdalena Kašparová: Coming of Age Story
29. 6. – 13. 8.
V prostoru pro médium pohyblivého obrazu 
v areálu galerie představíme audiovizuální 
projekty Magdaleny Kašparové tematizující 
dospívání, osobní archeologii či kompulzivní 
nutkání ke sbírkotvorné činnosti.
en In the gallery's space for the medium of 
the moving image in the gallery, we will pres-
ent Magdalena Kašparová's audiovisual proj-
ects on adolescence, personal archeology or 
the compulsive urge to collect things.
k/c Tereza Bonaventurová, Martin Fojtek

Jan Vranovský: Paralelní svět /  
Parallel World
17. 8. – 1. 10.
Obsáhlý fotografický projekt Jana Vranov-
ského zkoumá skrytou vrstvu japonského 
urbánního prostoru a vytváří unikátní obraz 
jeho jakési rubové strany. Zaměřuje se na 
bezejmenná místa, domy a charakteristické 
dynamické jevy, ze kterých trvale metaboli-
zující japonská města sestávají.
en Jan Vranovský's extensive photographic 
project examines the hidden layer of 
Japanese urban space and creates a unique 
image of its reverse side. It focuses on the 
nameless places, houses and distinctive 
powerful phenomena that fabricate perma-
nently metabolizing Japanese cities.
k/c Tereza Bonaventurová, Martin Fojtek

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

Během měsíce července a srpna je Galerie 
Havelka otevřena po telefonické dohodě.
en During July and August Galerie Havelka is 
open by telephone appointment only.
Vystavující autoři / Exhibiting Artists: 
Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia,  
Jan Hísek, Jakub Špaňhel, Kateřina Šedá, 
Jan Vičar, Michal Cihlář, Jan Duchan, 
Markéta Vohradská, Roman Franta, Tomáš 
Predka, Pavel Příkaský, Štěpán Vrbický, 
Jana Šárová, Pavel Opočenský, Alena 
Foustková, Klára Stodolová, Petr Vlček,  
Eva Vlčková, Lada Semecká

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. – 18. 9.
I když umělecká, stejně jako jakákoliv jiná 
fotografie už dávno není specifickým, snadno 
definovatelným médiem, stále snad zůstává 
citlivou deskou zobrazující identity součas-
ného světa. Otázka, jaká je její role poté, 
co ji adoptoval 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 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 symboli-
cally "returns to the scene of the crime," 
meaning, to the Stone Bell House and to the 
first Biennial of Young Artists (1994), which 
seemed to kick off a period of approxi-
mately ten years of extensive interaction 
between the GHMP and artists of the nine-
ties 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

Bienále Ve věci umění 2022 / Biennale 
Matter of Art 2022
21. 7. – 23. 10.
Bienále Ve věci umění 2022 se zaměřuje 
na téma identity střední a východní Evropy 
jako politického a historického meziprostoru 
a pokouší se dekódovat vztahy mezi gende-

rem, rasou, třídou, sexualitou a geopolitikou. 
Vstup zdarma.
en Biennale Matter of Art 2022 explores 
what lies beyond the identity of Central and 
Eastern Europe as a space of in-between-
ness, while attempting to decode compli-
cated relations between gender, race, social 
status, sexuality, and geopolitics.
k/c Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora 
a kolektiv tranzit.cz

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

David Helán & Pavel Ticho(ň): Promoudření: 
Zastávka jako znamení
23. 6. – 30. 9.

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 are again combin-
ing 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 mate-
rial. Currently, 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 HOLLAR (C3) 
Smetanovo nábřeží 995/6 • út–ne/Tue–
Sun 10:00–12:00, 13:00–18:00 • hollar.cz

Naděžda Synecká: Čiré Vědomí
30. 6. – 31. 7.
Naděžda Synecká byla neúnavnou experi-
mentátorkou toužící po prolnutí vlastního 
filozofického nazírání s tvaroslovím, které 
odpovídá jejím výtvarným představám. Kladla 
si zásadní otázky existence, toužila po abso-
lutnu a v souladu s tím neúnavně vytvářela 
své meditativní kompozice.
en Naděžda Synecká was a tireless experi-
menter who was eager to blend her own 
philosophical outlook with a morphology 
that corresponded to her artistic ideas. She 
asked herself the fundamental questions of 
existence, desired the absolute, and tire-
lessly created her meditative compositions 
in accordance with this desire.
k/c Alena Laufrová

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA (C3) 
Betlémské náměstí 5a • út–ne/Tue–Sun 
11:00–19:00 • gjf.cz

Landscape Festival Praha 2022
Nádraží ne/využitá / Prague stations 
un/used
21. 6. – 2. 10.
Letní krajinářský festival představí umělecko-
-architektonické intervence a díla renomo-
vaných umělců i studentů. Interpretace je-
jich zásahů nabídne nové čtení vztahů v okolí 
Smíchovského nádraží, Florence, Palmovky 
a Nákladového nádraží Žižkov.
en The summer Landscape Festival will pres-
ent artistic and architectural interventions 
and works by renowned artists and students. 
The interpretation of their interventions in 
selected sites will offer a new reading of the 
relationships in major infrastructural nodes 
in Prague: the Smíchov Railway Station, the 
Florenc neighbourhood, Palmovka, and the 
Žižkov Freight Station.
www.landscape-festival.cz

Z galerie VEN! / Umění českém veřejném 
prostoru / OUTSIDE the gallery! / Art in 
Czech Public Space
1. 7. – 4. 9.
Výstava představující průřez třiceti lety v no-
vodobé české historii – výrazné a významné 
dočasné intervence i trvalá díla v českém 
veřejném prostoru. K výstavě bude vydána 
publikace.
en An exhibition presenting a cross-section 
of thirty years of modern Czech his-
tory – distinctive and significant temporary 
interventions and permanent works in the 
Czech public space. The exhibition will be 
accompanied by the release of a publication.

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

Kathleen Vance, Pamela Longobardi, Sasha 
Bezzubov, Stephen Mallon, Edita Pattová, 
Jan Pfeiffer, Lucie Svoboda Mičíková, Adam 
Vačkář, Petra Valentová:
Antropocén – neviditelné změny / 
Anthropocene – Invisible Changes (česko-
americká výstava)
30. 6. – 24. 7.
V této době jsme stále častěji svědky 
viditelných i neviditelných změn v přírodě, 
způsobených člověkem. Dějí se na různých 
místech, někdy v menším, někdy v masiv-
ním a destruktivním měřítku. Toto kulturně 
ekologické téma spojuje čtyři české a čtyři 
americké umělce, na podzim i ve výstavě 
Front Room Gallery v New Yorku.
en At this time, we are increasingly witness-
ing man-made visible and invisible changes 
in nature. They occur in different places, 
sometimes on a smaller scale, sometimes on 
a massive and destructive scale. This cultural 
and ecological theme unites 4 Czech and 4 

American artists. The exhibition will also take 
place in the autumn at Front Room Gallery 
in New York.
k/c Kathleen Vance a Petra Valentová, Vlasta 
Čiháková Noshiro

Kaligrafické razítkování / Calligraphy Stamps 
(česko-japonská výstava)
18. 8. – 11. 9.
Výstava proběhla i s českou účastí již v srpnu 
2021 v Městské hale Hachioji v Tokiu a za-
hrnuje jak profesionální, tak i kaligrafickou 
tvorbu studentů a dětí v obou zemích, digi-
tálně převedenou do razítek, reprodukujících 
piktografické obrázky a znaky na užitkové 
předměty. Bude doplněna komentovanou 
prohlídkou a workshopy pro zájemce.
en The exhibition was held with Czech par-
ticipation already in August 2021 in the Ha-
chioji City Hall in Tokyo and the calligraphic 
work of both professionals and students/
children from the two countries, digitally 
converted into stamps reproducing picto-
graphic images and signs for utility objects. 
It will be complemented by guided tours and 
workshops for those interested.
k/c Chikuho Matsumoto, Shinkichi Okada, 
Vlasta Čiháková Noshiro

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

Lucie K. Švitorková: Světelná stínohra
17. 6. – 12. 8.
Lucie Švitorková je sklářská výtvarnice 
zaměřující se zejména na technologii tavené 
plastiky. Typickými prvky, které můžeme 
v tvorbě Lucie Švitorkové najít, je užívání 
minimalistického tvarosloví v podobě nádob, 
ve kterých pak můžeme odhalovat ukrývající 
se rafinované dekory či optické úkazy.
en Lucie Švitorková is a glass artist focusing 
mainly on the technique of glass casting. 
Typical elements that can be found in her 
work are the use of minimalist morphology 
in the form of vessels, in which we can then 
reveal hidden refined decors or optical 
phenomena.
k/c Sylva Petrová

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

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-construc-
tivist art, an experimentalist and a distinctive 
painter.

Letní výstava / Summer Exhibition
20. 7. – 2. 9.
Skupinová výstava prezentující autory z okru-
hu galerie napříč generacemi a přístupy 
k tvorbě – Marie Blabolilová, Kurt Gebauer, 
Xénia Hoffmeisterová, Jan Švankmajer a řada 
dalších.
en A group exhibition presenting artists 
from the gallery's circle across generations 
and approaches to work – Marie Blabolilová, 
Kurt Gebauer, Xénia Hoffmeisterová, Jan 
Švankmajer and many others.

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

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

Linda Čihařová: Proluka Pro UKRA
od května / from May
Památník letošního jarního ukrajinského boje
za svobodu, padlých hrdinů i rozdělených 
rodin.
en A memorial to this year’s spring Ukrainian 
struggle for freedom, to fallen heroes, and 
to divided families. The Ukrainian national 
emblem, composed of spring flowers.

GALERIE PETR NOVOTNÝ (A4) 
Heřmanova 35 • út–pá/Tue–Fri, 
12:00–18:00, so po domluvě na tel. / Sat 
by appt. • galeriepn.cz

galerijní prázdniny / gallery holidays

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

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 charakteristika-
mi práce Jiřího Příhody. Výstava nových děl 
i připomenutí zásadních prací z minulých 
desetiletí je rozhodně doposud největší 
přehlídkou jeho tvorby v hluboce promy-
šlené sestavě vnitřních vazeb jednotlivých 
instalací mezi sebou.
en The study of space, volume, matter, and 
emptiness are the basic characteristics of 

a sound installation by the Slovak artist Ján 
Gašparovič (1982) made specifically for the 
exhibition.
k/c Daniel Grúň

Nikolay Karabinovych (projekt_room)
28. 6. – 12. 8.
ve spolupráci s / in cooperation with:  
Voloshyn Gallery, Kyiv

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

Andrea Baštýřová: Divní příbuzní /  
Strange Relatives
20. 5. – 16. 7.
Záměrem výstavy Divní příbuzní je vytvořit 
prostředí, v němž se oddávají běžným všed-
ním úkonům dvě klíčové bytosti autorčina 
komparzu – Psokůň a Černý Prasák. Už jména 
hlavních protagonistů slibují posunutou, 
rozostřenou noirovou atmosféru projektu 
a vskutku nevšední 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 pro-
tagonists alone promise a shifted, blurred 
noir atmosphere of the project and a truly 
unusual experience.
k/c Petr Vaňous

Tadeáš Kotrba
5. 8. – 24. 9.
Soubor děl pro výstavu v galerii Jilská 14 je 
tvořen z nových prací autora.
en The collection for the exhibition at 
Jilská 14 consists of new works.
k/c Emma Hanzlíková

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

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

RUVK: Infrastruktura segregace / 
An Infrastructure of Segregation
1. 7. – 30. 9.
Medzioborový výzkumný tým RUVK v rámci 
svojí rezidence v INI galerii představí „show-
case segregačních praktik” a poradí s jejich 
implementací i ve vašem městě.
en Interdisciplinary research team RUVK will 
present "showcase of segregation practic-
es", as part of their residency in INI Gallery, 
and is willing to help with their implementa-
tion also in your city or town.

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

L’ACCROCHAGE
13. 7. – 3. 9.
L'accrochage je letní salón, #degrowth 
i #slowcurating zároveň. Díla umělců/
kyň z výstavního programu i z galerijního 
depozitáře. Kresby Louise Bourgeois, dosud 
nevystavené koláže Václava Požárka i cyklus 
„Schovej se, válko!“ z roku 1944 od Toyen.
en Accrochage is a summer salon, #de-
growth and #slowcurating at the same time. 
Works by artists from the program and the 
depository. Drawings by Louise Bourgeois, 
Václav Požárek’s previously unexhibited col-
lages, and Hide, War! (1944) by Toyen.

KAMPUS HYBERNSKÁ (C4) 
Hybernská 4 • kampushybernska.cz

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

Barbora Valášková: BLAU
25. 8. – 15. 9.
V rámci Prague Art Week bude pořádat Bar-
bora Valášková (1990) výstavu BLAU, vycháze-
jící z vášně, kterou nachází v hloubce tóniny 
pařížské modři. Autorka záměrně užívá jed-
notícího elementu barvy v minimalistických 
formách abstraktní exprese, za kterými se 
skrývá emocionální projev vnitřních pocitů, 
současně však vypráví příběh, kterému malba 
je nástrojem projevu.
en As part of the Prague Art Week Barbora 
Valášková (1990) will present BLAU. The 
exhibition is based on her passion, which 
she finds in the depths of the Paris blue 
tone. The author deliberately uses this unify-
ing element of color in minimalist forms of 
abstract expression, behind which hides the 
emotional expression of feelings, but at the 
same time, she tells a story in which painting 
is the instrument of expression. 

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

Matěj Olmer: From Entropy to Melancholy
10. 6. – 14. 8.
k/c Pavel Kubesa

The WA: 48 Portrétů
23. 6. – 14. 8.

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: Ten, kdo
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. – 29. 8.

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 Kunst-
halle 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, Christelle Havranek

PŮLNOC UMĚNÍ. Cesty sběratelství: Sbírka 
Karla Babíčka / MIDNIGHT OF ART. Ways of 
Collecting: Karel Babíček’s Collection
1. 7. – 30. 9.
Výstava prezentuje soukromou sbírku 
i kulturní aktivity Karla Babíčka – sběrate-
le, kurátora a zakladatele jedné z prvních 
soukromých galerií po sametové revoluci 
jménem Behémót. Babíček v 90. letech 
reflektoval umělecké dění napříč gene-
racemi, podporoval vznik konceptuálního 
umění a zasadil se o první výstavy velkých 
zahraničních jmen v Nové síni.
en The exhibition presents the private 
collection and cultural activities of Karel 
Babíček – collector, curator, and founder 
of one of the first private galleries after 
1989 called Behémót. In the 1990s, Babíček 
reflected on artistic development across 
generations, supported the emergence of 
conceptual art, and advocated for the first 
exhibitions of major foreign artists.
k/c Lenka Lindaurová
Koncepce výstavního cyklu: Exhibition series 
concept: Christelle Havranek

KVALITÁŘ (C4) 
Senovážné náměstí 17 • út–čt/Tue-
Thu, 11:00–13:00, 14:00–19:00 pá/Fri, 
11:00–13:00, 14:00–19:00, so–ne/Sat–
Sun 13:00–18:00 • 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. Environmentální perspektiva je pro 
umělecké myšlení autorky naprosto stěžejní 
a přímo se odráží v jejích sklářských expe-
rimentech. 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 
extermination and destruction. The environ-
mental perspective is central to the art-
ist’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

Vladimír Véla: Fenomenologie hodnot / 
Phenomenology of Values
24. 6. – 26. 8.
Vladimír Véla ve svých malbách naznačuje, 
že někdy „málo” je ve své podstatě nejvíce. 
Navrací se k věcem samotným. V abstraktní 
malbě nalézáme obyčejné předměty i jejich 
prvoplánově nezřetelné bezprostřední 
okolí. I ty zdánlivě nejjednodušší znaky se 
ve Vélově zpracování vykazují monumenta-
litou, ať se jedná o jakýkoli formát. Zmíněná 
imaginativnost se ve svých základech 
pomyslně opírá o naprosto zásadní jistotu 
v malířském projevu. Jistotu, která Vladimíru 
Vélovi umožňuje malovat v zásadě cokoli 
a především jakkoli.
en Vladimír Véla suggests in his paintings 
that sometimes "less" is in fact the most. 
He returns to the things themselves. In 
abstract painting, we find ordinary objects 
and their primordially indistinct immedi-
ate surroundings. In Véla's treatment, even 
the most seemingly simple signs, exhibit 
monumentality, whatever the format. The 
aforementioned imaginativeness notionally 
rests on a foundation of an absolutely 
fundamental certainty in painterly expres-
sion. It is a certainty that allows Vladimír 
Véla to paint basically anything and, above 
all, in any way.
k/c Jan Kudrna, text: Petr Vaňous

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

Ralph Gibson
24. 6. – 11. 9.
Od začátku Gibsonovy tvorby byl jeho styl 
jasně vymezen skrz jeho grafické kompozi-
ce a charakteristické černobílé kontrasty. 
Během své dlouhé kariéry vytvořil Ralph 
Gibson mnohovrstevnatou a podněcující 
kolekci, ze které je sestaven unikátní soubor 
v Praze vystavený poprvé.
en From the beginning, Ralph Gibson’s style 
was clearly defined through his graphic 

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

Jiří Pitrmuc a Alex Farrar:
Sebe=Self-Preservation=Záchova
15. 6. – 15. 7.

Aleš Zapletal
21. 7. – 26. 8.

VLAJKA

Sophie Utikal: I thought we had more time 
(Grief)
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

Veronika Miškovičová, Adam Hudec, Yelta 
Köm, Shota Tsikoliya, David Kovařík: Coexist, 
Coact, 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 nástro-
je výměny mezi prostředími.
en The exhibition presents a new type of 
landscape in which individual elements func-
tion as part of a living system: from material-
ized 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

Pavel Matyska: Tenkrát když ještě
1. 7. – 28. 8.

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

Epos 257; Jan Kaláb / Point; Petr 
Königsmark / Zeb One; Václav Matoušek 
/ Bill the Hobo; Jakub Matuška / Masker; 
Matěj Olmer / Bior; 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

Jan Fabián: Konstatovat
29. 6. – 3. 9.
Výstava konceptuálního umělce, architekta 
a stavitele Jana Fabiána přiblíží různorodé 
možnosti architektonické práce, svébytné 
přístupy v myšlení, navrhování a tvorbě. 
Výstavou se prolíná problematika městského 
prostředí, postupné opouštění estetických 
forem či konfrontace zaběhnutých spole-
čensko-estetických „stigmat“.
en The exhibition of the conceptual artist, 
architect and builder Jan Fabián presents 
various possibilities of architectural work 
and unique approaches in thinking, design 
and creation. The exhibition interweaves the 
issues of the urban environment, the gradual 
abandonment of aesthetic forms or the 
confrontation of established social-aesthetic 
"stigmas".

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 •  
praha-vysehrad.cz

Sofie Švejdová: Tři dny beze spánku
10. 6. – 31. 7.

Adriana Sarnová
od/from 5. 8.

GALERIE VZLET (A4) 
Holandská 699/1 • po–pá/Mon–Fri, 
11:00–22:00 /Sat–Sun, 15.00–22:00 • 
vzlet.cz

Tabula Rasa: Jen život může být zdrojem 
mnoha věcí
8. 6. – 25. 8.
Umělecké seskupení Tabula Rasa tvoří 
Mikoláš Zika, Jeník Tyl a Jan Brejcha. Hlavním 
tématem provázejícím jejich tvorbu je úcta 
k řemeslu, recyklace a práce s různými 
materiály. Odpadky, odložené a nepotřeb-
né věci i různorodé materiály mají nový 

smysl, který vychází z autentické a svébytné 
poetiky.
en Tabula Rasa consists of Mikoláš Zika, 
Jeník Tyl and Jan Brejcha. The main theme 
accompanying their work is respect for 
craftsmanship, recycling and working with 
various materials. Garbage, discarded or un-
necessary things, and various other materials 
are given a new meaning based on authentic 
and distinctive poetics.
k/c Denisa Václavová

HIDDEN GALLERY
hiddengallery.cz

– HIDDEN BOŘIVOJOVA
Bořivojova 106 • otevřeno po domluvě / 
open by appt.: filip@filipkartousek.com,  
+420 605 460 637

Poetika Estetika Kompozice / Poetics 
Aesthetics Composition

Rick Van Der Klooster
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

Erika Pellicci
19. 7. – 12. 9.
Erika na svých fotografiích s neopomenutel-
nou citlivostí zkoumá různá témata, myšlenky 
a pocity. V Hidden se fotografie Eriky zaměří 
na témata zraku, sluchu, čichu, chuti, hmatu, 
rovnováhy, termorecepce, propriocepce 
a bolesti.
en Erika has taken many photographs inves-
tigating multiple themes, ideas and feelings 
with unforgettable sensitivity. In this exhibi-
tion Erika will be focusing on themes like: 
sight, hearing, smell, taste, touch, balance, 
thermoreception, proprioception and pain.
k/c Filip Kartousek

– 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 ná-
hodnými kolemjdoucími v prostorách stanice 
metra Náměstí Republiky.
en The aim of this gallery is to exhibit art-
ists 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

Viktoria D’Agostino, Elizabet Vuová: God 
only knows
5. 7. – 5. 9.
Kde lze najít pravdu? V sobě, nebo ve světě 
kolem nás? Střet těchto dvou směrů hledání 
proběhne v Hidden Republika v rámci spo-
lečné výstavy God only knows. Elizabet Vuová 
z ateliéru Dominika Langa na UMPRUM ve 
své tvorbě vychází ze sebe, ze svých pocitů 
a těla. Viktoria D’Agostino z ateliéru Josefa 
Bolfa na AVU se naopak za inspirací vydává 
ven, imerzně se stává tím, co tvoří, ať už je 
to slovanská bohyně Morana, či smyšlená 
postavička ztraceného ravera.
en Where can the truth be found? In our-
selves or in the world around us? The clash 
of these two directions will take place in the 
Hidden Republic during exhibition God Only 
Knows. Elizabet Vuová's work from Dominik 
Lang's Sculpture Studio at UMPRUM in 
Prague is based on herself, her feelings, and 
her body, while Viktoria D'Agostino's work 
from Josef Bolf's Painting Studio at AVU 
looks outward for inspiration, immersively 
becoming what she creates, be it the Slavic 
goddess Morana or the fictional character of 
a lost raver.

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

Milan Adamčiak: Self-kcia / Self-ction
hosté / with guests: Matej Gavula & Ján 
Gašparovič
28. 6. – 12. 8.

Výstava je věnovaná Adamčiakovým fonic-
ko-akustickým dílům a vizuální, grafické 
a konkrétní hudbě, která bude představena 
v prostorovém řešení Mateje Gavuly (1966) 
a doplňovat ji bude zvuková instalace slo-
venského umělce Jána Gašparoviče (1982), 
vytvořená přímo pro tuto výstavu.
en The exhibition is dedicated to phono-
acoustic works by Adamčiak, and will 
include a spatial installation, conceived by 
Matej Gavula (1966), of Adamčiak’s visual, 
graphic and concrete music accompanied by 

compositions and characteristic black-
and-white contrast. Over the course of his 
long career, Gibson created a multilayered 
and provocative collection from which this 
unique set has been assembled and will be 
exhibited in Prague for the first time.

Maryna Veklynets: Nejistá budoucnost
8. 7. – 12. 9.
Autorka je mladá fotografka tvořící v Praze. 
K vyprávění palčivých příběhů reflektujících 
problémy současné doby používá módní 
ateliérovou fotografii. I když se zabývá 
těžkými tématy, její fotografie nás dokážou 
pohltit silným příběhem a až surrealistickou 
kompozicí.
en The artist is a young photographer work-
ing in Prague. She uses studio fashion pho-
tography to tell poignant stories reflecting 
the problems of our time. Even though she 
deals with difficult subjects, her photogra-
phy manages to absorb us with its strong 
story and almost surrealistic composition.

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 performance a vytváří metafory vnitřní 
rozpolcenosti a cykličnosti vztahů. V rámci 
doprovodných performancí čas přestává být 
měřítkem, propadáme 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

Michaela Blažková a Ráchel Skleničková ve 
spolupráci s Alžbětou Bačíkovou a Synth 
Library, David Escalona, Elfa Björk 
Jónsdóttir, Guðjón Gísli Kristinsson, Aaron 
McPeake, Joanna Pawlik, Javier Téllez: Ať 
zaslechnu tvé stopy / Let Me Hear Your 
Footprints
22. 6. – 11. 9.

Výstava se zaměřuje na bohatost lidského 
vnímání a poznávání světa, a to především 
s ohledem na zkušenost lidí s různými 
typy tělesného, smyslového či mentálního 
znevýhodnění. Podpořeno grantem Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.
en The exhibition is focused on the richness 
of human perception and world exploration, 
especially with regard to human experience 
with various types of physical or mental 
disadvantages. Supported by the peoples of 
Iceland, Liechtenstein and Norway through 
the EEA Grants.
k/c Tereza Jindrová, Eva B. Riebová

GALERIE KOSTKA

Javier Téllez: La Passion de Jeanne d'Arc
22. 6. – 11. 9.
Video instalace je součástí výstavy Ať za-
slechnu tvé stopy.
en The video installation is a part of the 
exhibition Let Me Hear Your Footprints.
k/c Tereza Jindrová, Eva B. Riebová

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

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

Olbram Zoubek, Eva Kmentová:
Lidská důstojnost / Human Dignity
18. 6. – 2. 10.
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

Barbora Blahutová: Dům a socha /  
House and Sculpture
28. 6. – 2. 10.
Výstavu exilové sochařky Barbory Blahutové 
doplňují kinetické sochy Františka Svátka.
en The exhibition of sculptor Barbora Bla-
hutová who belongs to the representatives 
of Czech exile figural sculpture.
k/c Ilona Víchová

Umění 
pohyblivého 
obrazu
 
videoarchiv.nfa.cz
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MUSEUM MONTANELLI (C2) 
Nerudova 13 • st -ne/Wed–Sun, 
14:00–18:00 • museummontanelli.com

Florálie. In Sacrificio Florum. V objetí 
květů. / Floralia. In Sacrificio Florum. 
Embraced by Flowers
28. 4. – 18. 9.
Mezinárodní tematický projekt představený 
ve vzájemné návaznosti ve dvou pražských 
institucích, v Museu Montanelli a Artinbox 
Gallery, nabízí vizuální výpověď součas-
ných umělců i tvůrců art brut o tajemných 
silách přírody, nekonečném koloběhu, 
zrodu, zmaru a znovuzrození, opírající se 
především o mnohotvárnost symbolické 
řeči květin.
en The international, thematic project pre-
sented in mutual continuity in two Prague 
institutions, the Montanelli 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 sym-
bolic 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

David Čerťanský, Julie Daňhelová, Laura 
Fiľáková, Klára Jakešová, Marie Paterová, 
Alžběta Rajchlová: Malý, malá, malé / 
Small, Little, Tiny
15. 7. – 21. 8.
Výstava bude vznikat organicky tak, že každý 
obraz zůstane autonomní, ale všechny 
dohromady vytvoří harmonický celek. Tedy 
nic mimořádného. Obrazy to budou malé. 
Možná nebudou ani pěkné, ale budou krás-
né. A určitě budou více pro oči a méně pro 
mozek. A k žádnému z nich nebude třeba 
napsat ani slovo.
en The exhibition will develop organically, 
in a way that every painting will remain au-
tonomous, but together they will form one 
unit. Nothing extraordinary. The paintings 
will be small. Perhaps they will not even be 
pretty, but they will be beautiful. Certainly, 
they will cater more to the eye than to the 
brain. And none of them will need a word of 
description.
k/c Jiří Kovanda

– GALERIE KURZOR

Anetta Mona Chişa & Aleksandra Vajd 
a Kryštof Ambrůz: Prey Spray Scene Mean
15. 7. – 25. 9.
V mechu a kapradí ruka ti zavadí, sekera 
kousne se, neběhej po lese! Setkat se 
s neznámem, snad si vaz nezlámem. Po-
slepu ještě krok. Obrazy různí se, rok naráz 
krátký je a krátí se den. Slunovrat mizí za 
obzorem.
en Your hand alights lightly on the moss 
and ferns, the axe cleaves deep, don't 
run through the woods! Encounter the 
unknown, without breaking a bone. Another 
blind step. The images vary, what happened 
to the year? The days are shortening, the 
solstice disappearing over the horizon.
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 znovuotevřela výstava 
ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky 
Kaeru-an, která vůbec poprvé představuje 
část unikátní sbírky japonské zenové malby 
a kaligrafie „Z žabí chýše”.
en The Salm Palace reopens with ZENGA – 
Japanese Zen Paintings from the Kaeru-An 
Collection. For the first time ever, you can 
see part of this unique collection of Japa-
nese Zen painting and calligraphy, literally 
the "Collection from the Frog’s Hut".
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. Prostřednictvím práce devíti mla-
dých umělců si klade otázku, zda-li bude 
další vývoj spíše v duchu dystopických sci-fi 
filmů, nebo nám naopak virtuální propojení 
pomůže vyřešit alespoň některé palčivé 
problémy dnešního světa.
en The 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 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 Praha uvádí rozsáhlou 
retrospektivní výstavu fotografických prací 
Markéty Othové, která představuje její dílo 
vytvořené od devadesátých let až po sou-
časnost včetně nového projektu s názvem 
Již brzy.

en National Gallery Prague presents the ex-
tensive retrospective exhibition of Markéta 
Othová's photographic works, that features 
her work from the 1990s to the present, in-
cluding a new project called Coming Soon.
k/c Adéla Janíčková

MOVE: Intimita jako vzdor / MOVE: 
Intimacy as Resistance
10. 6. – 9. 10.
Národní galerie Praha ve spolupráci s Cen-
tre Pompidou představuje mezinárodní 
výstavní projekt MOVE: Intimita jako vzdor, 
který prostřednictvím tvorby 8 meziná-
rodních umělkyň a umělců zkoumá téma 
intimity a jejího politického potenciálu.
en National Gallery Prague in cooperation 
with Center Pompidou presents the inter-
national exhibition project MOVE: Intimacy 
as Resistance which through the works of 8 
international artists explores intimacy and 
its political potential.

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

Barbora Kropáčková: Tebe hrdino volám / 
I Call You Hero
1. 7. – 30. 9.
Krátký videofilm na motivy epických bájí 
a hrdinských výprav v kulisách severních 
Čech. Příběh o rytířích v nemocné krajině, 
jejich výpravě za svatým grálem a boji 
s větrnými mlýny.
en Short film based on epic myths and 
heroic crusades, situated in the scenery of 
Northern Bohemia. A story about knights 
in a sick landscape, their quest for the Holy 
Grail and fighting the windmills.

NEVAN CONTEMPO (C5) 
U Rajské zahrady 14 • st–pá/Wen–Fri, 
13:00–18:00 • nevan.gallery

Lumír Hladík: Vzestup a pád kvantového 
spratka / The Rise and Fall of a Quantum 
Brat
22. 4. – 22. 7.
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

Julie Petrůjová: Posvátná všednost / 
Sacred Ordinariness
28. 6. – 22. 7.
Na jedné straně fungující, pohyb a čas 
zaznamenávající prostor, na druhé straně 
bezčasí, prázdná chodba. Ne-stálé místo 
přechodu. Julie Petrůjová v červnové 
výstavě pracuje s lokací Galerie NIKA (ves-
tibulem 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

Anna Fiedlerová: Nahá kůlna / Naked Shed
26. 7. – 15. 9.
Nástěnná kůlna coby vysněná vize domova 
vytvořeného vlastníma rukama. Špachtlí 
a štukem vyvedená stavba, do které se 
i přes všechny snahy ji zamaskovat otiskne 
lidská nešikovnost. Utopická představa 
„velké práce”, vedoucí přes potěšení z její-
ho odvedení ke ztrápenému tělu, zanesená 
do stěn galerie.
en A shed on the wall as a dream vision of 
a home created with own hands. A building 
made with a scraper and stucco, which de-
spite all efforts to disguise it, is imprinted 
with human clumsiness. The utopian idea 
of a "great work", leading through the 
pleasure of its creation to a lost body, is 
painted all over the gallery walls.
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

Markéta Othová
27. 5. – 2. 9.
Druhá výstava z cyklu DCERY SYNOVÉ MAT-
KY OTCOVÉ. Galerie Olga se letos zaměřuje 
na dvě generace rodinných příslušníků 
a prozkoumává, zda a jak dochází k přenosu 
uměleckého zájmu.
en The second exhibition from the series 
DAUGHTERS SONS MOTHERS FATHERS. This 
year, the gallery Olga is focusing on two 
generations of family members and explor-
ing if and how there is a transmission of 
artistic interest.

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

Annemari Vardanyan:  I'm here
24. 6. – 23. 7.
Annemari Vard anyan je umělkyně armén-
ského původu, absolventka Akademie 
výtvarných umění v Praze (ateliér kresby 
Jiřího Petrboka), která ve své tvorbě pro-
blematizuje osobní zkušenost života na 
pomezí sociální, kulturní a hodnotové dife-
renciace v prostoru rozličných civilizačních 
tradic.
en en Annemari Vardanyan is an art-
ist of Armenian origin and a graduate of 
the Academy of Fine Arts in Prague (the 
Drawing Studio of Jiří Petrbok) whose work 
challenges the personal experience of 
life on the border of social, cultural, and 
value differentiation in the space of various 
civilizational traditions.
k/c Jiří Ptáček

 
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

práci je typické používání barevných vosko-
vek. V Xao představí svoje poslední kusy.
en Štěpán Adámek is an autodidactic art-
ist, formed by the musical underground. 
He's an author of posters, music covers, 
and various fanzines. Characteristic of his 
work is the use of wax pastels. He will pres-
ent his latest pieces in Xao.

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

AKCE / EVENTS

Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2022
Vstup zdarma / Free admission
www.matterof.art, @biennale.matterof.art
21. 7. – 23. 10.

Druhý ročník mezinárodního bienále se 
uskuteční v Galerii hlavního města Prahy 
v Městské knihovně, ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze a v Šalounově ateliéru. 
Projekt divákům nabídne nové umělecké 
instalace, performance, komentované 
prohlídky, přednášky a diskuse. Výstava 
hledá kořeny násilí současnosti v trauma-
tech minulosti a skrze jazyk současného 
umění a kultury chce nacházet způsoby, jak 

o těchto traumatech mluvit a zpracovávat 
je, abychom lépe pochopili ducha minulosti, 
který nás pronásleduje. Pořádá tranzit.cz ve 
spolupráci s GHMP.
en The second edition of the international 
Biennale Matter of Art will take place from 
July 21 to October 23, 2022, at the Prague 
City Gallery, the General University Hospital, 
and the Šaloun Studio in Prague. The 
project comprises newly commissioned and 
existing artworks, performances, guided 
tours, talks, and discussions. The biennale 
understands the violence of the present 
conditions in historical traumas and will 
offer languages from contemporary art and 
visual culture that process, narrate, or hold 
difficult historical moments in order to bet-
ter understand how the past haunts us still. 
The exhibition is organized by tranzit.cz in 
cooperation with GHMP.

Bienálové lokace / Biennale venues
1 (C3) GHMP / Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
2 (D3) Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze
Karlovo náměstí 502/40
3 (D5) Šalounův ateliér
Slovenská 2499/4

Festival m3
Umění v prostoru: Mezi meziprostory /  
Art in Space: Between Interspaces
www.festivalm3.cz 
15. 6.–30. 9.
Šestý ročník uměleckého festivalu se zámě-
rem umisťovat umění do veřejného prostoru. 
Kurátorky Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová 
oslovily dvanáct umělců, kteří vytvořili deset 
uměleckých intervencí do prostoru železnic 
a nádraží v Praze a Středních Čechách.

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 médií 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 / Velká voda / 
Multiplied Fields / High Water
8. 5. – 25. 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 mozku a naopak? Jak takové podob-
nosti pochopit v současném umění?
en The second act of the year-long exhibi-
tion 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

Vladana Hajnová, Pavel Hayek, Milan Houser, 
Dalibor Chatrný, Jaroslav Jebavý, Ladislav 
Jezbera, Jan Kovářík, Richard Loskot, 
Štěpán Málek, Aleš Svoboda, Markéta 
Váradiová: Konkrétní Smetana / Concrete 
Cream
24. 6. – 18. 9.
Vědomí, že umění je univerzální, patří 
k základním charakteristikám konkretismu. 
Jedenáct umělců pokračuje v tom, v čem 
Klub konkretistů vždy vynikal: předkládá 
v různých materiálech a technologiích oslňu-
jící hru s tvary, materiály, světlem, pohybem, 
náhodou, geometrií a krásou.
en en The knowledge that art is universal is 
a fundamental characteristic of concretism 
– concrete art. The eleven artists continue 
in what the Club of Concrete Artists excelled 
at and produce a dazzling game of shapes, 
materials, light, motion, chance, geometry, 
and beauty using various materials and 
technologies.
k/c Martina Vítková

– 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

Štěpán Málek: Geometrické příhody 1–15 / 
Geometric Stories 1–15
24. 6. – 23. 11.
Projekt Fasáda tentokrát hostí výstavu Klubu 
konkretistů, který v roce 2022 slaví 55 let od 
svého založení. Předseda KK Štěpán Málek 
vytvořil minimalistickou instalaci na deskách, 
která symbolizuje tvorbu umělců tvořících 
v intencích nezobrazivého, konkrétního 
umění.
en This time, the project Fasáda hosts an 
exhibition of the Club of Concrete Artists, 
which in 2022 celebrates 55 years since its 
founding. The chairman of the club, Štěpán 
Málek, has created a minimalistic installation 
on boards that symbolizes the work of the 
artists that create within the intention of 
invisible, concrete art.

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

Maryna Sakowska: Artist-in-Residence 
Exhibition
2. 8. – 16. 8.
Maryna Sakowska skrze své malířské objekty 
zkoumá západní koncept romantické lásky, 
který vystavuje zrcadlu vlastní žité zkuše-
nosti, tradičního rozdělení rolí, asijské pop 
kultury i patosu současného post-romantic-
kého umění.
en Through her painting objects, Maryna 
Sakowska explores the Western concept of 
romantic love, which she exposes to mirror 
her own lived experience, the traditional 
division of roles, Asian pop culture and 
even to the pathos of contemporary post-
romantic art.
k/c Šárka Koudelová

Ester Knapová: Létem do tmy
(Je jich na dvoře spousta a pořád vrkají)
23. 8. – 13. 9.
Celé Třešňové údolí je bílé a zelené – samé 
květy a tráva. Prostřednictvím snových 
obrazů objevujeme, co bylo dávno ztracené. 
Často si pamatujeme jen dojem, který 
se snažíme reprodukovat, naplnit, nebo 
jen letmo zachytit. Proč jsou úplně první 
vzpomínky tolik intenzivní? Ester Knapová 
vytváří atlas imaginárních krajin, v němž lze 
donekonečna listovat, navracet se a nalézat 
možnosti intimní zpovědi.
en The whole Cherry Valley is white and 
green – all the flowers and grass. Through 
dream images, we discover what has long 
been lost. We often remember only the 
impression we are trying to reproduce, fulfill, 
or fleetingly capture. Why are the very first 
memories so intense? Ester Knapová creates 

an atlas of imaginary landscapes in which 
one can browse endlessly, come back to, and 
find opportunities for intimate confession.
k/c Kateřina Hochmuth

SVĚTOVA 1 (�) 
Světova 1 • st–pá /Wed–Fri 12:00–17:00 • 
so / Sat 15:00–20:00 • svetova1.cz

Shahrzad Jahan, Salome Jokhadze, Basim 
Magdy, Valentina Manzoni, Leah Nehmert, 
Marcela Putnová: Amber Waves
27. 5. – 29. 7.
První z výstav série As We Grow zaměřené na 
mezigenerační dialog mladých tváří a etablo-
vaných jmen – Basima Magdyho, Sharon Van 
Overmeiren a Aj Wej-weje. Amber Waves je 
setkáním mladých umělkyň z celého světa se 
švýcarským umělcem Basimem Magdym.
en The first show of the series As We Grow, 
focused on an intergenerational dialogue 
between fresh faces and established names 
– Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren, and 
Ai Weiwei. Amber Waves is a poetic meeting 
between five young artists from around the 
world and Swiss artist Basim Magdy.
k/c Zai Xu, Michal Jalůvka

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

František Matoušek: Džíny, nůžky a sprej / 
Jeans, Scissors and Spray
22. 6. – 7. 8.
Trafo Gallery uspořádala samostatnou vý-
stavu malíře Františka Matouška, který se od 
ostatních umělců výrazně odlišuje originální 
technologií drhání džínoviny, kterou nahra-
zuje malířské plátno. Výstava představuje 
Matouškovu krajinářskou tvorbu v plenéru 
i novou sérii portrétů.
en Trafo Gallery has organized a solo exhibi-
tion of the painter František Matoušek, who 
differs significantly from other artists with 
his original ripped denim technology, which 
replaces painting on canvas. The exhibition 
presents Matoušek's landscape work in the 
open air and a new series of portraits.
k/c Radek Wohlmuth

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

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.

Martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové 
práce ze skla
19. 5. – 11. 9.
Martin Janecký má nadnárodní sklářské 
charisma postavené na mistrovském zvládání 
technik horkého skla. V českém prostředí 
je sklářským solitérem nového typu. Jeho 
talent mohl vyrůst nejen kvůli jeho absolutní 
koncentraci na práci, ale také proto, že se 
s jeho osobním nastavením sešly podmínky 
a změny, kterými tato země za posledních 
třicet let prošla.
en Martin Janecký has a transnational glass 
making charisma built on his mastery of hot 
glass techniques and is an international icon 
in his field. His style of work, including his 
choice of subjects, is very different. In our 
environment, he is a glass maverick of a new 
type. His talent was able to grow not only 
because of his absolute concentration on his 
work, but also because the conditions and 
changes that this country has gone through 
in the last thirty years coincided with his 
personal setup.
k/c Sylva Petrová

The power of lace. Krajka – objekt – oděv / 
Lace – art – garment
19. 5. – 11. 9.
Umění krajky je méně známý, ale přesto své-
bytný druh českého volného i užitého umě-
ní. Ve výstavě se vzájemně prolínají tři roviny 
možného nazírání na fenomén krajky: krajka 
v oděvu, krajka ve volném umění a krajka 
jako vizuální inspirace v různých polohách 
tvorby současných umělců. Výstava zahrnuje 
dvacet tři exponátů v nápadité instalaci 
Pavla Mrkuse, za zvukového doprovodu 
K.L.A.R.A. ve spolupráci s grafickým studiem 
Monsters.
en Three different ways of viewing the 
phenomenon of lace intersect at the 
exhibition: lace as clothing, lace as fine art, 
and lace as visual inspiration in the work of 
contemporary artists. There are 23 exhibits 
in total, presented in a striking installation 
by Pavel Mrkus, to a soundtrack by K.L.A.R.A. 
and in collaboration with the graphic studio 
Monsters.

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

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

David Dolenský: Pick of the Wall
7. 6. – 20. 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.

Štěpán Adámek
21. 7. – 31. 8.
Štěpán Adámek je autodidakt, výtvarník for-
movaný hudebním undergroundem. Vytváří 
autorské plakáty, obaly na hudební nosiče 
a různé fanouškovské publikace. Pro jeho 

en The sixth year of the art festival with the 
intention of placing art in the public spaces.
Curators Dagmar Šubrtová and Iva Mladičová 
addressed twelve artists who created ten 
artistic interventions in the area of railways 
and railway stations in Prague and Central 
Bohemia.

Nature Future – mladá evropská 
fotografie / Young European photography 
Margaux Senlis, Ruben Martin de Lucas, 
Daniel Szalai, Ioana Cirlig, Ada Zielińska, 
Léontina Berková, Tomáš Hrůza a Andrea 
Průchová Hrůzová, Marina Caneve, 
Jana Hartmann, Maria Oliveira, Markus 
Guschelbauer, Inka & Niclas.
9. 5. – 28. 8. Park Kampa, nonstop
Výstava představuje práci 14 mladých evrop-
ských fotografů, kteří přesným, aktuálním, 
poetickým a někdy i humorným pohledem 
analyzují rozsáhlou ekologickou krizi, která 
postihuje naši planetu.
en The exhibition presents the work of 14 
young, European photographers who, from 
a precise, topical, poetic, and sometimes 
humorous perspective, analyze the vast 
ecological crisis affecting our planet.

Neighbourhood Boogie Woogie 2022
Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Róbert 
Cyprich a Jozef Revallo), Valentýna Janů, 
Marie Lukáčová, Jiří Thýn a Marie Tučková
17. 7. a 23.7.
Šestý ročník festivalu umění ve veřejném 
prostoru organizovaného galerií hunt 
kastner ovládně Žižkovský hood propojením 
současného umění a hudby. Akce je rozdě-
lena do dvou dnů: 17. 7. rekonstruujeme kon-
ceptuální performance Vodná hudba (En-
semble Comp.), která se uskutečnila v roce 
1970 v bazénu v Bratislavě. Tato legendární 

akce proběhne v krytém bazénu TJ Sokol 
v Riegrových sadech (plavky s sebou!) a do-
plňuje výstavu Milana Adamčiaka probíhající 
v galerii hunt kastner. 23. 7. proběhne druhá 
část soustředící se na současné autory. 
Varhany, poetika, rap a tanec.
en The 6th festival of art in public space 
organized by hunt kastner gallery will 
dominate the Žižkov hood by connecting 
contemporary art and music. The event is 
divided into two days: on July 17, we recon-
struct the conceptual performance Water 
Music (Ensemble Comp.), founded in 1970 in 
a swimming pool in Bratislava. This legendary 
event will take place in the indoor pool of TJ 
Sokol in Riegrovy sady (swimsuit with you!) 
and complements the exhibition of Milan 
Adamčiak hosted in the hunt kastner gallery. 
On July 23 will be a second part focusing on 
contemporary authors. Organ, poetics, rap 
and dance.

TIPY NA VÝLET / TIPS FOR TRIPS

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LUHAČOVICE
Solné 1090, Luhačovice

Intervence #32: Ozvěny zpěvu sirén /
Intervention #32: Echoes of Siren Songs 
Björnsonova, Jan Boháč, Šárka Koudelová, 
Martin Lacko, Michael Nosek
24. 6. – 30. 8.
Výstavní intervence do Městské plovárny 
v Luhačovicích představí umělecká díla vzta-
hující se k tematice bájných bytostí, které 
jsou ve fantaskních příbězích známé pod růz-
nými označeními – mořská panna, víla, siréna, 
rusalka – a také k vodnímu živlu, který obývají 
a podle pověstí také částečně ovládají.
Dlouhodobá řada tzv. intervencí je založena 
na spolupráci Společnosti Jindřicha Cha-

lupeckého s regionálními galeriemi a také 
institucemi, které nejsou zaměřené na 
prezentaci výtvarného umění.

en The exhibition intervention at the 
Municipal Swimming Pool in Luhačovice will 
present works of art related to the theme 
of the mythical creatures which are known 
in fantasy stories under various designations 
– mermaid, fairy, siren, undine – and also to 
the element which they inhabit and, accord-
ing to legends, also partially control.
The long-term series of so-called interven-
tions is based on the cooperation of the 
Jindřich Chalupecký Society with regional 
galleries and also institutions that are not 
focused on the presentation of contempo-
rary visual art.
k/c Veronika Čechová

8SMIČKA – ZÓNA PRO UMĚNÍ
Kamarytova 97, 396 01 Humpolec
st–ne 10–18 h • 8smicka.com

Balthus, Josef Bolf, Alén Diviš, Li Kche-žan, 
Alfred Kubin, Alena Kučerová, Matouš 
Lipus, Victor Man, Věra Nováková, Silke 
Otto-Knapp, Bohuslav Reynek, Ivan 
Sobotka, Béla Tarr: Jdu prachu samotou 
s průhledy do zahrad. Reynek v dialogu / 

I Walk Through Solitude of Dust with 
Glimpses of Gardens.
Reynek in Dialogue
25. 6. – 25. 9.
Náš návrat k dílu Bohuslava Reynka (grafik-
-básník-překladatel) kótují dva základní 
tóny jeho tvorby a prožívání světa – úzkost 
a něha. Průhledy do Reynkova grafického 
a kreslířského díla, k jeho existenciálním 
tísním a soucitným dotekům, se pokou-
šíme rozšířit o pohledy, dialogy a setkání 
s několika spřízněnými tvůrci – v rozpětí od 
generačních druhů po současné autory. 
en Our return to the work of Bohuslav 
Reynek (graphic artist/poet/translator) 
is marked by two basic tones of his work 
and his experience of the world – anxiety 
and tenderness. We attempt to extend 
our views of Reynek’s graphic and drawing 
work, its existential distress and compas-
sionate touches, with insights, dialogues 
and encounters with several related artists 
– ranging from generational comrades to 
contemporary artists.
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