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

 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

Giulia Faccin, Hana Komanová, Burak 
Korkmaz, Jitka Králová, Jaroslav Michl,
Pedro F. Neto, Ján Skaličan, Karolína Žižková: 
Inspiration Forum LAB 2021/22: Meze růstu
6. 9. – 25. 9.
Kolektivní výstava stipendistů/ek interdisci-
plinárního programu Inspiration Forum LAB 
2021/22 představí tři projekty kombinující 
umělecký a designový výzkum, jež se točí ko-
lem budoucnosti toků základních chemických 
prvků, měst a říčních ekosystémů.
en The collective exhibition of the fellows 
of the interdisciplinary programme IF LAB 
2021/22 will present three projects combining 
art and design research revolving around the 
future of flows of basic chemical elements, 
cities, and river ecosystems.
Tutoři/rky programu / Program tutors: Zbyněk 
Baladrán, Lenka Hámošová, Lukáš Likavčan

Karolina Balcer, Kristina Fingerland, Robert 
Gabris, annette hollywood, Charlotte Jarvis, 
Signe Johannessen, Eva Koťátková, Marie 
Lukáčová, Mary Maggic, Markéta Magidová, 
Maternal Fantasies, Zoë Claire Miller, Mothers 
Artlovers, Chiara No, Nina Paszkowski, 
Minh Thang Pham, Anni Puolakka, Vojtěch 
Radakulan, Adam Rzepecki, Jirka Skála, Maja 
Smrekar, Martina Drozd Smutná, Anastasia 
Sosunova, Sophia Süßmilch, Marie Tučková, 
Sophie Utikal, Marianne Vlaschits, a další / 
and others.
Nejen nukleární rodina: Recepty na štěstí 
/ Beyond Nuclear Family: Recipes for 
Happiness
14. 10. – 27. 11.
Projekt si klade za cíl prozkoumat model „nuk-
leární rodiny“ (otec, matka, děti) a navrhnout 
mozaiku jeho možných alternativ prostřednic-
tvím děl současných mezinárodních umělců.
en The project aims to explore the “nuclear 
family” model (father, mother, children) and 
suggest a mosaic of its possible alternatives 
through the works of international contempo-
rary artists.

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

 Minority Report
20. 9., 18:00
Projekční pásmo představí forenzní obrat 
v současném umění, kdy se audiovizuální díla 
stávají nástrojem boje proti lidskoprávním 
a environmentálním zločinům. Program je 
součástí Fotograf Festivalu #12.
en The screening event will present the foren-
sic turn in contemporary art, where audiovisu-
al works become a tool in the fight for human 
rights and against environmental crimes. The 
program is part of Fotograf Festival #12.
k/c Tomáš Kajánek, Vojtěch Märc, Elisabeth 
Pichler

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

Veronika Čechmánková, Sarah Dubná, 
Lucie Lučanská
10. 9. – 23. 10.
k/c Veronika Čechová

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

 Ludwig Rauch, Jakob Ganslmeier, Norman 
Behrendt, Mykola Ridnyi, Rozkrývání skupiny 
NSU ⁄ Unravelling the NSU Complex, Ewa 
Einhorn, Mareike Bernien & Alex Gerbaulet, 
belit sağ, Tomáš Rafa:
Extrémně normální / Extremely Normal
9. 9. – 22. 10.
Výstava je věnována ambivalenci vizuálních 
reprezentací krajně pravicového násilí. Vizu-
ální stereotyp „krajně pravicového vyvrhele“ 
se zdá být zastaralý, protože nepostihuje 
obrovský rozsah současných projevů přísluš-
nosti k extrémně nacionalistické a pravicové 
politice.
en The group Office presents another chapter 
of the project Dead Dove: Do Not Eat. 
Within this project, the collective functions as 
a spatial intervention team that occupies the 
locations of their events and invites people 
to participate in experiencing the particular 
place and its functions.
k/c Tereza Rudolf, Elisabeth Pichler, Markéta 
Mansfieldová

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

 Živa Drvarič, Julie Falk, Elisabeth Molin, 
Elizabeth Orr, Anna Ročňová, Alex Thake, 
Lauda Vargas, Vladimíra Večeřová, Anna 
Walther: Compact. Time. Constraint
2. 9. – 1. 10.
Výstava děl vycházející z formátu A4 je inspi-
rována projektem Small Sculptures v galerii 
v Sharp Projects. Koncept vycházel z ideji, že 
každý by měl možnost vlastnit umělecké dílo. 
Kompaktnost děl sebou však nenese fyzickou 
ani vizuální jednotnost.
en An exhibition of artworks based on the A4 
standardized sheet of paper. This group show 
is inspired by the exhibition at Sharp Projects 
entitled Small Sculptures, which was concep-
tualized from the belief that everyone should 
have the opportunity to own a piece of art.
k/c Ilethia Sharp

Natálie Pešková & Jakub Pavlík
6. 10. – 22. 10.
k/c František Fekete

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

Jan Vranovský: Paralelní svět / Parallel world
17. 8. – 1. 10.
Obsáhlý fotografický projekt Jana Vranovského 
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 metabolizující japonská města 
sestávají.
en Jan Vranovský's extensive photographic 
project examines a 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 phe-
nomena that fabricate permanently metaboliz-
ing Japanese cities.
k/c Tereza Bonaventurová, Martin Fojtek

Matěj Skalický
5. 10. – 12. 11.
Matěj Skalický ve svých velkoformátových 
černobílých fotografiích kontemplativním ohle-
dáváním okolního prostoru vytváří jakási rurální 
vanitas a v současné informačně i vizuálně 
zahlcené a stále se zrychlující době přináší tolik 
potřebné zastavení.
en In his large-format black-and-white 
photographs, Matěj Skalický creates a kind of 
rural vanitas by contemplatively surveying the 
surrounding space and brings a much-needed 
pause in the current visually overloaded time.
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

Ondřej Basjuk: Tůtentáton
18. 10. – 24. 11 .

Autor na výstavě představí osobní pohled na 
roli otce a vnímání dítěte v situaci, kdy oba 
rodiče vytvářejí umělé obrazy, jakousi vizuální 
nadstavbu okolní reality.
en The artist will present a personal view on 
the role of the father and the perception of 
the child in a situation where both parents 
create artificial images, a kind of visual super-
structure of the surrounding reality.

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 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 con-
temporary theorists but above all many artists 
themselves.
k/c Jitka Hlaváčková

1902. Auguste Rodin v Čechách a na Moravě / 
1902. Auguste Rodin in Bohemia and in 
Moravia
25. 10. 2022 – 31. 1. 2023
V roce 1902 navštívil Prahu a Moravu francouz-
ský sochař Auguste Rodin. Tato cesta, spojená 
s jeho tehdy největší zahraniční výstavou, byla 
důležitá nejen pro sochaře samotného, ale za-
nechala nesmazatelné stopy i v místě návštěvy.
en In 1902, the French sculptor Auguste Rodin 
visited Prague and Moravia. This trip, associ-
ated with his largest exhibition abroad at the 
time, was important not only for the sculptor 
himself but also for the indelible traces he left 
at the places he visited.
Autorský kolektiv / Collective of authors: 
Hana Dvořáková, Magdalena Juříková, Martin 
Krummholz, Helena Musilová, Vít Vlnas

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

John Wehrheim: Paradise Lost
12. 10. – 8. 1.
V roce 1969 se několik hippies usadilo na 
ostrově Kauai na Havaji, kde postupně vznikla 
širší komunita. Skládala se ze širokého spektra 
lidí od hippies přes surfaře, volnomyšlenkářské 
rodiny až po veterány z Vietnamu. Výstava 
přináší kompletní soubor fotografií autora 
a dokumentární film.
en In 1969, several hippies settled on the 
Hawaiian island of Kauai, where a wider com-
munity of people gradually settled. It consisted 
of a wide range of people, from hippies to 
surfers, from free-thinking families to Vietnam 
War veterans. The exhibition brings together 
the complete set of Wehrheim's photographs 
as well as a documentary on the same subject.
k/c Adam Ligas, Martin Řezníček, Magdalena 
Juříková

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

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

ikonky / icons
 Fotograf festival #12
  Bienále Ve věci umění / 

Matter of Art 2022
 SUMO Prague 2022

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

Alannah Robins: Behold
8. 9. – 19. 11.
V tomto krásném prostoru v městském 
parku zvu návštěvníka/diváka do pohlcujícího 
setkání s přírodou, které může iniciovat jakýsi 
milostný vztah mezi přírodou a lidstvem – 
a vzájemné léčení mezi nimi. (Alannah Robins)
en In this beautiful space, in this urban park, 
I invite the audience/viewer into an im-
mersive encounter with nature which might 
initiate a kind of love affair between nature 
and mankind – and mutual healing between 
the two. (Alannah Robins)
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. 9.
Tematický projekt nabízí vizuální výpověď sou-
časných umělců i tvůrců art brut o tajemných 
silách přírody, nekonečném koloběhu, zrodu, 
zmaru a znovuzrození, opírající se především 
o mnohotvárnost symbolické řeči květin.
en This thematic project 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

Bohdan Holomíček: Fotografové a fotografky
7. 10 – 10. 11.

Z nekonečného počtu portrétů, které 
Bohdan Holomíček ve svém tvůrčím zápalu 
za desítky let vytvořil, jsme pro náš výstavní 
projekt vybrali portréty jeho kolegů a kolegyň 
– fotografů a fotografek, které zachytil od 60. 
let minulého století až po dnešek.
en From the endless number of portraits that 
have resulted from Bohdan Holomíček’s cre-
ative zeal over the decades, for our exhibition 
project we have selected portraits of his 
photographer colleagues which he captured 
from the 1960s to the present day.
k/c Nadia Rovderová

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

Robert Gabris: Insectopia
8. 8. – 15. 9.

 Ulf Aminde: Outlet
15. 9. – 15. 1.
Série snímků vycházející z fotografií naleze-
ných na internetu dokumentuje aktivistické 
útoky na obchody nabízející oblečení a značky 
typické pro ultra-pravicovou scénu.
en A series of images based on photos found 
on the internet which documents activist at-
tacks on shops selling typical ultra-right-wing 
clothing and brands.
k/c Lenka Kukurová, 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
2. část výstavy – Václav Kopecký
10. 8. – 16. 9.
Dvojice výstav je příležitostí prostřednic-
tvím dvou interpretací nahlédnout na dílo 
J. Sudka jako na živý a inspirativní odkaz. 
Motivem propojené prezentace malíře Davida 
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 opportu-
nity to look at J. Sudek's work through two 
interpretations as a living and inspiring legacy. 
The motif of the interconnected presentation 
of the painter David Hanvald and the pho-
tographer Václav Kopecký are examples of an 
active approach to the art of the past and the 
establishing of a dialogue with the work and 
personality of its creator.
k/c Jiří Ptáček

Pavel Nádvorník
5. 10. – 21. 11.
Nádvorník, jeden z hybatelů revolučního dění 
na FAMU a spoluzakladatel agentury Radost, 
byl i výjimečným fotografem neotřelých 
témat. Jeho cykly o romské sexuální sub-
kultuře, prostředí předrevolučních kotelen 
či o prvních porevolučních volbách dodnes 
překvapují svojí důsledností i pronikavostí.
en Nádvorník, one of the driving forces 
behind revolutionary events at FAMU and 
a co-founder of the agency Radost, was 
also an exceptional photographer of unusual 
subjects. His series on the Romani sexual 
subculture, the setting of pre-revolutionary 
boiler rooms, or the first post-revolutionary 
elections still surprise today with their consis-
tency and insight.
k/c Gábina Fárová a Pavel Vančát

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. – 30. 10.

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 • po domluvě / by 
appointment • berlinskejmodel.cz

 Rebekka Benzenber, Monika 
Grabuschnigg, Constantin Hartenstein, 
Eliška Konečná, Mary-Audrey Ramirez: 
Scary Good
2. 9. – 24. 11.
V rámci třetího ročníku SUMO prezentu-
je Berlinskej Model výstavu Scary Good, 
připravenou ve spolupráci s berlínskou 
galerií současného umění Anton Janizewski. 
„V tvorbě je bolest i vzrušení. Jakmile se 
myšlenka začne projevovat jako něco, co je 
příliš dobré, člověk je přitahován k nedůvěře 
v dobrý pocit. Častěji než ne se očekávaná 
velkolepost ukáže, že je spíše triviální než 
mimořádná.”
en For the third edition of SUMO, Berlinskej 
Model presents Scary Good, a curatorial 
project by the Berlin-based contemporary 
art gallery Anton Janizewski. “There is pain 
and excitement in creation. As soon as an 
idea starts manifesting into something that 
feels too good, one is drawn to distrust the 
good feeling. More often than not, anticipat-
ed greatness reveals itself as trivial rather 
than extraordinary.”
k/c Anna Meinecke

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

Siegfried Herz: Eurydiké znovu nalezená
9. 9. – 9. 10.
Herz nevidí mytologické příběhy jako nezá-
vazné příhody z dávno zaniklých časů, jsou 
pro něj otevřenou knihou, ke které přidává 
vlastní zkušenosti i sny. Jeho práce jsou tak 
zcela současné, ukazují stálost a stejnost 
lidských emocí, které nepodléhají času ani 
marným iluzím pokroku.
en Herz does not see mythological stories 
as non-binding tales from times long gone. 
For him, they are an open book to which he 
adds his own experiences and dreams. His 
works are thus completely contemporary, 
showing the permanence and the sameness 
of human emotions, which are not subject 
to time or the vain illusions of progress.
k/c Otto M. Urban.

CAPACITAS STATUA POLICLINICA (�) 
Fakultní nemocnice v Motole / University 
Hospital Motol, V Úvalu 84 (naproti 
vstupu do metra / opposite the metro 
entrance) • ctyridny.cz

Kryštof Doležal & Lenka Tyrpeklová: Come 
on!
Motolské prostranství se transformuje 
v prostor, ve kterém může návštěvník 
trénovat svou odvahu. Balancovat jako 
provazochodec nad městem, možná plný 
obav i očekávání, ale s nadhledem. S hlavou 
v „oblacích“, v níž se hromadí přání. Ná-
hodný kolemjdoucí se tak vydává na cestu 
bezpečného hazardu s odvahou. Když máš 
z něčeho strach, udělej to hned!
en The Motol area is transformed into 
a space where visitors can train their cour-
age. Balancing like a tightrope walker above 
the city, perhaps full of fears and expecta-
tions but with a sense of detachment. With 
one's head in the "clouds," where wishes 
accumulate. The random passerby thus 
embarks on a journey of safe gambling with 
courage. If you're afraid of something, do 
it now!

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

(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, sochařce 
a ilustrátorce Věře Novákové.
en Life and artwork, artwork and life. 
A tribute to an extraordinary personality of 

 Bienále Ve věci umění / 
Matter of Art 2022
www.matterof.art
21. 7. – 23. 10.

Výstava hledá kořeny násilí současnosti v trau-
matech 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 exhibition looks for the roots of the vio-
lence of the present in the traumas of the past, 
and through the language of contemporary 
art and culture it seeks to find ways to discuss 
and process these traumas in order to better 
understand the spirit of the past that haunts us 
still. The exhibition is organized by tranzit.cz in 
cooperation with GHMP.

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

Suška – Kameny / Škoda – Objekty
Suška – Stones / Škoda – Objects
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 HOLLAR (C3) 
Smetanovo nábřeží 995/6 • út–ne/Tue–Sun 
10:00–12:00, 13:00–18:00 • hollar.cz

Iva Krupicová, Michala Gorbunovová, Zuzana 
Růžičková, Peter Kollár, Jiří Hanuš: Mladá 
grafika: GENERACE 201522–202103
8. 9. – 2. 10.
Výstava mapující grafickou tvorbu mladé 
generace nabízí vhled do osobitých realizací 
pěti autorů, kteří vstoupili do Sdružení českých 
umělců grafiků Hollar mezi lety 2015–2021. Díla 
dokládají, kam se ubírá současná grafika, ať už 
vytvářená tradičně, nebo za použití experimen-
tálních metod.
en This exhibition mapping the print work of 
the young generation offers an insight into the 
distinctive realizations of five artists who joined 
the Association of Czech Graphic Artists Hollar 
between the years 2015 and 2021. The works 
illustrate the direction contemporary printmak-
ing is heading, whether created traditionally or 
using experimental methods.
k/c Barbora Vlášková

ISSO – současná česká serigrafie
13. 10. – 6. 11.
Druhá část třídílného výstavního cyklu z roz-
sáhlých sbírek Mezinárodního serigrafického 
sympózia Ostrava / International Symposium 
Serigrafie Ostrava představuje současnou se-
rigrafickou tvorbu, nyní zaměřenou na aktuální 
českou uměleckou grafickou scénu.
en The second in a three-part exhibition series 
from the extensive collections of the Interna-
tional Serigraphy Symposium Ostrava presents 
contemporary serigraphic work, now focused 
on the current Czech printmaking scene.
k/c Robert Makar, Patrik Ševčík, Andrea 
Uváčiková, čestný kurátor Eduard Ovčáček

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

NORDIC ARCTIC / Udržitelná architektura za 
polárním kruhem
NORDIC ARCTIC / Sustainable Architecture 
beyond the Arctic Circle
9. 9. – 30. 10.
Architektura jako významný faktor pro zacho-
vání kvality exponované krajiny nebo veřejného 
prostoru.
en Contemporary architecture as an important 
factor in maintaining the quality of an open 
landscape or public space.

Landscape Festival Praha 2022
Nádraží ne/využitá / Prague stations un/used
21. 6. – 2. 10.
Letní krajinářský festival představí umělecko-
-architektonické intervence a díla renomova-
ných umělců i studentů. Interpretace jejich 
zásahů nabídne nové čtení vztahů v okolí 
Smíchovského nádraží, Florence, Palmovky 
a Nákladového nádraží Žižkov.
en The summer Landscape Festival will present 
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 relation-
ships in major infrastructural nodes in Prague: 
the Smíchov Railway Station, the Florenc 
neighbourhood, Palmovka, and the Žižkov 
Freight Station.
www.landscape-festival.cz

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

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 zahrnuje 
jak profesionální, tak i kaligrafickou tvorbu 
studentů a dětí v obou zemích, digitálně 
převedenou do razítek, reprodukujících pikto-
grafické obrázky a znaky na užitkové předměty. 
Bude doplněna komentovanou prohlídkou 
a workshopy pro zájemce.
en The exhibition was held with Czech partici-
pation already in August 2021 in the Hachioji 
City Hall in Tokyo and includes the calligraphic 
work of both professionals and students/
children from the two countries, digitally con-
verted into stamps reproducing pictographic 
images and signs for utility objects. It will be 
complemented by guided tours and work-
shops for those interested.
k/c Chikuho Matsumoto, Shinkichi Okada, 
Vlasta Čiháková Noshiro

Michal Tomek: Příběhy z karet / Stories  
from cards
20. 9. – 16. 10.
Výstava cyklu maleb, oživujících fiktivní 
příběhy figur z hracích karet. Na jednotlivých 
obrazech se dostávají do prostředí a situací, 
jež vypovídá o jejich původním možném 
smyslu a společenském významu. Jedná se 
ale možná i o překroucené historické sdělení, 
útržky ze snů, anebo pokus o interpretaci 
něčeho důležitého či zasutou vzpomínkuv na 
nedokončenou hru.
en An exhibition of a series of paintings that 
bring to life figures from playing cards through 
fictitious stories. In each painting, the figures 
come into environments and situations that 
speak to their possible original meaning 
and social significance. But this may also be 
a distorted historical message, fragments from 
dreams, or an attempt to interpret something 
important or a buried memory of an unfin-
ished game.
k/c Vlasta Čiháková Noshiro

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

Jakub Berdych a Jakub Berdych Karpelis
Okurková saisona
19. 8. – 7. 10.
Výstavu s názvem Okurková saisona představí 
v polovině srpna Galerie Kuzebauch. Umělec 
Jakub Berdych vytvořil sérii tavených plastik 
s názvem Objekty a Jakub Berdych Karpelis 
skrze zkoumání technických možností skla 
vytvořil kolekci Narcissus.
en The Kuzebauch Gallery will present an 
exhibition called Silly season. Jakub Berdych 
created a series of cast glass sculptures called 
Objects, and Jakub Berdych Karpelis made the 
Narcissus collection by exploring the technical 
possibilities of glass.
k/c Simona Martínková

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

Adolf Hoffmeister – 120 let od narození / 
Adolf Hoffmeister – 120 years since his birth
7. 9. – 7. 10.
Výstava představí při příležitosti 120 let od 
narození Adolfa Hoffmeistera komorní výběr 
z díla, od linorytů z roku 1917 až po koláže 
z počátku sedmdesátých let. Největší pozor-
nost bude věnována podobám českých a svě-
tových osobností, které autor kreslil průběžně 
od poloviny dvacátých let.
en On the occasion of the 120th anniversary 
of Adolf Hoffmeister's birth, the exhibition 
will present an intimate selection of his work, 
ranging from linocuts from 1917 to collages 
from the early 1970s. Most attention will be 
given to the portraits of Czech and world per-
sonalities, which the artist drew continuously 
from the mid-1920s onwards.

Karel Pauzer: Sochy a kresby / Sculptures 
and drawings
12. 10. – 4. 11.
Výstava expresivních sochařských děl nestora 
české figurální plastiky doplněná o kresby na 
papíře.
en An exhibition of expressive sculptural works 
by the icon of Czech figurative sculpture, 
supplemented by drawings on paper.

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

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

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

Matěj Frank: Monolog (Dialog) /  
The Monologue (The Dialogue)
31. 8. – 31. 10.
Jak zní město přes přes den? A v noci? A jak 
v létě a jak na podzim? Jaké jsou průniky 
hlukovych ploch a zvukovych detailu Vršovic? 
A může se ze dvou Monologů stát Dialog?
en How does the city sound during the day? 
And at night? And how in summer and how in 
autumn? What are the intersections of noise 
surfaces and sound details of Vršovice? And 
can two Monologues become a Dialogue?

Tomáš Hlavina: Paralelní zapojení /  
Parallel Wiring
do/until 31. 10.
Paralelní zapojení je jakousi kumulací energie. 
Paralelní řezy zkoumají, co se odehrává uvnitř 
objektu – houby, v souběžných vrstvách, 
různě od sebe vzdálených. Tyto živé organismy 
představují metaforu vztahů – rhizomatické 
schéma naznačuje spojení, dokonalou síť, jenž 
nemá začátek ani konec, žádné hranice.
en Parallel wiring is a kind of energy accumula-
tion. Parallel sections explore what is hap-
pening inside an object – sponges, in parallel 
layers, differently spaced apart.
These living organisms are a metaphor for re-
lationships - the rhizomatic scheme suggests 
a connection, a perfect network that has no 
beginning or end, no boundaries.

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

Tomáš Žemla: Přespolní sonáty
31. 8. – 1. 10.

Miloš Šejn: Rokle a zahrady
5. 10. – 5. 11.

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

fragilités
Francis Alÿs, Michael Armitage, Maria 
Bartuszová, Bianca Bondi, Louise Bourgeois, 
Geta Brătescu, Edith Dekyndt, Susanna 
Fritscher, William Kentridge, Kapwani Kiwanga, 
Dominik Lang, Luboš Plný, Anri Sala, Vivian 
Suter, Alina Szapocznikow, Barthélémy Toguo, 
Anna Zemánková
20. 10. – 8. 1.
Zranitelnost a křehkost se dnes staly klíčovými 
koncepty vztahujícími se ke stavu člověka 
i ekologie. Mezinárodní výstava děl sedmnácti 
umělkyň a umělců, kteří se různými způsoby 
hluboce zabývají křehkostí a reflektují napětí, 
spletitosti i paradoxy v ní obsažené.
en Vulnerability and fragility have today 
emerged as key concepts, relating to both 
human and ecological conditions, the in-
ternational exhibition presenting seventeen 
artists unfolds these concepts, visions and 
sensibilities.
k/c Elena Sorokina, Silvia Van Espen

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

Mark Ther a Nicola Kekerovic:  
Tam vzadu / Da hinten
15. 9. – 21. 10.

Martin Herold a Marie Raffn
25. 10. – 2. 12.

VLAJKA

Sophie Utikal: I thought we had  
more time (Grief)
14. 6. – 23. 10.
k/c Tereza Jindrová

Marie Raffn
25. 10. – 6. 12.

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

O nádobě, nádobách a číslech / About the 
vessel, vessels and numbers
9. 9. – 15. 10.
Výstava představí dostupné techniky výroby 
keramiky a porcelánu. V analytické části se 
projekt zaměří na environmentální dopady je-
jich. Jde o snahu poukázat na možnosti rozvoje 
udržitelnějších postupů.
en The exhibition will present the available 
techniques of ceramic and porcelain produc-
tion. The analytical part of the project will 
focus on the environmental impact of these. 
It is an attempt to point out the possibilities of 
developing more sustainable practices.
k/c Adam Železný

Nikola Ivanov: Přesyceni jasem
21. 10.–26. 11.
Vícekanálová videoinstalace shrnuje autorův 
doktorský výzkum věnovaný tématu kolonizace 
nočního času, způsoby, kterými modernita pro-
měnila chápání a prožívání noci až do dnešního 
stavu fungování 24/7. Zvláštní pozornost je 
věnována tendencím, které se snaží eliminovat 
tmu úplně.
en This multi-channel video installation sum-
marizes the artist's doctoral research on the 
colonization of nighttime and the ways in which 
modernity has transformed the understand-
ing and experience of the night to the current 
state of 24/7 functioning. Special attention is 
paid to the tendencies that seek to eliminate 
darkness altogether.
k/c Tereza Rudolf

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

Antonín Střížek: Krajiny, Květiny, Zátiší, Město
2. 9. – 16. 10.

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

Martin Salajka: Mimikry
23. 8. – 2. 10.
Autor se ve svém vizuálním přemýšlení zamě-
řuje na některé aspekty současného života, 
jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí 
a tím i obecně neuchopitelné. V jeho obrazech 
se stejně tak objevují ryby a chameleoni, 
jako městské přeludy potulující se labyrintem 
nočních ulic.
en In his visual contemplation, the author 
focuses on some aspects of contemporary 
life that are inherently changeable, confusing, 
and thus also generally incomprehensible. In 
his paintings, fish and chameleons appear like 
urban phantoms wandering the labyrinth of 
nighttime streets.
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

 Christina Werner, Anetta Mona Chişa & Lu-
cia Tkáčová, Tomáš Kajánek & Artur Żmijewski, 
Jakob Ganslmeier, Jasmina Cibic:
Sporná místa paměti / Contesting Sites of 
Memory
14. 9. – 5. 11.
Výstava odkazuje k dílu francouzského histo-
rika Pierra Nory a jeho teorii „míst paměti“. 
Vybraná díla reflektují zastoupení nacionálních 
vyprávění ve veřejném prostoru a zpochybňují 

představu univerzálně sdíleného národního 
odkazu.
en The exhibition refers to the work of French 
historian Pierre Nora and his theory of "sites 
of memory." The selected works reflect on the 
representation of national narratives in public 
space and challenge the idea of a universally 
shared national legacy.
k/c Markéta Mansfieldová, Elisabeth Pichler, 
Tereza Rudolf

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

Adriana Sarnová: Glue Tears
do/until 11. 9.

GALERIE VZLET (A4) 
Holandská 699/1 • po–pá/Mon–Fri, 9:00–
19:00 so–ne/Sat–Sun, 11:00–19:00 • vzlet.cz

David Böhm a Jiří Franta: Okey, Let´s Try  
That Again, But This Time Good
1. 9. – 1. 2.
Výstava je rozdělena do dvou části – první se 
odehrává ve veřejném prostoru města přímo 
na fasádě domu a druhá ve vstupní hale Vzletu. 
Kurátorka galerie vybrala tyto dva autory ze-
jména kvůli jejich smyslu pro hravost, nadsázku 
a neustálé hledání i ověřování hranic kresby.
en The exhibition is divided into two parts – 
the first takes place in the public space of the 
city, directly on the façade of the building, and 
the second in the entrance hall of Vzlet. The 
curator of the gallery chose these two artists 
mainly because of their sense of playfulness, 
exaggeration, and constant search for and veri-
fication of the boundaries of drawing.
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

Erika Pellicci
19. 7. – 3. 10.
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, rov-
nováhy, termorecepce, propriocepce a bolesti.
en Erika has taken many photographs investi-
gating multiple themes, ideas, and feelings with 
unforgettable sensitivity. In this exhibition Erika 
will be focusing on themes like: sight, hearing, 
smell, taste, touch, balance, thermoreception, 
proprioception, and pain.
k/c Filip Kartousek

Erli Grünzweil: Poetics Aesthetics 
Composition
4. 10. – 1. 1.
Autor na základě inscenovaných situací a věcí 
vytváří surrealistický svět obrazů, které se 
zabývají sociologickými a socioekonomickými 
tématy. Výchozím bodem pro obrazy je inter-
akce mezi objektem, člověkem a přírodou.
en Based on staged situations and objects, 
Grünzweil creates a surreal world of images 
that deal with sociological and socio-economic 
themes. The starting point for the images is 
the interaction between object, human, and 
nature.

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

Mai Rajchlová, Monika Hniková: forming 
storming norming performing
6. 9. – 31. 10.
Mai zkoumá, jak rodiče a společnost utvářejí 
naše budoucí já. Monika odlévá kusy automo-
bilových motorů a další díly do negativu. Obě 
pracují s formou. Monika skrze ready-made, 
Mai naopak upozorňuje, že dítě není ready-
-made, ale utváří ho jeho nejbližší.
en Rajchlová explores how parents and society 
shape our future selves. Hniková casts pieces 
of automotive car engines and other parts 
into negatives. Both work with form – Hniková 
through readymades, while Rajchlová, on 
the other hand, points out that a child is not 
a readymade but is shaped by those closest 
to him.

 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

 Adam Christensen: The Wind Swallowed 
My Words
3. 9. – 29. 10.

Adam Christensen je dánský multidisciplinární 
umělec, který pracuje s textilem, videem, insta-
lací a performance, skrze něž zprostředkovává 
emocionální a fyzické zážitky. Zapojuje teatrální 
i běžné pomocí procítěných a emočně na-
bitých performancí, v nichž se mísí gender, 
osobní příběhy, vzpomínky na dětství, rozporné 
a surové skutečnosti. V interakci s publikem 
rozvíjí nové lyrické narativy, často akordeonem 
doprovázeným zpěvem a předčítáním krátkých 
příběhů nebo anekdot.
en Adam Christensen is a Danish multidisci-
plinary artist who works with textile, video, 
installation, and performance to convey 
experiences both emotional and physical. 
Engaging the theatrical as well as the everyday 
through heartfelt and emotionally charged 
performances mixing gender, personal stories, 
childhood memories, and conflicted, brutal 
realities, Christensen interacts with the audi-

mladých ilustrátorů a komiksových tvůrců za 
poslední rok. Festival chce prostřednictvím 
této sekce nabídnout právě to nejčerstvější 
z ilustrátorské scény, a také představit nová 
jména. Přehlídka bude opět rozdělena do 
dvou samostatných sekcí: komiks a volná 
ilustrace.
en The tradition of celebrating fresh work in 
the field in the Young Talent Showcase will 
bring, for the third year, the best work to 
come out of the studios of young illustrators 
and comic book creators in the last year. 
Through this selection, the festival aims to 
share the latest from the illustration scene 
and to introduce new names.
k/c Odborná porota LUSTR

Odlesk helénského slunce / Reflections  
of the Hellenic Sun
10. 10. – 3. 11.
Výstava prostřednictvím sbírky odlitků antické 
plastiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
zkoumá nejen fenomén kopií samotných, ale 
i proměny vztahu k antickému dědictví ve spe-
cifickém českém prostředí 18. – 20. století.
en Through the collection of ancient sculpture 
casts of the Faculty of Arts of the Charles 
University, the exhibition explores not only 
the phenomenon of copies themselves but 
also the transformation of the relationship to 
ancient heritage in the specific Czech envi-
ronment of the 18th - 20th century.
k/c Lenka Vacinová, Petr Pavúk

Josef Čižmár, Pavel Dušek: INSIDe
6. 10. – 28. 10.
Potká se tvorba umělců v reliéfu?
en Will the artists' work meet in the relief?
k/c Filip Kazda 

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

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

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 – sběratele, kurátora 
a zakladatele jedné z prvních soukromých ga-
lerií po sametové revoluci jménem Behémót. 
Babíček v 90. letech reflektoval umělecké dění 
napříč generacemi, podporoval vznik kon-
ceptuálního umění a zasadil se o první výstavy 
velkých zahraničních jmen v Nové síni.
en The exhibition presents the private collec-
tion 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, sup-
ported 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

Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye  
and the Years Are Behind Us
29. 9. – 13. 2.
Dosud největší přehlídka děl německého 
výtvarníka, který již víc než dvacet let pracuje 
s analogovými nosiči zvuku, je jeho první 
samostatnou výstavou v České republice. Do 
Prahy přenese umělcův komplexní osobní ves-
mír, který se rozpíná mezi výtvarným uměním 
a berlínskou hudební scénou.
en The German artist's largest exhibition 
to date covers more than 20 years of his 
practice working mainly with analogue sound 
storage media. The exhibition aims to bring 
a sense of the Berlin-based artist's personal 
universe to Prague through an ongoing in-
terdisciplinary program featuring Hildeb-
randt's guests.
k/c 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

 Ryuha: Atsuo Hukuda, Shuhei Fukuda: 
Monochrome
2. 9. – 24. 11.
Po čtyřech letech se vrací do Čech japonští 
umělci Atsuo Hukuda a Shuhei Fukuda, aby 
pro prostory galerie Kvalitář opět připravili 
společný projekt, odkazující k jedné z tradic 
japonského umění v rámci současného umění 
a navázali tak na svojí velice úspěšnou výsatvu 
RYUHA z roku 2018.
en After four years, Japanese artists Atsuo 
Hukuda and Shuhei Fukuda are coming back 
to the Czech Republic to once again present 
a joint project at the Kvalitář gallery, referring 
to one of the traditions of Japanese art within 
the framework of contemporary art and thus 
following up on their very successful exhibi-
tion RYUHA from 2018.
k/c Michal Škoda

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

Ralph Gibson
24. 6. – 11. 9.

Maryna Veklynets: Nejistá budoucnost
8. 7. – 12. 9.

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

Last Oblivion (Tina Damgaard, Elena Biner): 
The Aural Storm
15. 9. – 28. 10.
Last Oblivion pracují s formátem site-specific 
instalací a doprovodných performancí. Vy-
tvářejí záhadné vesmíry pokřivených, ale stále 
nám známých světů, inspirovaných mytologiemi 
a sci-fi.
en Last Oblivion work with the format of site-
specific installations and performance. They 
create mysterious universes of distorted but 
still familiar worlds, inspired by mythologies 
and science fiction.
k/c Natálie Kubíková, 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 the experiences of 
people 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

Ich/Du
&
Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Anetta Mona 
Chişa, Jen Kratochvil, Adéla Svobodová
27. 9. – 20. 11.

Umělecká praxe jako řada spoluprací, které 
se prolínají a spojují do souboru souběžně 
rezonujících hlasů, občas si pohrávajících 
s disonancí. Ich/Du, kolaborativní výstava 
zkoumá způsoby partnerství bez vymezených 
oběžných drah.
en An artistic practice as an array of collabora-
tions intertwined and fused into an ensemble 
of concurrently resonating voices, at times 
toying with dissonance. The collaborative ex-
hibition Ich/Du explores modes of partnership 
without defined orbits.

GALERIE KOSTKA

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

Anežka Hošková, Lucie Mičíková  
a Pavel Příkaský: A Moment of Stillness
27. 9. –20. 11.

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

Olbram Zoubek, Eva Kmentová:
Lidská důstojnost / Human Dignity
18. 6. – 2. 10.
Vzájemná konfrontace dvou výrazných osob-
ností poválečného sochařství, manželského 
páru Olbram Zoubek a Eva Kmentová. 
Rozšířená verze výstavy, která se v létě 2021 
konala v Litomyšli.
en A mutual confrontation between two promi-
nent 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 An exhibition of sculptor Barbora Blahutová, 
who is a representative of Czech exile figural 
sculpture.
k/c Ilona Víchová

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

– GALERIE JELENÍ

 Praxe sounáležitosti / Practices of 
Belonging
10. 9. – 25. 9.
Uskupení Office představuje další kapitolu 
svého projektu „Dead Dove: Do Not Eat“. 
V rámci tohoto mezinárodního projektu fun-
guje kolektiv jako prostorový intervenční tým, 
který okupuje místa svých akcí a zve lidi k účasti 
na prožívání konkrétního místa a jeho funkcí.
en An Office group presents another chapter 
of the project “Dead Dove: Do Not Eat“. 
Within this project, the collective functions as 
a spatial intervention team, occupying places 
where the events take place, inviting people to 
participate in experiencing the particular place 
and its functions.
k/c Markéta Mansfieldová, Elisabeth Pichler, 
Tereza Rudolf

ence to develop new lyrical narratives, often 
by singing with the accordion and reading out 
short stories or anecdotes.
k/c Caroline Krzyszton

– PROJEKT_ROOM

 Natalie Perkof: Kabinet miniatur a rozkoše / 
Cabinet of Miniatures and Delights
3. 9. – 29. 10.

Kabinet miniatur a rozkoše brněnské umělkyně 
Natalie Perkof představuje hravou reflexi 
a introspektivní zkoumání ženské sexuality 
a jejího propojení s přírodou. V sérii nových 
velkoformátových obrazů z karbonových vláken 
v kombinaci s rostlinnými objekty využívá 
autorka symbolické archetypy sexuality jako 
součást intimního vnitřního dialogu a zamýšlí 
se nad tím, jak měnící se genderové vzorce 
ovlivňují vztah mezi sexualitou a tělesností 
a jakou roli v ženské psychice hrají instinkt, 
intuice, péče a kreativita.
en Cabinet of Miniatures and Delights presents 
a playful reflection and introspective explora-
tion of female sexuality and its connection to 
nature by the Brno-based artist Natalie Perkof. 
In a series of new, large-scale, carbon fibre 
canvases combined with a botanical sculpture, 
the artist employs symbolic archetypes of 
sexuality as part of an intimate inner dialog 
that reflects upon how changing gender 
tropes impact the ongoing balancing act 
between sexuality and physicality and the role 
of instinct, intuition, nurturing, and creativity 
in the female psyche.

INSTITUTO CERVANTES (D4)
Na Rybníčku 536/6, Praha 2
po-pá/Mon-Fri, 10:00-19:00
praga.cervantes.es/cz
 

Architektura a femenismus. Bez začátku 
a bez konce / Arquitectura y feminismo. Sin 
principio ni fin
Ana Gallardo, Costa Badía, Julia Galán, Mara 
Sánchez Llorens, Luciana Levinton, Inés 
Sánchez de Madariaga, Col·lectiu Punt 6 
a „Madrid, město žen“, tým vedený Mariánem
Lópezem Fdz. Cao
29. 9. – 1. 12.
Výstava vychází z principu „bez začátku a bez 
konce“ brazilské architektky Liny Bo Bardi, 
přináší rozličné pojetí architektury a umění 
z pohledu genderu a soustředí se na udržitel-
nější a spravedlivější obývání prostoru.
en Based on a maxim by the Brazilian architect 
Lina Bo Bardi, &quot;without beginning or 
end&quot; this exhibition brings together 
different proposals approaching the arts and 
architecture with a gender perspective, focu-
sing on inhabiting spaces in a more sustainable 
and just way.
k/c Semíramis González

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

Tadeáš Kotrba: Rinascimento
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

Dena Shottenkirk: Filosofie a umění
28. 9. – 1. 10.
Speciální projekt Deny Shottenkirk propojující 
filosofii a umění.
en An special project by Dena Shottenkirk 
connecting philosophy and art.

Jan Krtička: Záznamy
7. 10. – 26. 11.
Autor se dlouhodobě věnuje práci s prostorem 
a zvukem. Jeho landartové a zvukové instalace 
reflektují přírodní a městskou krajinu, prožívání 
a momenty vnímání. Od vizuálně a materiálně 
minimalistického pojetí objektu se posunul 
k práci se zvukovou stopou.
en Krtička has been working with space 
and sound for a long time. His land art and 
sound installations reflect natural and urban 
landscapes, experiences, and moments of 
perception. He has moved from a visually and 
materially minimalist conception of the object 
to working with the soundtrack.
k/c Adéla Machová

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

Kino NFA Ponrepo, cyklus Paralelní kino
Audiovizuální studia FAMU v Ponrepu / 
Audiovisual studies of FAMU in Ponrepo
3. 10., 18:00
Výběr představí čerstvé studentské práce 
vycházející z videoeseje a experimentálního 
filmu, které často využívají nástroje 3D grafiky, 
herních enginů a neurálních sítí, ale i aktuali-
zace klasických kinematografických postupů. 
Uvádí Martin Blažíček.
en The selection will present fresh student 
works of video essay and experimental film, 
which often use 3D graphics, game engines, 
and neural networks but also update classic 
cinematographic forms. Presented by Martin 
Blažíček.

Kino NFA Ponrepo, cyklus Paralelní kino
Absence ve Videoarchivu 3 / Paměť, 
migrace a nacionalismus / Absence in the 
Video Archive 3 / Memory, migration and 
nationalism
17. 10., 18:00
Pokračování série intervencí, v nichž se z po-
zice mimouměleckých disciplín zamýšlíme nad 
kolekcí audiovizuálního umění Videoarchivu 
VVP AVU. Díl připravila etnoložka Markéta Spi-
ritová, zabývající se kulturou paměti, migrace 
a nacionalismu.
en The continuation of a series of interventions 
in which we reflect on the audio-visual art col-
lection of the VVP AVU Video Archive from the 
position of non-artistic disciplines. This part 

was prepared by ethnologist Markéta Spiritová, 
who deals with the culture of memory, migra-
tion and nationalism.

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.
Mezioborový výzkumný tým RUVK v rámci svojí 
rezidence v INI galerii představí „showcase 
segregačních praktik” a poradí s jejich imple-
mentací i ve vašem městě.
en The interdisciplinary research team RUVK 
will present a "showcase of segregation 
practices" as part of their residency in INI 
Gallery, and they are willing to help with their 
implementation in your city or town as well.

John Hill: Dezorganizace
1. 10. – 31. 12.

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

Peter Weidenbaum: Holzwege
16. 9. – 27. 10.

Belgický umělec se zázemím v Česku vystavuje 
malby z Prachovských skal ovlivněný krajináři 
Kavánem a Engelmüllerem. Název výstavy 
odkazuje na dílo M. Heideggera, který ve stej-
nojmenné knize píše o původu uměleckého díla 
a o pravdě kolem něj či v něm.
en The Belgian artist with with a Czech back-
ground is exhibiting paintings from the Prachov 
Rocks influenced by Czech landscape painters. 
The title refers to Heidegger and his thoughts 
on the origin of a work of art and the truth 
around or within it.

KAMPUS HYBERNSKÁ (C4) 
Hybernská 4 • kampushybernska.cz

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

Kateryna Mamchur, Yulya Kisil, Svitlana 
Reinish, Antik Danov: Heroiam slava! / Sláva 
hrdinům! / Glory to heroes!
16. 8. – 20. 10.
Výstava ukrajinského umění, vytvořeného 
v rámci tříměsíční rezidence „Artist in need”. 
Umělci a umělkyně, kteří utekli před válkou, vy-
jádřili svůj postoj k ruské agresi ve foto a video 
dílech i formou performance.
en An exhibition of Ukrainian art created during 
the three-month residency “Artist in need.” 
Artists who fled the war express their attitude 
towards the Russian aggression in photo and 
video works as well as in the form of perfor-
mance art.
k/c Tamara Moyzes

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

Barbora Valášková: Blau
25. 8. – 15. 9.
V rámci Prague Art Week bude pořádat 
Barbora Valášková výstavu, vycházející z vášně, 
kterou nachází v hloubce tóniny pařížské mod-
ři. Autorka záměrně užívá jednotícího elementu 
barvy v minimalistických formách abstraktní ex-
prese, za kterými se skrývá emocionální projev 
vnitřních pocitů, současně však vypráví příběh, 
kterému malba je nástrojem projevu.
en As part of Prague Art Week Barbora 
Valášková will present Blau. The exhibition is 
based on artist's passion, which she finds in 
the depths of the Paris blue tone. The author 
deliberately uses this unifying 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.
k/c Michal Štochl

LUSTR: Divočáci – expresivní tendence 
v ilustraci
22. 9. – 28. 9.
Výstava představí svébytnou českou tradici 
expresivní ilustrace, kterou lze vystopovat 
do minulosti až k pracím samorosta, malíře 
a grafika Josefa Váchala. Nejsilnější vliv v tomto 
ohledu měla generace Jiřího Šalamouna a Květy 
Pacovské – výstava společně s nimi představí 
i opomíjená jména, jako jsou Jindřich Kovařík, 
Miloslav Jágr, Václav Kabát nebo Alois Mikulka. 
Ze současných ilustrátorů se představí severo-
český kreslíř a grafik Martin Raudenský, němec-
ký vizuální umělec Paul Waak nebo rakouská 
ilustrátorka a grafička Sarah Maria Schmidt.
en The exhibition will introduce the distinctive 
Czech tradition of expressive illustration, which 
can be traced back to the works of the self-
made painter and graphic artist Josef Váchal. 
Following later were the works of Jiří Šalamoun 
and Květa Pacovská, who had the strongest 
influence of their generation on the Czech 
illustration scene. The exhibition will also pres-
ent unjustly neglected names such as Jindřich 
Kovařík, Miloslav Jágr, Václav Kabát and Alois 
Mikulka. . The current generation of artists will 
be represented by North Bohemian illustrator 
Martin Raudenský, German visual artist Paul 
Waak and Austrian illustrator and graphic artist, 
Sarah Maria Schmidt.
k/c Barbora Müllerová

LUSTR: Showcase mladých talentů
22. 9. - 28. 9.
Tradiční část výstavního programu již po třetí 
přinese to nejlepší, co se urodilo v ateliérech �

Cena Jindřicha 
Chalupeckého

Národní galerie Praha
Veletržní palác

23  9  2022 
-- 8  1  2023

all that is solid melds in the air

vše pevné se spojuje ve vzduchu

Zahraniční host
Korakrit Arunanondchai

PLATO
městská galerie současného umění
Porážková 26, Ostrava
www.plato-ostrava.cz

22. 9. 2022 – 1. 1. 2023 
PRVNÍ VŶSTAVA V NOVÉM SÍDLE 

UMĚLCI A UMĚLKYNĚ: 
ETEL ADNAN 
YALDA AFSAH
KRYSTIAN TRUTH CZAPLICKI
OSKAR DAWICKI
HABIMA FUCHS
AGATA INGARDEN
SEBASTIAN JEFFORD
CHRISTELLE KAHLA
ÖZGÜR KAR
LARS TCF HOLDHUS & 
       MARTIN KOHOUT
PAVLA MALINOVÁ
ZDENEK SEYDL
FRANCISZKA THEMERSON
JANA ŽELIBSKÁ 

KURÁTORKY A KURÁTOR: 
DANIELA & LINDA DOSTÁLKOVY 
MAREK POKORNŶ

Festival architektury ve stovce měst 
po České republice a na Slovensku

denarchitektury.cz
filmarchitektura.cz
kruh.info

DEN ARCHITEKTURY
PÁ 30.9. �6.10.ČT 2022

NEBOUREJ TRANSFORMUJ

DEN ARCHITEKTURY
PÁ 30.9. �6.10.ČT 2022

NEBOUREJ TRANSFORMUJ
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Tereza Štětinová
7. 10. – 30. 10.
k/c Klára Vavříková

– 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. Poslepu 
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

Katarína Hrušková a Lucie Rosenfeldová:  
Shell Cell Swell Yell
12. 10. – 27. 11.
Sevři mě v náručí, nečekej! (Neučí nikde, jak 
mlčet, když není slov.) Řekni mi, vyprávěj! 
(Neučí nikde, jak vidět, když padne noc.) Zatoč 
se dokola, poslouchej! (V závrati poznáš-li od 
pláče smích?)
en Come on, take me in your arms! (No one 
ever teaches you how to keep quiet when 
there are no words.) Tell me, hold forth! (No 
one ever teaches you how to see when night 
falls.) Spin around and around and listen! (Can 
you distinguish weeping from laughter in your 
giddiness?)
k/c Jan Zálešák

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA 
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 Japanese Zen 
painting and calligraphy, literally the "Collec-
tion 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

Markéta Othová: Již brzy / Coming Soon
29. 4. – 30. 10.
Národní galerie Praha uvádí rozsáhlou retro-
spektivní výstavu fotografických prací Markéty 
Othové, která představuje její dílo vytvořené 
od devadesátých let až po současnost včetně 
nového projektu s názvem Již brzy.
en National Gallery Prague presents the 
extensive retrospective exhibition of Markéta 
Othová's photographic works, featuring her 
work from the 1990s to the present, including 
a new project called Coming Soon.
k/c Adéla Janíčková

Cena Jindřicha Chalupeckého 2022 / Jindřich 
Chalupecký Award 2022
23. 9. – 8. 1.
Společnost Jindřicha Chalupeckého a Národní 
galerie Praha obnovily své tradiční partnerství 
a v rámci společné výstavy, kterou kurátorsky 
zaštiťuje umělecko-kurátorské duo Jaro Varga 
a Anetta Mona Chisa, představuje pět laure-
átek a laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého 
2022.
en The Jindřich Chalupecký Society and the 
National Gallery Prague have teamed up again 
to organize a collective exhibition curated by 
the artistic and curatorial duo Jaro Varga and 
Anetta Mona Chişa which presents the works 
created by this year’s Jindřich Chalupecký 
Award laureates.

V kroužcích dýmu: Portrét moderního 
umělce / Amidst Smoke Rings: Portrait of 
a Modern Artist
23. 9. – 8. 1.
Výstava V kroužcích dýmu sleduje specifický 
motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém 
výtvarném umění od baroka až po meziváleč-
né období a ukazuje, jak tento typ zobrazení 
vypovídal o proměně tradičně vnímaného 
umělce v nezávislého tvůrce.
en The exhibition Amidst Smoke Rings tracks 
the specific motif of an artist as a smoker 
from the baroque era to the interwar period 
and reveals what this type of self-portrait 
conveyed about the transition of a traditionally 
perceived artist into an independent creator.
k/c Petra Kolářová

MOVE: Intimita jako vzdor / MOVE: Intimacy 
as Resistance
10. 6. – 9. 10.
Národní galerie Praha ve spolupráci s Centre 
Pompidou představuje mezinárodní výstavní 
projekt MOVE: Intimita jako vzdor, který 
prostřednictvím tvorby osmi mezinárodních 
umělkyň a umělců zkoumá téma intimity a její-
ho 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.

Christina Werner, Norman Behrendt,  
Eiko Grimberg, Barbara Gryka & Filip Kijowski, 
Szabolcs Kisspál, Dóri Lázár, Rafal Milach, 
Emília Rigová, Anike Joyce Sadiq, Jiří Žák, 
Michaela Nagyidaiová, Juliane Jaschnow, 
Archiv veřejných protestů (APP): Nikdo sem 
nepatří víc než vy / No One Belongs Here 
More Than You
23. 9. – 8. 1.
Ústřední výstava Fotograf Festivalu ve Ve-
letržním paláci Národní galerie představuje 
umělecké strategie, které zpochybňují nacio-
nalistické narativy i jejich utváření a manipulaci 
pro kulturní a politické účely.

en The central exhibition of the Fotograf 
Festival at the National Gallery&#39;s Trade 
Fair Palace presents artistic strategies that 
challenge nationalist narratives and their 
formation and manipulation for cultural and 
political purposes.
k/c Tereza Rudolf, Elisabeth Pichler, Markéta 
Mansfieldová

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 hr-
dinských výprav v kulisách severních Čech. Pří-
běh o rytířích v nemocné krajině, jejich výpravě 
za svatým grálem a boji s větrnými mlýny.
en A short film based on epic myths and heroic 
crusades, situated in the scenery of Northern 
Bohemia. A story about knights in a sick land-
scape, their quest for the Holy Grail, and their 
battle with the windmills.

Lenka Jirková Táborská: Hystnarcist
7. 10. – 5. 1.
k/c Nikola Čulík

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

Jan Haubelt: Scéna v životní velikosti / 
Life-size Scene
23. 9. – 26. 11.

Jan Haubelt je absolvent pražské VŠUP 
a zakládající člen skupiny Ládví, samostatně vy-
stavuje od roku 2006. V Nevan Contempo nyní 
představuje komplexní sochařskou instalaci 
pojímající celý prostor galerie jako metaforic-
kou krajinu fragmentárního těla.
en Jan Haubelt a graduate of the VŠUP in 
Prague and a founding member of the Ládví 
group has been exhibiting independently since 
2006. At Nevan Contempo he is now present-
ing a complex sculptural installation that uses 
the entire space of the gallery as a metaphori-
cal landscape of a fragmented body.

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

Anna Fiedlerová: Nahá kůlna / Naked Shed
26. 7. – 15. 9.
Nástěnná kůlna coby vysněná vize domova vy-
tvořeného 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 jejího odvedení ke ztrápenému tělu, 
zanesená do stěn galerie.
en A shed on the wall as a dream vision of 
a home created with one's own hands. A build-
ing made with a scraper and stucco, which 
despite 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

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

Studenti Akademie der bildenden Künste 
Wien: Remember Teach Nature 
2. 9. - 2. 10.
„Stoupající teplota, následný pandemicén, 
nekonečné války, které nás přibližují k zániku, 
jsou v atmosféře stále přítomné jako hučení 
ledničky...“ Výstava představující práce stu-
dentů Akademie der bildenden Künste se koná 
v rámci SUMO Prague 2022.
en "The rising temperature, subsequent 
pandemic, and endless wars that bring us 
closer to extinction are as ever present in the 
atmosphere as the hum of the refrigerator..." 
An exhibition featuring works by students from 
the Akademie der bildenden Künste will take 
place as part of SUMO Prague 2022.

Matouš Kašpar, Barbora Lepší, Adam Vít, Sofie 
Tobiášová: Krásný Serge
13. 10. – 10. 11.
Název je inspirován filmem francouzské nové 
vlny Krásný Serge, v němž se hrdina vrací 
do rodné vsi, kterou se snaží vidět tak, jak 
přetrvala v jeho vzpomínkách. Výstava pracuje 
s motivem návratu, jeho faktické nemožnosti 
a nostalgie. 
en The title is inspired by the French new wave 
film Le Beau Serge, in which the hero returns 
to his native village, trying to see it as it has re-
mained in his memories. The exhibition works 
with the motif of return, its factual impossibil-
ity, and nostalgia.
k/c Marek Meduna

 
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

Vasil Artamonov, Piotr Bosacki, Veronika Šrek 
Bromová, Petra Čížková, Jan Domicz, Martina 
Fridrichová, Viktor Fuček, Alex a John Gailla, 
Agnieszka Grodzińska, Julia Gryboś a Barbora 
Zentková, Eliška Hanuš, Vendula Chalánková, 
Julie Chovin, Petra Janda, Pille-Riin Jaik 
a Nazira Karimi, ka3ka3, Maud Kotasová, 
Tomas Kotík a Daniel Vlček, Judita Levitnerová, 
Petr Lysáček, Kristýna Manchart, Martina 
Nosková, Lucie Nováčková, Przemysław 
Piniak, Martin Pondělíček, Pavel Příkaský, 
Eva Rotreklová, Miłosz Rygiel – Sańko, Tomáš 
Samek, Beáta Spáčilová, Dominik Styk, Jakub 

Martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové 
práce ze skla
19. 5. – 11. 9.

The power of lace. Krajka – objekt – oděv / 
Lace – art – garment
19. 5. – 11. 9.

– GALERIE JOSEFA SUDKA 
Úvoz 24 • út–ne/Tue–Sun, 11:00–17:00 • 
www.upm.cz/galerie-josefa-sudka

Josef Sudek: Skleněné labyrinty
2. 7. – 16. 10.

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

Štěpán Adámek: Enduro vs Zeměkoule
od / from 13. 9.
Výstava a křest nového zinu ilustrátora Štěpána 
Adámka.
en Exhibition and release of a new zine by 
illustrator Štěpán Adámek.

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
www.matterof.art, @biennale.matterof.art
21. 7. – 23. 10.
Druhý ročník mezinárodního bienále nabízí di-
vákům nové umělecké instalace, performance, 
komentované prohlídky, přednášky a diskuse.
Více informací k výstavě a živému programu
najdete na www.matterof.art / FB / IG: 
@biennale.matterof.art
en The second edition of the international 
biennale comprises newly commissioned and 
existing artworks, performances, guided tours, 
talks, and discussions.

Find more details about the exhibition and 
public program at www.matterof.art / FB / IG: 
@biennale.matterof.art
 
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 (otevřeno jen do 11. září / 
accessible only until September 11)

 FOTOGRAF FESTIVAL 
2022.fotografestival.cz
Vystavujici / Exhibiting artists: Christina 
Werner, Norman Behrendt, Eiko Grimberg, 
Barbara Gryka &amp; Filip Kijowski, Szabolcs 
Kisspál, Dóri Lázár, Rafal Milach, Emília 
Rigová, Anike Joyce Sadiq, Jiří Žák, Michaela 
Nagyidaiová, Juliane Jaschnow, Archiv 
veřejných protestů (APP)
V postsocialistických zemích střední a východní 
Evropy i na bývalém Západě jsme dnes svědky 
vzestupu nacionalistických, populistických 
a krajně pravicových tendencí, které se 
v našich společnostech stále více normalizují. 
Dvanáctý ročník Fotograf Festivalu zkoumá 
roli současného umění v konfrontaci s tímto 
znepokojivým děním a klade si otázku, 
jak fotografie a pohyblivý obraz přispívají 
k reprezentaci, pochopení a subverzi těchto 
politických tendencí a jejich projevů v místech, 
jejichž jsme součástí. V rámci tematických 
výstav festival propojuje umělecká díla, 
jež využívají dokumentárních, mediálně 
reflexivních i aktivistických přístupů.
en What we can witness in postsocialist Central 
and Eastern European countries nowadays, 
as well as in the Former West, is the rise of 
nationalist, populist, and far-right tendencies 
that are becoming increasingly normalised in 
our societies. The 12th edition of the Fotograf 
Festival explores the role of contemporary 
art in confronting these pressing social issues 
and asks how do photography and moving 

Tajovský, Ondřej Trnka: Lidé jsou křehké 
bytosti, ale měkké cíle / People are fragile 
beings, and also soft targets
18. 9. – 17. 12.
Čím je médium textilu tak fascinující? Třetí 
a poslední dějství celoročního výstavního cyklu 
mapuje aktuální tendence týkající se textilních 
principů a technik a zasazuje je do kontextu 
současného umění.
en What makes the textile medium so fascinat-
ing? The third and final act of the year-long 
exhibition series traces current trends in textile 
principles and techniques and places them in 
the context of contemporary art.
k/c Lucie Nováčková, Jagna Domżalska, Tereza 
Nováková, Petra Janda

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 oslňující hru 
s tvary, materiály, světlem, pohybem, náhodou, 
geometrií a krásou.
en The knowledge that art is universal is a fun-
damental characteristic of concretism – con-
crete 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 in-
tencích 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

Jiří Pitrmuc: An Umbrella Inside Out / 
Text by Siggi Hofer
9. 9. - 21. 10.
Záměrně se zaměřuji na apropriaci a dekvalifi-
kaci v kombinaci s gestickou malbou a kresbou. 
Zajímá mě především komunikativnost a aktuál-
nost obrazů, které dokážou komentovat přes-
nou náladu ve společnosti, aniž by obětovaly 
její základní poezii.
en I purposely focus on appropriation and de-
skilling, combined with gestural painting and 
drawing. I am primarily interested in the com-
municativeness and topicality of paintings that 
can comment on a precise mood in society 
without sacrificing the essential poetry of it.

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

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 snaží-
me 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 and find opportunities 
for intimate confession.
k/c Kateřina Hochmuth

Øleg&Kaśka: Frightened by The Red Moon
20. 9. – 29. 9.
Pozornost polského dua míří k analogickému 
výkladu dystopické společnosti pomocí mytolo-
gických symbolů. V aktuální výstavě Øleg&Kaśka 
představují alchymii jako paralelu k léčivému 
vědění, střeženému velkými korporacemi.
en The Polish duo's attention aims for an 
analogous interpretation of dystopian society 
using mythological symbols. In the current 
exhibition, Øleg&Kaśka present alchemy as 
a parallel to healing knowledge, guarded by 
large corporations.
k/c Šárka Koudelová

Markéta Špundová, Zlata Ziborova, Viktorie 
Macánová, Zuzana Trachtová: Husí kůže
18. 10. – 8. 11.
Objektivizace, nebo kompliment, fetiš, nebo 
láska, požitek, nebo utrpení? Umělkyně 
Markéta Špundová a Zlata Ziborova, fotografka 
Viktorie Macánová, publicistka Zuzana Trach-
tová vytvářejí multimediální prostor, ve kterém 
zkoumají těla bez studu. Boří normy a mění 
pohled na tělesnost.

en Objectification or compliment, fetish or 
love, indulgence or suffering? Artists Markéta 
Špundová and Zlata Ziborova, photographer 
Viktorie Macánová, and publicist Zuzana Trach-
tová create a multimedia space in which they 
examine bodies without shame. It breaks down 
norms and changes one's view of physicality.

SYNAGOGA NA PALMOVCE (�)
Ludmilina 1 • po–ne/Mon–Sun, 
14:00– 20:00 • krajinouprilivu.cz

David Kumermann: Libeň
7. 9. – 23. 9.

Autor ve své tvorbě vychází z tradice doku-
mentární humanistické fotografie, zajímají ho 
lidé v přirozeném prostředí. Libeň fotografuje 
kontinuálně od roku 2005. Na řadu míst se 
vrací opakovaně a práce získává diachronní 
perspektivu.
en David Kumermann is influenced by the 
tradition of humanist documentary photog-
raphy. He is interested by people in their 
natural enviroment. He has been documenting 
Libeň since 2005, and the way he repeatedly 
returns to some places imbues his work with 
a diachronic perspective.
k/c Jitka Hejtmanová

Václav Špale, Eliáš Dolejší, Marek Brožek, 
Jana Hauskrechtová, Johana Hořejší, Simeon 
Hudec, studenti DAMU a středních škol: 
Nezapomínej!
7. 9. – 23. 9.
Výstava je uměleckým zpracováním deseti té-
mat a příběhů pražské Libně. Zasypávání židov-
ského hřbitova, Arnošt Lustig, Vladimír Boudník, 
nádraží Praha Libeň, povodně a další. Podílejí 
se na ní jak zavedení tak začínající umělci.
en The exhibition Don't forget! is an artistic 
perspective of ten topics and stories from the 
Libeň neighborhood in Prague. The destroyed 
Jewish cemetery, Arnošt Lustig, Vladimír 
Boudník, the Libeň train station, the floods, 
and others.
k/c Václav Špale, Johana Hořejší, Simeon Hudec

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

 Veronika Čechmánková, Martin Dušek 
(Radsunn) & Markéta Zrníková, František 
Felix, Tina Hrevušová, Alžběta Krchová, Olga 
Krykun, Marcela Putnová, Ezra Šimek, Denisa 
Štefanigová a Max Vajt: Ennui
1. 9. – 17. 9.

Ve spolupráci s Queer Spaces Network se 
„Ennui“ zaměřuje na Flaubertovu „zkušenost 
kapitalistické (post)modernity – to odcizení 
a anomii, které údajně zažívá tolik vysmívaná 
buržoazie“. Rozšiřuje tím kurátorský výzkum 
„As we grow“ prostoru SVĚTOVA 1.
en In collaboration with Queer Spaces Net-
work, Ennui focuses on Flaubert's "experience 
of capitalist (post)modernity – alienation and 
anomie putatively experienced by much-
derided bourgeoise." It expands on SVĚTOVA 
1's curatorial research As we grow.
producenti/producers: Rivers, Vorlíček a Xu

Anežka Abrtová, Josefina Leon Ausejo,  
Bolla Szilvia, Nada Elkalaawy, Dominik Málek, 
Sharon van Overmeiren a Din Bar Varshavyak: 
Jacuzzi of Despair
24. 9. – 19. 11.
Podstatná a přídavná jména se doplňují i si 
příčí. Kontrast nám umožňuje se dívat na 
tvorbu této různorodé skupiny, na to, jak došla 
ke svému projevu a jeho přednesení. Umění je 
jazykem kontrapunkcí, v nichž lze reflektovat 
vlastní pohled na svět.
en The language of art often contrasts with 
our ability to define ourselves. We use words 
to complement or contrast. To express and 
explain ourselves. Jacuzzi of Despair presents 
a diverse group of opinions that aim at our per-
ception of language itself.
Producenti/Producers: Rivers, Vorlíček a Xu

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

Tono Stano: Brusel
9. 9. –2. 11.
Samostatná výstava Tono Stana, který se 
ve svém aktuálním projektu věnuje kromě 
portrétní fotografie i technice malby, nicméně 
v neobvykle nepřímé rovině. Namaloval totiž 
prostřednictvím své modelky cyklus abstrakt-
ních kaligrafických obrazů a výsledky jejich 
akce, včetně foto a videodokumentace celého 
projektu můžete nyní vidět na vlastní oči.
en A solo exhibition by Tono Stano, who in his 
current project focuses not only on portrait 
photography but also on the technique of 
painting, albeit in an unusually indirect way. 
Using his model, he has painted a series of ab-
stract calligraphic paintings, and you can now 
see the results of their action, including photo 
and video documentation of the entire project.
k/c Blanka Čermáková, Tono Stano

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

image contribute to the representation, 
understanding, and subversion of such political 
tendencies and their manifestations in spaces 
to which we belong. Accordingly, the festival 
brings together documentary, media-reflexive 
and activist approaches and sets a thematic 
focal point at each exhibition venue.

 SUMO Prague 2022
CO-EXIST 
sumoprague.cz
1. 9. – 15. 10.
Projekt mezinárodní galerijní výměny v oblasti 
současného umění. Třetí ročník s podtitu-
lem CO-EXIST se koná od 1. září do 15. říj-
na 2022 v Praze. Letošní téma naznačuje 
proměnu vnímání nové přítomnosti a lidské 
vzájemnosti v kontextu nedávných a aktuálních 
událostí, které se významně propsaly také do 
umělecké tvorby. Zahájení přehlídky SUMO 
proběhne od čtvrtka 1. do soboty 3. září 2022.
en An international gallery cooperative 
program which brings together gallerists, 
artists, curators, collectors and art journalists 
in Prague. The third edition subtitled CO- EX-
IST will have its opening days from September 
1 to 4 and run through October 15, 2022. An 
international gallery exchange program which 
brings together gallerists, artists, curators, 
collectors, and art journalists in Prague. The 
third edition, subtitled CO- EXIST, will run 
from September 1 to October 15, 2022. This 
year’s theme highlights the ever increasing 
need for communication, exchange, and soli-
darity in light of recent events. SUMO’s open-
ing weekend will take place from Thursday, 
September 1, to Saturday, September 3, 2022.

Festival m3
Umění v prostoru: Mezi meziprostory / 
Art in Space: Between Interspaces
www.festivalm3.cz 
15. 6. – 30. 9.
Šestý ročník uměleckého festivalu se záměrem 
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.
en The sixth year of the art festival with the 
intention of placing art in the public space.
Curators Dagmar Šubrtová and Iva Mladičová 
approached twelve artists who created ten 
artistic interventions in the spaces of railways 
and railway stations in Prague and Central 
Bohemia.

RE-CONNECT ART
www.praguebiennale.cz
Martin Zet, Barbara Benish, František 
Kowolowski, Karíma Al-Mukhtarová, 
Jiří Suchánek, AnimaeNoctis, Jana Orlová 
a David Helán, Ronald Bal, Lee Campbell  
& další/more
15. 9. – 19. 9.
Mezinárodní festival performance a videoar-
tu ve veřejném prostoru se letos tematicky 
zaměří na specifika sebeprezentace ve virtu-
álním prostoru a problematiku duality online 
prostředí a skutečnosti. Hořejší nábřeží, 
Piazzetta Národního divadla, Colloredo - 
Mansfeldský palác, Stalin Letná a další místa.
en An international festival of performance 
and video art in public space will focus on the 
specifics of self-presentation in virtual space 
and the problematics of the duality of the on-
line domain and reality. Hořejší embankment, 
Piazzetta of the National theatre, Colloredo-
-Mansfeldský palace, Stalin Letná and other 
locations.

Festival nahých forem:  
Nahota jako politické gesto 
www.fnaf.fun
9. 9. – 11. 9.
Osmý ročník Festivalu nahých forem probíhá 
v situaci napadení nezávislého státu Ukrajiny 
ruskými vojsky. Ve světle tohoto konfliktu 
ohrožujícího stabliutu celého světa se chceme 
pokusit o vyzdvihnutí arzenálu, který v sobě 
nahota skrývá.
en The eighth edition of the Festival of Naked 
Forms is underway against the backdrop of 
the invasion of the independent state of 

Ukraine by Russian troops. In light of this con-
flict, which threatens the stability of the entire 
world, we want to try to highlight the arsenal 
that the nakedness hides within itself.
9. 9. 18:00 Studio Alta
10. 9. 14:00–20:00 Altenburg 1964
11. 9. 14:00–20.00 Altenburg 1964

4+4 DNY V POHYBU. Být někdo jiný, někde 
jindy, někdy jindy / 4+4 DAYS IN MOTION. 
Being someone else, somewhere else, 
sometime else (E3) • www.ctyridny.cz
5. 10. – 16. 10. Erpet Smíchov, Strakonická 4
Výstava současného umění v rámci 27. ročníku 
mezinárodního festivalu současného umění.
en Contemporary art exhibition as part of the 
27th International Festival of Contemporary Art.
Vystavující / Exhibiting artists: Tomáš 
Svoboda, Alena Kotzmannová, Aleš Novák, 
David Adamec, David Možný, Hynek Alt, Jan 
Haubelt, Josef Frühauf, Krištof Kintera, 
Libor Novotný, Markéta Othová, Matej Al-Ali, 
Michal Adamovský, Michal Pěchouček, Milan 
Mikuláštík, Ondřej Basjuk, Tomáš Vaněk 
a další
k/c Gabriela Kotíková a Denisa Václavová

Den architektury 
www.denarchitektury.cz
30. 9. – 6. 10.
Bohatý program nejen pro milovníky architek-
tury ve stovce městech po celé ČR i na Slo-
vensku zve na místa běžně nepřístupná nebo 
je představuje v nových souvislostech. Festival 
procházek za architekturou a otevřených 
staveb se letos zaměří na zdařilé rekonstruk-
ce a připomíná osobnosti jako Josip Plečnik 
a Alena Šrámková.
en A rich program not only for architec-
ture lovers in hundreds of cities across the 
Czech Republic and Slovakia invites you to 
visit places that are usually inaccessible or 
presents them in new contexts. This year, 
the festival of architecture walks and open 
buildings will focus on successful reconstruc-
tions and commemorate figures such as Josip 
Plečnik and Alena Šrámková.

LUSTR 9
Mezinárodní festival ilustrace a komiksu
Kampus Hybernská
lustrfestival.cz
22. – 28. 9.

TIPY NA VÝLET / TIPS FOR TRIPS

ART WEEK LIBEREC 2022
www.artweekliberec.cz
10. – 16. 9.
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DĚTI, 
ČTETE?!
sledujte @detictete 
www.detictete.cz

J D U  P R A C H U 
S A M O T O U
S  P R Ů H L E D Y 
D O  Z A H R A D :
R E Y N E K  V  D I A L O G U
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Earn a British Bachelor’s  
or Master’s degrees in: 

→ Graphic Design
→ Experimental Media
→ Fine Art
→ Future Design
→ Creative Media Production

WWW.PCU.CZ
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Hrzánský palác  
Palác Hrzánů z Harasova

Celetná 12 | Praha 1

filmarchitektura.cz
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FILM A ARCHITEKTURA
ČT 29.9. �4.10.ÚT     2022

KURÁTORKA: 
SEMÍRAMIS GONZÁLEZ

29.9.2022 / 
1.12.2022


