
Tmání / Darkening
13. 10. – 8. 1.
Každodenní VR projekce v umělecké instalaci 
v Centru DOX
en Everyday VR projection in art installation in 
DOX Centre

Funny Games
4. 11. – 19. 3.
k/c Otto M. Urban

Bolesti druhých / Pain of others
8. 12. – 16. 4.

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

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.

Olia Sosnovskaya, Onyeka Igwe, Ella CB, BCAA 
Sound System, Noah Brehmer Lost Property 
Press, Hannah Proctor:
Turn up, Time of Lifetime, Rave, Go up in Fire
13. 12. – 20. 2.

Kurátorský projekt Za hranicemi vězeňské 
laboratoře přemýšlí o vztahu mezi politikou 
shromažďování, postsocialistickým rave, kultu-
rou oslavy a vznikem komunit. Zkoumá, za ja-
kých podmínek v těchto kontextech zakoušíme 
pocity sdílené svobody a jaké jsou její limity, 
jako např. policejní dozor a osobní vyčerpání. 
Jakými způsoby zažíváme sounáležení a jakými 
způsoby jsou tyto techniky shromažďování těl 
kontrolovány a omezovány?
en The curatorial project Beyond the Carceral 
Laboratory considers the relationship be-
tween the politics of gathering, post-socialist 
raves, the culture of festivity, and communal-
ity. It explores under what conditions in these 
contexts we experience feelings of shared 
freedom and what its limits are, such as police 
surveillance and personal exhaustion. What 
are the ways bodies come together, with what 
effect, and how are such movements and 
gatherings controlled and restricted?

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

Dávid Koronczi: Ovocie prahnutia / 
Fruits of Yearning
26. 10. – 27. 11.
Multimediální video intalace pojednává 
na příběhu tří protagonistů – matky, otce 
a dospělého syna – o otcovství, vztahu k půdě, 
ztrátě kořenů a jejich opětovnému zapouštění.
en The multimedia video installation tells 
the story of three protagonists – a mother, 
a father and an adult son – about fatherhood, 
the relationship to the land, uprooting, and 
retaking roots.
k/c Tomáš Kajánek

Earthly Survival: Monstrous Games
7. 12. – 18. 12.
Earthly Survival je výstava a série událos-
tí, která si klade za cíl prozkoumat možné 
světy digitálních her a nastínit principy, podle 
kterých můžeme ke hrám přistupovat kriticky. 
Možná musíme pracovat proti imerzi a interak-
tivitě a vědomě čelit monstrům algoritmické 
simulace.
en Earthly Survival is an exhibition and event 
program which aims to explore the possible 
worlds of digital games to outline principles 
by which we can approach games critically. 
Maybe we can work against immersion and in-
teractivity and consciously confront monsters 
of algorithmic simulation.
k/c Filip Hauer & John Hill

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

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

Pavel Baňka, Pavel Dias, Ivan Lutterer, 
Jan Malý, Jiří Poláček, Jan Reich:
Pavel Baňka: Fotograf(ové) tady dole i tam 
nahoře / Pavel Baňka: Photographer(s) Down 
Here and Up There
3. 11. – 6. 12.
20 let časopisu Fotograf slavíme výstavou 
zakladatele a dlouholetého šéfredaktora, Pavla 
Baňky.

en We are celebrating 20 years of Fotograf 
magazine with an exhibition of its founder and 
long-time editor-in-chief, Pavel Baňka.
k/c Hana Buddeus

Lucia Sceranková: Heart Seas
15. 12. – 11. 2.
k/c Hana Buddeus

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

Jan Hladík: Úniky / Escapes
16. 11. – 10. 12.
V současnosti jsme pod velkým vizuálním a in-
formačním tlakem ve veřejném a v soukromém 
prostoru. Autor Jan Hladík na tyto tlaky reaguje 
snahou o vytváření co nejmenšího množství 
informací. Vizuální a nevizuální informace 
redukuje do vizuální mlhy.
en We currently live under a lot of visual and 
information pressure in both public and private 
space. Jan Hladík responds to these pressures 
by trying to create as little information as 
possible. He reduces visual and non-visual 
information to a visual fog.
k/c Lexa Peroutka

Fathia Mohidin
15. 12. – 14. 1.
Fathia Mohidin je držitelkou ceny švédské ceny 
Maria Bonnier Dahlin. Pracuje s materiálem, 
který se vztahuje k tělesnosti a prostředí. Tento 
vztah je napjatý, nevyřešený a otevírá mnoho 
otázek. Vztah mezi jednotlivcem a společností 
je ústředním tématem.
en Fathia Mohidin is the winner of the Swedish 
Maria Bonnier Dahlin Prize. She works with 
material related to body and environment. 
This relationship is tense and opens up many 
questions. The central theme is the relation 
between the individual and society.
k/c Lexa Peroutka

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

Matěj Skalický: Dopamine Fasting
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

Michal Kindernay
16. 11. – 31. 12.
Michal Kindernay představue své subtilní au-
diovizuální projekty, které subverzivně zachy-
cují vliv všudypřítomné automobilové dopravy 
na život ve městě i stav české krajiny.
en Michal Kindernay presents his subtle 
audiovisual projects which subversively capture 
the influence of the ubiquitous automobile 
traffic on city life and the state of the Czech 
landscape.

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

Pražská Pallas a Moravská Hellas
1902. Auguste Rodin v Čechách a na Moravě / 
Prague Pallas and Moravian Hellas
1902. Auguste Rodin in Bohemia and in 
Moravia
25. 10. – 31. 1.
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: 
Magdalena Juříková, Helena Musilová, Hana 
Dvořáková, 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 

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

Alannah Robins: Behold
8. 9. – 9. 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

Virtuální bienále Praha / The Virtual 
Biennale Prague
22. 11. – 17. 12.
Mezinárodní projekt vycházející z principů 
nonverbální a interkulturní komunikace. 
Tento formát naplňuje potřebu nekomerční 
výstavy plakátu, která není zatížena velkou 
institucionální a produkční zátěží.
en An international project based on the 
principles of nonverbal and intercultural 
communication. This format fills the need for 
a non-commercial poster exhibition that is 
not encumbered by a large institutional and 
production burden.
https://tradition-2022.tumblr.com
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

Bohdan Holomíček: Fotografie fotografů
7. 10. – 24. 11.

„Vyfotografoval jsem většinu lidí, které jsem 
v životě potkal. A další snímek si udělám 
pokaždé, když se znovu sejdeme. Podobné 
je to i s místy, kterými procházím. Je to můj 
nekonečný příběh.” Bohdan Holomíček
Z nekonečného počtu portrétů, které 
Bohdan Holomíček ve svém tvůrčím zápalu 
za desítky let vytvořil, jsme vybrali portréty 
jeho kolegů a kolegyň – fotografů a fotogra-
fek, které zachytil od 60. let minulého století 
až po dnešek.
en "I have photographed most of the people 
I have met in my life. And I'll take another 
picture every time we meet again. It's similar 
with the places I pass through. It's my never-
ending story." Bohdan Holomíček
Out of the endless number of portraits that 
Bohdan Holomíček has shot in his creative 
fervor over the decades, for our exhibition 
project at Artinbox Gallery we have se-
lected portraits of his fellow photographers 
that he captured from the 1960s to to the 
present day.
k/c Nadia Rovderová

Michael Třeštík: Hodně starej jaguár
5. 12. – 6. 1.
Artinbox Gallery v rámci cyklu Nová jména 
představí tentokrát tvorbu Michaela Třeštíka. 
Muž mnoha talentů, známý spisovatel, 
architekt, scénárista, kunsthistorik, atd. 
se před devíti léty rozhodl stát se rovněž 
výtvarníkem. Proces a výsledky jeho snažení 
můžete vidět nejen na výstavě, ale rovněž si 
o tom můžete přečíst v nové stejnojmenné 
autorově knize.
k/c Nadia Rovderová

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

Ulf Aminde: Outlet
15. 9. – 15. 1.
Série snímků vycházející z fotografií naleze-
ných na internetu dokumentuje aktivistické 
útoky na obchody nabízející oblečení a znač-
ky typické pro ultra-pravicovou scénu.
en A series of images based on photos 
found on the internet which documents 
activist attacks 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

Pavel Nádvorník: Retrospektiva 02 / Kotelny
5. 10. – 21. 11.
Nádvorník, jeden z hybatelů revolučního 
dění na FAMU a spoluzakladatel agentu-
ry Radost, byl i výjimečným fotografem 
neotřelých témat. Jeho cykly o romské 
sexuální subkultuře, prostředí předrevo-
lučních 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 con-
sistency and insight.
k/c Gábina Fárová a Pavel Vančát

Miloš Budík: Salony
2. 12. – 15. 1.
Miloš Budík (1935) vstoupil do české fotogra-
fie v 50. letech svými snímky v duchu poezie 
všedního dne. V následujících desetiletích 
se z něj stal jeden z nejvšestrannějších 

fotografů, který dokázal se ctí udělat jak 
čistě technické snímky, tak reklamní a módní 
fotografie, reportáž či zaznamenat krajinu.
en Miloš Budík (born 1935) entered the 
Czech photography scene in the 1950s with 
his images in the spirit of the poetry of 
everyday life. In the subsequent decades he 
became an extremely versatile photogra-
pher who was able to make both purely 
technical images as well as advertising and 
fashion photography, photojournalism, and 
landscape photography.
k/c Lukáš Bartl

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

Milada Rezková, Lukáš Urbánek,  
Martin Hůla
Výstavní projekt Neboj, neboj! Malá výstava 
o velkém strachu
23. 11. – 2. 4.

Kuk!

Emoce
    nejsou 
nemoce!

Neboj, neboj! je výstava o podobách strachu 
pro malé i velké. Interaktivním způsobem 
představuje nejrůznější podoby našeho 
strachu, důvody, kde se bere a jak se s ním 
vypořádat.
en Neboj, neboj! is an exhibition about the 
forms of fear. In an interactive way it pres-
ents the various forms of our fear, where it 
comes from, and how to deal with it.
k/c Ondřej Horák (Fuczik)

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

Tereza Zelenková: Maladies of The Infinite
16. 11. – 26. 11.
Výstava spojuje fotografie, předměty a texty 
z díla Terezy Zelenkové, které jsou založeny 
na fotografickém výzkumu inspirovaným 
kulturní krajinou 19. století.
en The exhibition brings together pho-
tographs, objects, and texts from Tereza 
Zelenková’s ongoing practice that is based 
on photographic inquiries informed by the 
nineteenth-century cultural landscape.

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

Christian Houge: Temple of Light
20. 10. – 20. 11.
Norský umělec Christian Houge se věnuje 
fotografii a pro pražskou Bold Gallery 
připravil unikátní výstavu, ve které jsou 
představeny jeho dva poslední cykly – 
Residence of Impermanence, ve kterém je 
hlavním tématem kritická analýza vztahu 
mezi člověkem a přírodou, a Vanitas, ve 
kterém zkoumá tradiční formu zobrazení 
smrti. Oba cykly spojuje oheň coby hlavní 
médium, kterému jsou vydány napospas 
vzácné taxidermie či lidské ostatky.
en Norwegian artist Christian Houge works 
with photography, and for Prague's Bold 
Gallery he has prepared a unique exhibition 
called Temple of Light. The exhibition con-
sists of his first ever presentation of his two 
latest series – Residence of Impermanence, 
in which the main theme is critical analysis 
of the relationship between man and na-
ture, and Vanitas, in which he explores the 
traditional form of the depiction of death. 
Both series are linked by fire as the primary 
medium, with rare works of taxidermy or 
human remains left at its mercy.
k/c Jan Dotřel

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

Jakub Nepraš: Transmitter
from/od 18. 10.
Videoinstalace se zvukem, jejíž součástí jsou 
nalezené předměty na pobřeží oceánu.
Je dokázáno, že voda má také svou speci-
fickou paměť. Oceán musí nějak uchovávat 
nebo složitě transformuje všechny infor-
mace, které tekoucí voda nasbírala cestou 
od pramenů, přes naše domovy, města, až 
do tohoto velkého cíle vodní plochy, která 
zabírá většinu planety. Není tedy oceán 
také nosičem jakési rozprostřené paměti, 
podobně jako ji může mít vesmír nebo třeba 
i náš internet?
en A videosculpter with sound, featuring 
found objects on the ocean shore.
It is proven that water also has a special 
memory. The ocean must somehow store or 
intricately transform all the information that 
flowing water has collected along the way 
from its sources, to our homes, to our cities, 
to this great destination of water that takes 
up most of the planet. So isn't the ocean 
also the carrier of a kind of distributed 
memory, much like the universe or even our 
internet might have?

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

Stavitelé chrámů / Temple Builders
13. 10. – 29. 1.
Výstava Jedinečně Svatopěstitelského 
Družstva, která předvede převážně kultickou 
a rituální stránku jeho činnosti.
en In the exhibition Temple Builders, the 
Peerless Cooperative of the Holy Nurture 
(JSD) will present the mainly cult and ritual 
side of its activities.
k/c Otto M. Urban, Leoš Válka

Ztracen v… / Lost in…
13. 10. – 8. 1.
Výstava představí průřez dílem Vladimíra 
Doležala.
en The exhibition will present a cross-sec-
tion of Vladimír Doležal's work. 
k/c Otto M. Urban, Leoš Válka

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

Ivan Meštrović
24. 11. – 26. 2.
Výstava představí sochaře Ivana Meštroviće 
v kontextu sochařství střední Evropy na počát-
ku 20. století. Výstavní projekt si klade rovněž 
za cíl obnovit zájem o sochařské médium, 
otevřít národnostní otázky bývalé Jugoslávie 
ve vazbě na střední Evropu. Sochařské dílo 
Ivana Meštroviće vznikající a umístěné nejen 
napříč Evropou slouží jako případová studie 
umělecké praxe, kterou nedefinuje pouze 
lokální zakotvení, ale i přeshraniční témata, 
společenská poptávka a klima.
en This exhibition will explore Croatian sculptor 
Ivan Meštrović in the context of Central Eu-
ropean sculpture at the beginning of the 20th 
century. The exhibition project also aims to re-
new interest in the art of sculpture, opening up 
the national issues of former Yugoslavia in rela-
tion to Central Europe. Ivan Meštrović's sculp-
tural work, produced and located across 
Europe, serves as a case study of an artistic 
practice defined not only by location-specific 
embeddedness, but also by cross-border 
themes, social demand, and climate.
k/c Sandra Baborovská, Barbara Vujanović

GALERIE HOLLAR (C3) 
Smetanovo nábřeží 995/6 • út–ne/Tue–Sun 
10:00–12:00, 13:00–18:00 • hollar.cz

Matrice
10. 11. – 4. 12. 
k/c Miloslav Polcar, Vilma Hubáčková,  
Jana Šindelová

XXVIII. Festival komorní grafiky
8. 12. – 23. 12. 
k/c Vilma Hubáčková

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
do/until 4. 11.

Dialogy v čase / Hommage À Ricardo Bofill
10. 11. – 31. 12.
Výstava vybraných současných architekto-
nických intervencí do historického prostředí 
v České republice; část výstavy bude věnována 
pražským realizacím Ricarda Bofilla (1939–
2022).
en Exhibition of selected realizations of 
contemporary Czech architectural realizations 
in historical urbanism; part of the exhibition 
will be dedicated to the Prague realizations of 
Ricardo Bofill (1939–2022).

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

Birgitt Fischer a Zbyněk Linhart:
Mezi představou a znakem / Between image 
and sign
18. 10. – 13. 11.
Výstava uvádí konfrontačně dvě silné malířské 
osobnosti, Birgitt Ficher z Německa a Zbyňka 
Linharta z Česka, zabývající se kromě volné 
tvorby rovněž ilustrací a grafickým designem.
Výstavní projekt předjímá nové možnosti for-
málního výrazu pro malbu ve vztahu k designu, 
představuje proces transformace představ 
v ikonický obrazový znak.
en The exhibition confronts two strong painting 
personalities, Birgitt Ficher from Germany and 
Zbyňka Linhart from the Czech Republic, who, 
in addition to free work, are also involved in 
illustration and graphic design. The exhibition 
project anticipates new possibilities of formal 
expression for painting in relation to design, it 
represents the process of transforming ideas 
into an iconic image.
k/c Vlasta Čiháková Noshiro

Tero Abaffy, Beáta Kočner Bencová, Natália 
Okolicsányiová, Margaréta Petržalová: Sweet 
and Naughty – slovenská výstava „ženského 
umění”
15. 11. – 11. 12.
Název výstavy odkazuje na prezentaci mladých 
autorek, reprezentujících „novou vlnu“ ve slo-
venské malbě. Jejich společným jmenovatelem 
je expresivní figurace a feministická obsahová 
linie. Autorky často znázorňují nezbedné dívky 
– bytosti, které autenticky rozhodují o průběhu 
svých životů bez ohledu na dodržování kon-
venčních pravidel společnosti.
en The title of the exhibition refers to the 
presentation of young women artists, repre-
senting the "new wave" in Slovak painting. Their 
common denominator is expressive figuration 
and a feminist content line. Authors often 
depict naughty girls – beings who authentically 
make decisions about the course of their lives, 
regardless of compliance with the conventional 
rules of society.
k/c Natália Okolicsányiová

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

Klára Horáčková: Vrstvy / Layers
14. 10. – 25. 11.
Sklářská umělkyně Klára Horáčková představí 
svojí nejnovější skupinu objektů a váz s názvem 
Vrstvy. Ta navazuje na starší série Evolution 
a Artificial Landscapes.
en The glass artist Klára Horáčková will present 
her latest group of objects and vases called 
Layers. It is a continuation of the earlier series 
Evolution and Artificial Landscapes.
k/c Ján Gajdušek

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

Skleněný svět Miluše Roubíčkové /
The Glass World of Miluše Roubíčková
9. 11. – 9. 12.
Výstava přední osobnosti českého sklářství 
představí komorní výběr z prací – pestroba-
revné objekty vytvářené technikou tvarování 
žhavého skla, které se inspirovaly předměty 
denní potřeby a jídlem – tašky, krabice, zeleni-
na či bonbóny.
en The exhibition of a leading figure of Czech 
glassmaking will present an intimate selection 
of works – colorful objects created using 
the hot glass shaping technique, inspired by 
everyday objects and food – bags, boxes, 
vegetables, or sweets.

Vánoční výstava / Christmas exhibition
13. 12. – 30. 12.
Tradiční vánoční výstava autorů z okruhu 
galerie. Malba, plastika, kresba a grafika v gale-
rijním kurátorském výběru od desítky českých 
a slovenských výtvarníků a výtvarnic.
en A traditional Christmas exhibition of artists 
from the gallery circuit. Paintings, sculptures, 
drawings, and prints in the gallery's curated 
selection by Czech and Slovak artists.

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

Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe: Laktismus
14. 10. – 13. 11.
Výstava přehodnocuje postavení žen ve vztahu 
k našemu ekosystému; projekt představuje 
společnost bez geopolitických hranic, a to 
prostřednictvím utopického náboženství, 
které vzniklo v Jeruzalémě. Pojmy jako „národ“ 
a „hranice“ s jejich dosavadní systémovou 
a ekonomickou funkčností nejsou pro vyznava-
če Laktismu relevantní.
en The exhibition is a revision of the wom-
en's condition, related to our ecosystem; the 
project presents a society free of all geopoliti-
cal borders. We can do so with help of our 
utopian religion, founded in Jerusalem. Terms 
like „nation“ and „border“ with their systematic 
and economic functionality do not have any 
relevance for the followers of Lactism.

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

Steven Holl: Making Architecture
7. 10. – 20. 11.
Steven Holl je světově proslulý architekt, jehož 
stavby odrážejí fascinaci vědeckými fenomény 
a hrou se světlem. Věnuje se převážně kultur-
ním stavbám a stavbám pro vzdělání. Spíše než 
na samotné výsledky se výstava soustředí na 
proces vzniku Hollovy architektury.
en Steven Holl is world-renowned architect, 
whose buildings reflect fascination by scientific 
phenomena and light-play. He is focusing 
mainly on cultural and educational buildings. 
Instead of concrete outputs, exhibition is 
dealing with processes of Holl's architecture 
production.
k/c Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Steven 
Holl Studio

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

David Možný: Lowdown
od/from 10. 11.
David rád pracuje s obyčejnými objekty, 
které každý zná a je schopen je ihned na 
první pohled rozpoznat. Instalace Lowdown 
si hraje s myšlenkou manipulované reality. Je 
znepokojivá tím, že se v ní setkávají dvě různé 
„heterotopie“ na jednom místě. Nečekanost 
setkání je navíc podpořena způsobem umístění 
letištních lavic, které znemožňuje jejich další 
využití k původnímu účelu.
en David likes to work with ordinary objects 
that everyone knows and is able to recognize 
at a glance. The Lowdown installation plays with 
the idea of manipulated reality. It is unset-
tling because it brings together two different 
"heterotopias" in one place. The unexpected-
ness of the encounter is further supported by 
the way the airport benches are placed, which 
makes it impossible to reuse them for their 
original purpose.

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

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

Miloš Šejn: Duše mé ženy
16. 11. – 17. 12.

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.

Křehkost se dnes stala klíčovým konceptem 
vztahujícím 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 Fragility has today emerged as key concept, 
relating to both human and ecological condi-

tions, the international 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

Martin Herold a Marie Raffn: Sine sole sileo
26. 10. – 2. 12.
Vrstvení epoch, průhledy zdánlivě nesou-
visejícími obrazy a jejich zkreslení. Pohled 
postupuje od textilního díla na fasádě budovy 
průzorem dveří do hloubky galerie a zpět. 
Kniha Marie Raffn Horizontal and Vertical Lines 
Meet at Certain Points představená uprostřed 
místnosti zve do intimních a nekonečných 
prostor. V instalaci Martina Herolda se známé 
prostředí setkává s odkazem na neznámé, 
vzdálené v čase i prostoru. Několik předsta-
vených děl se soustředí na deformaci obrazu 
založenou na principu anamorfózy.
en A layering of epochs, glimpses through 
seemingly unrelated images and their distor-
tions. The gaze progresses from the textile 
piece on the facade of the building through 
the doorway into the depths of the gallery 
and back again. In the center of the room, 
Marie Raffn´s book Horizontal and Vertical 
Lines Meet at Certain Points invites to intimate, 
infinite spaces. In Martin Herold's installation, 
a familiar environment meets a reference to 
the unknown, the distant in time and space. 
Several of the presented artworks center 
around a deformation of the image on the 
principle of anamorphosis.

David Čumalo a Tomáš Džadoň
8. 12. – 20. 1.

VLAJKA

Marie Raffn
26. 10. – 6. 12.

Adéla Matasová
8. 12. – 24. 1.

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

Nikola Ivanov: Dear Blake
2. 11. – 30. 11.
Na výstavě bude představena vícekanálová vi-
deoinstalace, která shrnuje autorův doktorský 
výzkum věnovaný tématu kolonizace nočního 
času.
en The exhibition will present a multi-channel 
video installation that summarizes the au-
thor's doctoral research on the topic of the 
colonization of night time.
k/c Tereza Rudolf

Konfliktní dům? Pavilon UPŠ na Výstavě 
soudobé kultury v Brně 1928 /
Conflicted house? The UPŠ Pavilion at the 
Exhibition of Contemporary Culture in Brno 
1928
9. 12. – 28. 1.
Výstava ukazuje Janákovu cestu – jak má 
architekt stavět a člověk žít – jež vedla přes 
studium evropského modernismu a promi-
nentně se uskutečnila v brněnském domě 
Umělecko-průmyslové školy v Praze (UPŠ).
en The exhibition shows Janák's journey – how 
an architect should build and how people 
should live – which led through the study of 
European modernism and prominently took 
place at the Brno House of the School of Arts 
and Crafts in Prague (UPŠ).
k/c Pavel Liška

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

Ondřej Přibyl: Tunelové vidění
21. 10. – 4. 12.
k/c Petr Vaňous

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

Pištěk & Pištěk: Dva světy
18. 10. – 20. 1.
Výstava dvou výjimečných tvůrců, kteří se 
poprvé v historii představí společně v rámci 
unikátního výstavního projektu. Umělci tvoří 
celý život nezávisle na sobě a jejich témata se 
neprolínají, přesto je zajímavým pohledem na 
jejich tvorbu i vědomí pouta otce a syna.
k/c Martin Dostál a Petr Volf

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 & Lucia 
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 Vltavín (C3)
Masarykovo nábřeží 36 • po–pá/Mon–Fri, 
10:00–12:00, 13:00–18:00 • 
galerie-vltavin.cz

GALERIE VLTAVÍN

Roman Trabura: Vlny_Waves
11. 11. – 8. 12.
Představujeme nový cyklus obrazů malíře 
Romana Trabury, v nichž můžeme zkoumat 
téma všudypřítomné cirkulace vody. Rozmanité 

pojetí tématu vody a její živelnosti autor staví 
do kontrastu s aktuálními událostmi dějícími 
se ve světě.
k/c Hana Šauerová

Oldřich Jelínek: Známý–neznámý 
Oldřich Jelínek
14. 12. – 14. 1.
Malíř a ilustrátor studoval v ateliéru u prof. 
Antonína Pelce (AVU) a pracoval s precizním 
stylem podobný Adolfu Bornovi. Monografická 
výstava líčí Jelínka jako všestranného a skrom-
ného ilustrátora a kreslíře s celoživotní láskou 
k ženám, strojům a ostrému humoru.
en The painter and illustrator studied in the 
studio of Prof. Antonín Pelc (AVU) and worked 
with a precise style similar to that of Adolf 
Born. The monographic exhibition depicts 
Jelínek as a versatile and modest illustrator 
and draftsman with a lifelong love of women, 
machines, and sharp humor.
k/c Libor Grónský

VLTAVÍN ART

Výstava mladých. Rozrývat a sklízet
9. 11. – 9. 12.
V první z cyklu nadcházejících výstav předsta-
víme studenty uměleckých škol Václava Valdu 
(AVU) a Veroniku Zpěvákovou (Fakulta designu 
a umění Ladislava Sutnara). Výstava je dialogem 
dvou autorů, jejichž díly prochází témata pro-
zkoumávání přírody a lidské přirozenosti.
en In the first of a series of upcoming exhibi-
tions, we will present the work art students 
Václav Valda (AVU) and Veronika Zpěváková 
(Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art). The 
exhibition is a dialogue between two artists 
whose works move through themes of explor-
ing nature and human nature.
k/c Jan Kieweg, Karolína Lapešová

Ota Janaček
13. 12. – 13. 1.
V rámci komorní výstavy Oty Janečka je před-
staveno pole působnosti tohoto významného 
malíře, grafika, ilustrátora a sochaře. Jednotlivá 
zobrazení odkazují k velkým mistrům vlámské 
malby jako byl Hieronymus Bosch a rovněž ke 
kubistickým autorům 1. poloviny 20. století.
en The intimate exhibition of Ota Janeček 
presents the scope of this important painter, 
graphic artist, illustrator, and sculptor. The in-
dividual depictions refer to the great masters 
of Flemish painting such as Hieronymus Bosch 
and the cubist artists of the first half of the 
20th century.

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

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 zejména kvůli jejich smyslu pro hra-
vost, 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 play-
fulness, exaggeration, and constant search for 
and verification of the boundaries of drawing.
k/c Denisa Václavová

GALERIJNÍ LABORATOŘ (E3)
(A)void Gallery, Rašínovo nábřeží, 
kobka č. 10 • galerijnilaborator.cz

Do přípravy letošní výstavní sezóny se promítla 
neblahá atmosféra doznívající pandemie Covid 
19 a ozvěny brutálního válečného konfliktu, 
probíhajícího nedaleko za našimi hranicemi. 
V kontextu české totalitní historie lze vnímat 
závažnost aktuální situace spočívající v agresi 
proti suverénnímu státu. V přímém přenosu 
tak dochází ke konci jedné éry a návratu 
mentality „studené války“. Projekt Galerijní 
Laboratoř chce i touto formou, tedy i aktu-
álním výstavním cyklem, vyjádřit symbolickou 
podporu Ukrajině a Evropské unii, jíž Česká 
republika aktuálně předsedá. Výstavní cyklus 
kombinuje, na jedné straně starší vizuální 
umělce s mladšími, na straně druhé umělce 
žijící v zahraničí s českými autory, student-
ské projekty se zavedenými jmény. Lze tak 
uvažovat o motivu plurality autorských hledisek 
a mixu názorů jako o charakterových rysech 
galerijního projektu.
en The preparation of this year's exhibition 
season has been influenced by the unfor-
tunate atmosphere of the looming Covid-19 
pandemic and the reverberations of a brutal 
war taking place not far beyond our borders. 
In the context of the Czech Republic’s totali-
tarian history, one can perceive the gravity 
of the current situation of aggression against 
a sovereign state. Thus, we are witnessing 
a live broadcast of the end of an era and 
a return the Cold War mentality. Galerijní 
Laboratoř wants to use this form, meaning 
the current exhibition series, to express sym-
bolic support for Ukraine and the European 
Union, of which the Czech Republic is cur-
rently holding the presidency. The exhibition 
series combines, on the one hand, older 
artists with younger ones and, on the on the 
other hand, artists living abroad with Czech 
artists, student projects with established 
names. One can thus consider the motif of 
the plurality of artistic perspectives and the 
mix of opinions as characteristic features of 
the gallery project.

Tannya Bronnikova: Záření
30. 10. – 7. 11.
k/c Dinara Saetova

Ona B.: Mystické objekty / Mysterious Objects
11. 11. – 19. 11.
k/c Matouš Karel Zavadil

Karolína Kárníková: Elegie
4. 11. – 30. 11.
k/c Anna Šimralová

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

Kristián Németh: We promised ourselves 
a better world
25. 10. – 25. 11.
Slovenský LGBT umělec se zaměřuje na re-
flexi a kritiku křesťanské církve; na její vnitřní 
mechanismy a paradoxy, její tajnůstkářství, 
nepřiznané hříchy těch, kteří ji oficiálně za-
stupují, a stav nespravedlnosti těch, kterých 
se tyto činy dotýkají.
en The Slovak LGBT artist reflects and criti-
cizes the Christian Church; its inner mecha-
nisms and paradoxes, its secretiveness, 
unconfessed sins of its official representati-
ces, and a state of the injustice of the ones 
that are affected by these actions.
k/c Tamara Moyzes

Saule Dyusenbina, Roman Zacharov, 
Yerbosyn Meldibekov, Said Atabekov 
Saule Suleimenova, Erden Zikibay, Timur 
Nusimbekov
Bad Jokes: kazašské politické umění /
Bad Jokes: Kazak Political Art
30. 11. – 28. 2.
Stručně dějiny Kazachstánu pomocí umělec-
ké reflexe. Základním tématem je problém 
dodržování lidských práv. Díla vyprávějí 
o problémech, s nimiž se Kazaši a Kazašky 
potýkají v každodenním životě a představí 
protestní potenciál a odpor.
en The exhibition presents the history of 
Kazakhstan through artistic reflection. The 
basic theme is the human rights observance. 
The artworks tell about the problems Kazakhs 
face in everyday life, and represent protest 
potential and resistance.
k/c Valeria Ibraeva

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

Michal Gabriel: Otvírač srdcí
22. 11. – 15. 1.
k/c Radek Wohlmuth

Margarita Ivy: Zrzavé kotě v meruňkovém 
džemu
22. 11. – 15. 1.
k/c Radek Wohlmuth

KG GATE GALLERY
Metro Můstek (vestibul pod Václavským 
náměstím / mezzanine under Wenceslas 
Square), on display 24/7, open by 
appointment

Alexandr Martsynyuk, Julius Reichel, Olia 
Svetlanova: Převaděč Spojitosti / Continuum 
Transfunctioner
6. 11. – 16. 3.
k/c Alexandra Karpuchina, Lucie Pankrácová

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

Alena Kotzmannová: Pokus o znovunalezení 
skutečnosti
od/from 11. 10.

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

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 
vesmír, 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

Invisible Forces
13. 10. – 21. 11. 
Výstava Invisible Forces představuje mladou 
generaci českého digitálního umění, která 
zkoumá různé formy koexistence organick-
ých forem života. Fascinace přírodními a 
fyzikálními procesy, jevy a strukturami, je 
společným tématem šesti vybraných umělkyň 
a umělců.
en The Invisible Forces exhibition presents 
works by young Czech digital artists who 
explore various aspects of coexistence 
between organic life forms. The selection 
shares a fascination with natural and physical 
processes, phenomena, and structures. 
k/c Iva Polanecká

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, refer-
ring to one of the traditions of Japanese art 
within the framework of contemporary art 
and thus following up on their very successful 
exhibition RYUHA from 2018.
k/c Michal Škoda

Jakub Berdych Karpelis, Jan Dotřel,
Adam Kašpar, Rony Plesl, Jan Poupě:
Geometria naturalis
2. 12. – 19. 2.
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Skupinová výstava sleduje dlouhodobé kurátor-
ské zaměření Jana Dotřela a galerie Kvalitář, 
na interdisciplinární propojování umění a vědy. 
Výstava Geometria naturalis s podtitulem 
„A Chapter from Crystallography” se zaměřuje 
se na fascinující svět krystalů, přírodní geome-
trii a geologický čas.
en The group exhibition follows the long-term 
curatorial focus of Jan Dotrel and the Kvalitář 
gallery on the interdisciplinary intercon-
nection between art and science. Subtitled 
&quot;A Chapter from Crystallography&quot;, 
Geometria naturalis focuses on the fascinat-
ing world of crystals, natural geometry and 
geological time.
k/c Jan Dotřel

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

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

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

– GALERIE MEETFACTORY

Ich/Du
&
Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Anetta Mona 
Chişa, Jen Kratochvil, Adéla Svobodová
27. 9. – 20. 11.
Celá expozice vychází ze série souvislých 
motivů a koncepčních myšlenek, které každý 
z uvedených umělců rozpracovali spolu s AV.
en The show elaborates and builds on a series 
of continuous threads of interests and 
conceptual thinking developed by each group 
member and AV.
dramaturgie / dramaturgist Eva B. Riebová

Mark Fridvalszki, Tomáš King, Jana King 
Kochánková, Haroon Mirza, Windy Fur 
Rundgren, Tai Shani, Jeremy Shaw, Vladimíra 
Večeřová: I Went Through That Door and 
I Never Came Back
7. 12. – 5. 2.

Poslední výstava z dlouhodobého cyklu Jiné 
poznání se bude věnovat změněným stavům 
vědomí a tomu, jak mohou takové zkušenosti 
transformovat jednotlivce i společnost – ať už 
jde o účinek psychoaktivních látek, halucinace 
v důsledku psychické zátěže, nebo důsledek 
spirituálních či meditačních praktik.
en The last exhibition in the long-term 
series Other Knowledge will focus on altered 
states of consciousness and how such experi-
ences can transform individuals and society – 
whether it is the effect of psychoactive 
substances, hallucinations, or the effect of 
spiritual or meditation practices.
k/c Tereza Jindrová

GALERIE KOSTKA

Anežka Hošková, Lucie Svoboda Mičíková, 
Pavel Příkaský: A Moment of Stillness
28. 9. – 20. 11.
Výstava vznikla jako kurátorská výzva třem vý-
razným malířským osobnostem, aby pro Galerii 
Kostka vytvořily monumentální nástěnné malby 
na libovolné téma.
en The exhibition was created as a curatorial 
challenge to three prominent painters to cre-
ate monumental murals for the Kostka Gallery.
k/c Tereza Jindrová

Jan Matýsek: Fuj tajxl!! Strč prst skrz smrt.
7. 12. – 5. 2.
Výstava vizuálního umělce a scénografa Jana 
Matýska (1994) je rozšířením autorovy loňské 
diplomové práce vystavené na AVU využívající 
prvky queer a drag komunity. Kombinuje téma-
ta transhumanismu, ekofeminismu, tělesnosti 
či hypnózy.
en The exhibition by visual artist and scenog-
rapher Jan Matýsek (1994) is an extension of 
the artist's thesis work from last year, which 
was exhibited at the Academy of Perform-
ing Arts and uses elements of the queer 
and drag community. It combines themes of 
transhumanism, ecofeminism, corporeality, 
and hypnosis.
námět / theme Eva B. Riebová
k/c Ján Gajdušek

Galerijní laboratoř 8. – Ateliér Socha II. 
Jana Ambrůze na FaVu
4. 12. – 10. 12.

HIDDEN GALLERY
hiddengallery.cz

– HIDDEN BOŘIVOJOVA

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

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-econom-
ic themes. The starting point for the images 
is the interaction between object, human, 
and nature.

– HIDDEN REPUBLIKA
vstup do metra Náměstí republiky 
z Masarykova nádraží • NONSTOP / 
entrance to Náměstí republiky metro 
station from Masarykovo nádraží • 
NONSTOP

Martina Šikulová, Matěj Damek: 
Až moc super / Too Cool
15. 11. – 9. 1.
Nechť je tvé žertování, bez odhalení zubů, tvé 
vtipy bez nízkosti a tvůj smích ať není baculatý 
burácivý. Zirám na tebe, dej si pozor. Myslím 
na tebe, nechci to posrat. Mám strach, nemy-
slím to zle. Chci tě poznat. Úplně.
Potkali se, Martina Šikulová a Matěj Damek.
en Let your joking be without showing your 
teeth, your jokes be without baseness, and 
your laughter not be a plump boisterous one. 
I'm yelling at you, watch out. I'm thinking of 
you, I don't want to fuck it up. I'm scared, 
I mean no harm. I want to get to know you. 
Totally.
They met, Martina Šikulová and Matěj Damek.
k/c Kartousek

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

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

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

Sráč Sam : Vrhni stín sněhuláka / Casting the 
Snowman’s Shadow
2. 12. – 3. 2.

hunt kastner představuje samostatnou výstavu 
Sráče Sama (*1969), která bydlí a pracuje 
v České Bříze, kde rovněž provozuje galerii 
sam83, platformu pro volně vznikající kulturu. 
Sam, jejíž adoptované jméno také vyvolává 
všechny konvence, vytváří prostředí, ve 
kterých odhaluje různé aspekty sociální ma-
nipulace a přístupy k realitě, zatímco ignoruje 
očekávání, jak by se věci měly dělat. Výstava 
prezentuje řadu prací v různých médiích, 
která se vztahují k tělu a úniku od kontroly nad 
vnějšími silami.
en hunt kastner is pleased to present a solo 
exhibition of the artist Sráč Sam (b. 1969), who 
lives and works in the village of Česká Bříza, 
where she also runs the sam83 gallery, a plat-
form for the free development of culture. 
Sam, whose adopted name also flouts all con-
vention, creates environments in which she 
exposes various aspects of social manipula-
tion and approaches to reality, while ignoring 
expectations for how things should be done. 
The exhibition presents a range of works in 
various mediums that relate to the body and 
escaping the control of external forces.

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

Architektura a feminismus. 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 archi-
tect Lina Bo Bardi, "without beginning or 
end"; this exhibition brings together different 
proposals approaching the arts and architec-
ture with a gender perspective, focusing 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

Jan Krtička: Záznamy
7. 10. – 26. 11.
Autor se dlouhodobě věnuje práci s prosto-
rem a zvukem. Jeho landartové a zvukové 

instalace reflektují přírodní a městskou kraji-
nu, 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

Tereza Říčanová
9. 12. – 28. 1.
Výstava představí autorčinu volnou tvorbu 
obrazy z cyklů sny, květiny, ohně a kameny.
en Exhibition will present artist's free work 
with paintings from the series dreams, flow-
ers, fires and stones.
k/c Lucie Šiklová

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

Bohdan Heblík: Reflexe českého filmového 
plakátu / Reflection of the Czech Film 
Poster
1. 11. – 30. 11.
Výstava Bohdana Heblíka ve foyer kina.
en Bohdan Heblík's exhibition in the foyer of 
the cinema.

Lumír Hladík: MasterClass / Akce a instalace
/ MasterClass / Events and Installations
14. 11. 18:00
Představitel českého akčního umění Lumír 
Hladík, který jako jeden z mála používal 
k dokumentaci svých akcí film, uvede ve své 
MasterClass kompletní pásmo dochovaných 
záznamů performancí ze sedmdesátých let 
i svou aktuální tvorbu.
en Lumír Hladík, a representative of Czech 
performance art, who was one of the few to 
use film to document his actions, will present 
a complete tape of surviving performance 
footage from the 1970s as well as his current 
work in his MasterClass.
Uvádějí / Presented by: Lumír Hladík a Sylva 
Poláková

Mapování pohyblivého obrazu – Média, aktéři 
a místa v českém prostředí / Mapping the 
Moving Image: Media, Actors, and Places in 
the Czech Environment
12. 12. 18:00
Autoři nové publikace Mapování pohyblivé-
ho obrazu – Média, aktéři a místa v českém 
prostředí představí během večera témata, 
kterým se v knize věnovali a uvedou díla, která 
jsou z jejich perspektivy badatelů a zároveň 
insiderů klíčová.
Uvádějí: Sylva Poláková, Martin Mazanec 
a hosté
en The authors of the new publication will 
present the themes they have addressed in 
the book and present works that are key from 
their perspective as researchers and insiders.
Presented by Sylva Poláková, Martin Mazanec 
and guests.

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

John Hill: Dezorganizace
1. 10. – 31. 12.
Setkáme se a budeme mluvit o mezerách 
v sociální infrastruktuře města a hledat způ-
soby, jak tyto mezery zaplnit pro sebe i pro 
druhé. Ačkoliv totiž potřebujeme a chceme 
různé věci, své problémy a jejich řešení 
známe nejlépe.
en Coming together to talk about the gaps 
in the social infrastructure of the city, we 
can start to find ways to fill these gaps for 
ourselves and each other. While we might 
need and want different things, we know best 
our problems and their solutions.

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

Monika Pascoe Mikyšková: Sublimace / 
Sublimation
16. 11. – 14. 1.

Slovenská umělkyně v roli vizuální botaničky 
tematizuje prostřednictvím malby, uhlu a pas-
telů, textilních prvků i betonových odlitků 
cyklus růstu a rozkladu. Intuitivní poetikou 
vypráví o křehkosti nelidských aktérů: rostlin, 
hmyzu i celých biotopů.
en The Slovak artist in the role of a visual 
botanist thematizes the cycle of growth 
and decay through painting, pastels, textile, 
and concrete. With an intuitive poetics, she 
narrates the fragility of non-human actors: 
plants, insects, or entire biotopes.

KAMPUS HYBERNSKÁ (C4) 
Hybernská 4 • kampushybernska.cz

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

Figurama 22
9. 11. – 30. 11.
Přehlídka figurální tvorby evropských umělec-
kých škol za účasti Polska, Česka, Slovenska 
a Maďarska v podání jejích studentů i profe-
sorů. Součástí slavnostního zahájení je udílení 
cen Egona Schieleho za nejlepší figurální 
kresbu roku.
en A show of figurative creations of European 
art schools with the participation of Poland, 
the Czech Republic, Slovakia and Hungary, 
presented by their students and professors. 
Part of the opening ceremony is the award-
ing of the Egon Schiele awards for the best 
figurative drawing of the year.
k/c Filip Kazda �

Pelléova 44/22  
160 00 Praha 6
www.muzeumliteratury.cz 

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

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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GALERIE 35M2
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ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

POP-UP GALERIE AVU

KVALITÁŘ

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM

ARTINBOX

GALERIE KRITIKŮ

LEICA GALLERY PRAGUE

ETC. GALERIE

GALERIE PROLUKA

XAO

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

ATELIÉR J. SUDKA

GALERIE SPZ

GALERIE J. FRAGNERA

POKOJE 2022

GALERIE FOTOGRAFIC

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLYSMETANAQ GALLERY
GALERIE HOLLAR

GALERIE FASÁDA

MUSEUM KAMPA

FOTOGRAF GALLERY

GALERIE TAPETA / KNIHKUPECTVÍ ARTMAP

INSTITUTO CERVANTEZ

GOETHE-INSTITUT
GALERIE VLTAVÍN

DISPLAY

GALERIJNÍ LABORATOŘ

NIKAJIRI SVESTKA GALLERY

GALERIE VYŠEHRAD

MEETFACTORY

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE

JILSKÁ 14

GALERIE HAVELKAKINO PONREPO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

GALERIE NTK

GALERIE MILLENNIUM

KUNSTHALLE PRAHA

 OLGA � 

 SVĚTOVA 1 � 

 METFACTORY GALLERY � 

 � GALERIE KUZEBAUCH 

 � ENTRANCE GALLERY 

 � CAPACITAS STATUA POLICLINICA 

artmap.cz
Současné umění v pražských galeriích

Contemporary Art in Prague Galleries
01/11 – 31/12 2022
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Praha

MUSEUM MONTANELLI (C3)
Nerudova 13 • st–ne/Wed–Sun,
14:00–18:00 • museummontanelli.com

Mythos?
17. 11. – 26. 2.
Výstava představuje díla ze sbírky MuMo a to 
jak současné, tak klasické umění a umělce, 
jejichž díla jsou inspirována různými mýty. 
Jejich obrazy, objekty a artefakty mají při-
pomenout, jak důležitou roli v našem životě 
mýty, víra a její symboly hrají.
en The exhibition features works from the 
MuMo collection, both from contemporary 
and classical art, and artists whose works are 
inspired by myths. Their paintings, objects, 
and artefacts are meant to remind us of 
the important role myths, beliefs, and their 
symbols play in our lives.
k/c Dadja Altenburg Kohl

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

Josef Pleskot: Města / Cities
5. 11. – 12. 2.
Přeneste se do měst, v nichž tento významný 
autor tvořil nejčastěji – do Prahy, Ostravy-Vít-
kovic a Litomyšle. Výstava kromě jednot-
livých staveb představí i Pleskotův přístup 
k architektuře a přispěje do diskuze ohledně 
společenské role architektury.
en Take a look at the cities where Pleskot 
created most often – Prague, Ostrava and 
Litomyšl. The exhibition will present individual 
buildings, Pleskot's approach to architec-
ture, and thougths about the social role of 
architecture.
k/c Norbert Schmidt, Jan Skřivánek

Stanislav Kolíbal: Knihy a stavby / Books and 
Constructions
5. 11. – 12. 2.
Objevte ranou i současnou tvorbu autora, 
který obohatil světové umění o zcela jiný druh 
sochy nezaložený na hmotě a objemu, ale na 
obrysu, a také o nový typ ilustrace dětských 
knih spočívající v jednoduchosti, jež posky-
tuje prostor pro imaginaci.
en Discover the work of the author who 
enriched world with a totally different kind 
of sculpture not based on mass and volume, 
but on outline, and also new type of chil-
dren's book illustration based on simplicity 
that provides space for imagination.
k/c Martina Vítková

Eduard Ovčáček: Groteska (70.–90. léta) / 
Grotesque (70's–90's)
21. 10. – 8. 1.
Zajímavý a doposud ne příliš často vysta-
vovaný okruh Ovčáčkovy tvorby představují 
obrazy a kresby, v nichž se prosazuje autorův 
specifický jazyk humoru a nadsázky, mnohdy 
opředený notou tragikomiky, sarkasmu a bo-
davého veselí.
en An interesting range of Ovčáček's work 
is represented by paintings and drawings 
in which the author's specific language of 
humor and exaggeration is asserted, often 
laced with a note of tragicomics, sarcasm and 
stinging hilarity.
k/c Ilona Víchová

Muzeum literatury
Pelléova 44/22 • út–ne/Tue–Sun, 
10:00–18:00 • muzeumliteratury.cz • 
pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Rozečtený svět – stálá expozice /
The World as Open Book – permanent 
exhibition
Co vlastně vystavujeme, vystavujeme-li 
„literaturu“? V nové expozici Muzea literatury 
představujeme rozmanitou sbírku ruko-
pisných i výtvarných archiválií doplněnou 
o původní audiovizuální díla z perspektivy 
současného, a tedy provizorního poznání.
en What do we really exhibit when exhibiting 
‘literature’? In this exhibition, we present the 
rich and diverse collection of the Museum 
of Literature, complemented by original 
audio-visual material. We do so from the cur-
rent perspective, and therefore with limited 
knowledge.
k/c Alena Petruželková

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

– GALERIE JELENÍ

Jáchym Myslivec: Zatím bez názvu / Without 
a Title at the Moment
11. 11. – 4. 12.
Soubor tematicky navazuje na sérii fotografií 
„Nelze stavět na nejistých základech“, v němž 
se prolínají autorovy zkušenosti ze života po 
studiích, budování domova a rodiny s absur-
ditou některých snah, s nimiž se okolo sebe 
setkáváme.
en The collection thematically follows up on 
the series of photographs "It's impossible 
to build on an unstable foundation," which 
portrays the author's intertwining life experi-
ences after finishing school, when starting to 
build a home and a family, with the absurdity 
of certain attempts that we encounter in the 
environment surrounding us.
k/c Gabriela Kotiková

Barbora Trnková
16. 12. – 15. 1.
Výstava ve spolupráci s Vasulka Kitchen.
en An exhibition in collaboration with the 
Vasulka Kitchen.
k/c Jennifer Helia de Felice

– GALERIE KURZOR

Katarína Hrušková a Lucie Rosenfeldová: 
Shell Cell Swell Yell
12. 10. – 27. 11.
Na červené podlaze leží železné linie, lehce 
zvlněné a v koncích se vzpínající. Díry a dutiny 
plují prostorem. Je ticho, je hluk, je broukání. 
Je klid. Je chvění.
en Iron lines lie on the red floor, undulating 
gently and raised at the ends. Holes and cavi-
ties drift through space. There is silence, there 
is noise, there is humming. There is quiet. 
There is a trembling.
k/c Jan Zálešák

Čtyři slova pět výstav / Four words, five 
exhibitions
15. 12. – 5. 2.
Celý rok jdeš a nevíš kam. Nevadí. Taháš si za 
sebou červenou nit, abys našel cestu ven (jako 
by cesta dovnitř byla jednoduchá, lol). Ten 
hrot, co držíš v ruce – je dávno pokrytý rzí. 
Nevadí. Větu jím dopíšeš, otočíš list…
en The whole year you’re on the move and you 
don’t know where. No matter. You leave a red 
thread behind you so you can find your way 
out (as if the way in was simple, lol). That spike 
you’re holding in your hand – it’s long been 
covered in rust. Never mind. You finish the 
sentence with it, turn the page...
k/c Jan Zálešák

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA 
ngprague.cz

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

Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov /  
Eva Koťátková: My Body Is Not an Island
24. 11. – 4. 6.
Výstava Moje tělo není ostrov má podobu 
obrovského těla, částečně rybího, částečně 
lidského. Každá část zprostředkovává nesčetné 
množství příběhů, jejichž podmanivá litanie 
se rozléhá celým výstavním prostorem a je 
přístupná každé*mu návštěvníkovi*ci, který*á 
je ochoten*na naslouchat jejím mnoha 
příběhům.
en My Body Is Not an Island takes the shape of 
a gigantic body, part-fish, part-human; each 
part tells a myriad of stories whose entrancing 
litany echoes throughout the exhibition space, 
and it is accessible to any visitor willing to lend 
an ear to its many stories.
k/c Sandra Patron

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 laureátek 
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 meziválečné 
období a ukazuje, jak tento typ zobrazení vypo-
vídal 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 re-
veals what this type of self-portrait conveyed 
about the transition of a traditionally perceived 
artist into an independent creator.
k/c Petra Kolářová

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 Veletrž-
ním paláci Národní galerie představuje umělec-
ké strategie, které zpochybňují nacionalistické 
narativy i jejich utváření a manipulaci pro 
kulturní a politické účely.
en The central exhibition of the Fotograf Fes-
tival at the National Gallery's Trade Fair Palace 
presents artistic strategies that challenge na-
tionalist narratives and their formation and ma-
nipulation for cultural and political purposes.
k/c Tereza Rudolf, Elisabeth Pichler, Markéta 
Mansfieldová

řádu. O vlasech, o vláknech, která nás ovíjí 
a nepustí. O světě venku v okně. O zdech bez 
oken. O radosti a hrozícím konci.
en About unity and set, about love and fear. 
About safety. About control, about freedom, 
about freedom of order. About the hair, the 
fibers that wrap around us and won't let go. 
About the world out there in the window. 
About the walls with no windows. About joy 
and imminent end.
k/c Caroline Krzyszton

SVĚTOVA 1 (�) 
Světova 1 • út–so /Tue–Sat 13:00–18:00 • 
svetova1.cz

Anežka Abrtová, Josefina Leon Ausejo, Bolla 
Szilvia, Nada Elkalaawy, Dominik Málek, 
Sharon Van Overmeiren, 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 
perception 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

Jakub Nepraš: Digitální endemity / 
Digital Endemics
30. 11. – 15. 1.
Samostatná výstava spoluzakladatele Trafačky 
Jakuba Nepraše prezentující soubor video-
soch.
en A solo exhibition of Trafačka co-founder 
Jakub Nepraš, presenting a set of video 
sculptures.
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

Sběratel. Lannova sbírka skla
Collector. Lanna´S Glass Collection
16. 6. – 31. 12.
Sbírka skla Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze patří oprávněně k světově uznávaným 
souborům dokumentujícím a podrobně při-
bližujícím historický vývoj i současné podoby 
sklářského umění. Její vznik a počátky jsou 
neodlučitelně spjaty s osobností průmyslníka 
a stavebního podnikatele, sběratele, podporo-
vatele kultury a štědrého mecenáše Vojtěcha 
svobodného pána Lanny (1836–1909).
en The collection of glass at the Museum of 
Decorative Arts in Prague, regarded as one of 
the best of its kind around the world, details 
the historical development of the art of glass-
making. It owes much to its initiator, the emi-
nent industrialist, construction entrepreneur, 

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

Lenka Jirková Táborská: Hystnarcist
7. 10. – 5. 1.
Umění porozumět sama sobě. Pro Lenku Jirko-
vou Táborskou je malování obrazů nevyhnu-
telným terapeutickým nástrojem. Klasickými 
prostředky dává tvar vlastním snům, osobním 
komplexům a kolektivním archetypům.
en The art of understanding oneself. For Lenka 
Jirková Táborská, painting is an unavoidable 
therapeutic tool. Through classic means, she 
gives shapes to her own dreams, personal 
complexes, and collective archetypes.
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 za-
kládající člen skupiny Ládví, samostatně vysta-
vuje 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 VŠUP in Prague 
and a founding member of the Ládví group, 
has been exhibiting independently since 2006. 
At Nevan Contempo he is now presenting 
a complex sculptural installation that uses the 
entire space of the gallery as a metaphorical 
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

Nikola Rácová: Šuflada / The dresser
22. 11. – 17. 12.
Vitrína jako schránka vzpomínek. Něco důleži-
tého si uložit, pečlivě uchovat a sledovat zven-
ku. Můžeme nahlédnout, ale nikoliv vstoupit: 
Jedenáct pater. Bez výtahu. Ošuntělá rohožka, 
kukátko hodně vysoko, na mé poměry. Stě-
hováci už klepou na dveře. Na dvou místech 
najednou. Kaj si celou dobu byla?
en The showcase as a repository of memories. 
Something to store, hide carefully, and watch 
from the outside. We can peek in, but not en-
ter. Eleven floors. No elevator. A shabby mat, 
a peep-hole too high for me. The movers are 
already knocking on the door. In two places at 
once. Where have you been all this time?
k/c Amálie Bulandrová, Anežka Rucká, Eliška 
Špálová

Marie Hantáková: Útulek obětí / 
Victims' Shelter
20. 12. – 21. 1.
Jak se člověk stane obětí manipulace? Jina-
kostí? Nevinností? Existují vůbec konkrétní 
příčiny? Všichni na tebe zapomenou, vyřeš si 
to sama. Zapomeneš na mě, když jsem obětí? 
Co se mnou? Podrbat, obejmout, ukonejšit 
a jít dál? „Malá, dávej si na to příště pozor, 
neměla bys být tak důvěřivá, vždyť jsme ti to 
říkali”.
en How does one become a victim of manipu-
lation? By being different? By being innocent? 
Are there any specific causes at all? Everybody 
will forget you; you have to solve it by yourself. 
Will you forget me if I'm a victim? What to do 
with me? Scratch, hug, comfort, and move on? 
"Honey, be careful next time, you shouldn't be 
so gullible, we told you so."
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

Autorská instalace: Pavla Sceranková, 
Lucia Sceranková, Zuzana Sceranková ml., 
Matúš Sceranka: V hlavě Petra Sceranka
10. 11. – 31. 12.

Čtyři sourozenci, pracující s různými médii, 
vzdávají společnou instalací holt svému dávno 
zesnulému otci. Matka píše doprovodný text. 
Závěrečná výstava cyklu DCERY SYNOVÉ MATKY 
OTCOVÉ.
en Four siblings, working with different media, 
pay homage to their long-deceased father. 
The mother writes the accompanying text. The 
final exhibition of the series DAUGHTERS SONS 
MOTHERS FATHERS.

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

Matouš Kašpar, Barbora Lepší, Adam 
Vít, Sofie Tobiášová: Variace kapsy
13. 10. – 10. 11.
Nejméně čtyři malířské polohy, čtyři osobnos-
ti, dvě pražské školy, minimálně dvě galerijní 
místnosti, jedno paradigma, mnohost souvis-
lostí i kánonů a v neposlední řadě nesčetně 
možností kapsy – užitečných i skrytých. 
en At least four painting positions, four 
personalities, two Prague schools, at least two 
gallery rooms, one paradigm, a multitude of 
contexts and canons, and, last but not least, 

countless possibilities of pockets – both useful 
and hidden.
k/c Marek Meduna

Petra Janda, Anna Hulačová: Feeding the Soil
26. 11. – 14. 1.
k/c Mariana Serranová

 
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

– PRAGOVKA GALLERY

Veronika Šrek Bromová, Petra Čížková, Viktor 
Fuček, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Eliška 
Hanuš a Haštal Hapka, Vendula Chalánková, 
Petra Janda, Pille-Riin Jaik a Nazira Karimi, 
ka3ka3, Maud Kotasová, Tom Kotik a Daniel 
Vlček, Judita Levitnerová, Petr Lysáček, 
Kristýna Manchartová, Martina Nosková, Lucie 
Nováčková, Martin Pondělíček, Pavel Příkaský, 
Eva Rotreklová, Tomáš Samek, Denisa Půbalová, 
Ladislav Nový a Klára Spěváková, Beáta 
Spáčilová, Dominik Styk, Jakub 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, Tereza Nováková, Petra 
Janda, Martina Fridrichová

– THE WHITE ROOM

Agnieszka Grodzińska, Przemysław Piniak, 
Vasil Artamonov, Piotr Bosacki, Julie Chovin, 
Jan Domicz, Alex Gailla & John Gailla, Miłosz 
Rygiel-Sańko: URGE
18. 9. – 17. 12.
The White Room představuje v rámci projektu 
URGE tři samostatné výstavy – Headquarters. 
The Act of Factocracy and Co-Desires, Lovers 
of Leftovers a Babycraver. Jejich společným 
tématem je zkoumání instinktů, hluboce 
zvnitřněných potřeb a tužeb.
en URGE is a project presenting three 
separate exhibitions – Headquarters: The Act 
of Factocracy and Co-Desires, Lovers of Lefto-
vers, and Babycraver. They all address matters 
ranging from instinct to deeply internalized 
needs and desires.
k/c Jagna Domżalska

SMETANAQ (C3) 
Smetanovo nábřeží 4 • smetanaq.cz

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

Jiří Šigut: Malebné kontra-punkty / 
Scenic Counter-Points
30. 9. – 4. 12.
Výstava představuje Jiřího Šiguta jako „malíře 
krajin“. Autorovy obrazy z posledních let, 
které mají v Praze svou prezentační premiéru, 
reflektují přímou cestou radikální komprimační 
procesy předloh. Rychlá digitální komprimace 
je tu dialekticky postavena proti zdlouhavému 
procesu malby.
en The exhibition presents Jiří Šigut as a land-
scape painter. The author's paintings from 
recent years, which have their presentation 
premiere in Prague, directly reflect the radical 
compression processes of the originals. Rapid 
digital compression is dialectically opposed to 
the lengthy process of painting.
k/c Petr Vaňous

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 invis-
ible, 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

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.

Šárka Koudelová: Soft Amor
29. 11. – 20. 12.
O jednotě a množině, o lásce a strachu. 
O bezpečí. O kontrole, o volnosti, o svobodě 

collector, patron of the arts, and generous 
benefactor Baron Vojtěch Lanna (1836–1909), 
who established and built up this unique set of 
items from the 1880s onwards.
k/c Jana Černovská, Jan Mergl

Chiaki Baba, Ojuna Batbajara, Karolina 
Bednorz, Viktorie Beldová, Sintija Ceberga, 
Diana Andreea Dumitriu, Mehranz Momeni 
Kalesthari, Naoko Muka, Helena Patelisová, 
Veronika Pražáková, Aleš Hynek Vrkoslav:
Talking Flowers
4. 10. – 4. 12.
Výstavní přehlídka výsledků mezinárodního 
porcelánového sympozia KEEP IN TOUCH Dubí 
2022.
en An exhibition of the results of the interna-
tional porcelain symposium KEEP IN TOUCH, 
which took place in Dubí in 2022.
koncepce/concept: Antonín Tomášek, Jimena 
Mendoza

Řeč plakátu 1890–1938 /
The Language of the Poster 1890–1938
24. 11. – 5. 3.
Výstava představuje výběr plakátů z unikátní, 
více než třicetitisícové sbírky Uměleckoprů-
myslového musea v Praze, která patří mezi 
nejstarší a nejvýznamnější evropské sbírky 
plakátů. Ty pak doplňuje padesát dalších 
exponátů jako jsou dobové umělecké časopisy 
a knihy. Ve třech tematických blocích Umění, 
Reklama a Ideologie nechybí díla světových 
tvůrců jako Henriho de Toulouse-Lautreca, 
Julese Chéreta nebo Howarda Chandler Chris-
tyho i domácí výtvarníků Vojtěcha Preissiga, 
Františka Zelenky či Viléma Rottera.
en This exhibition presents a selection of 
posters from the unique collection held by the 
Museum of Decorative Arts in Prague, one of 
the oldest and most important European post-
er collections. The posters are complemented 
by 50 other exhibits, such as contemporary 
art magazines and books. In three thematic 
blocks – Art, Advertising, Ideology – there are 
works by international artists such as Henri de 

Toulouse-Lautrec, Jules Chéret, and Howard 
Chandler Christy as well as by Czech artists 
such as Vojtěch Preissig, František Zelenka, 
and Vilém Rotter.
k/c Lucie Vlčková

– GALERIE JOSEFA SUDKA 
Úvoz 24 • st, so–ne/Wen, Sat–Sun, 11:00–
17:00 • www.upm.cz/galerie-josefa-sudka

Josef Sudek & spol. / Josef Sudek & Co.
29. 10. – 12. 2.
Dílo Josefa Sudka (1896–1976) by nejspíš 
nedosáhlo takového rozsahu a hloubky, kdyby 
fotograf nebyl celý život obklopen velice pest-
rou společností. Nejednalo se jen o fotografy, 
ale o přátele nejrůznějších profesí a osudů. 
A právě je připomíná další výstava v Galerii 
Josefa Sudka.
en The work of Josef Sudek (1896–1976) may 
not have reached such an impressive scope 
and depth had the photographer not been 
surrounded by a highly diverse company of 
people. These were not only photographers 
but also friends from all walks of life. These 
personalities are the focus of yet another 
exhibition held currently at the Josef Sudek 
Gallery.
k/c Jan Mlčoch

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

Jindřich Janíček: Na západ severozápadní 
linkou
3. 11. – 13. 12.
Kresby z nové knihy. Trochu cestopis, trochu 
komiks, ale hlavně důvod pro kreslení starých 
mostů, zálivů a opravdu starých, velkých 
mostů.
en Drawings from the new book. A bit of 
a travelogue, a bit of a comic book, but mostly 
a reason to draw old bridges, bays, and really 
old bridges.

Mistr Janďourek: Adast Dominant 514
15. 12. – 25. 1.
Výstava věnovaná dvojici (mistr a stroj) z of-
setové dílny UMPRUM: tiskoviny, makulatury, 
kovolisty, poklady z půdy!
en An exhibition dedicated to a couple (master 
and machine) from the UMPRUM offset work-
shop: printed matter, printing plates, treasures 
from the attic!

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

STARTPOINT 2022:  
Prize for European Art Graduates
www.startpointprize.eu
6. 12. – 22. 12. (Galerie Hybernská 4)
Ve svém dvacátém ročníku představuje soutěž 
StartPoint pro absolventy evropských výtvar-
ných škol 12 vybraných kandidátů.
en In its 20th year, the StartPoint competi-
tion for graduates of European art schools 
presents 12 selected candidates.

STARTED 2022
Shifra Whewell, Kvet Nguyen, Adam Hejduk
4. 12. (Berlínskej model, Praha)
Večerní výstava residentů ceny StartPoint. 
en Evening exhibition of StartPoint residents.

POKOJE 2022 / Exhibition of Young Art
Palác Hrzánů z Harasova, Celetná 12 • 
po-ne/Mon–Sun, 10:00–21:00
12. 11. – 20. 11.
Přehlídka mladého umění Pokoje každoroč-
ně přestavuje tvorbu studentů a studentek 
vysokých uměleckých škol v netradičních pro-
storách opuštěných budov a paláců. Novinkou 
letošního ročníku je navázání spolupráce se 
zahraničními školami a stejně tak nová lokace 
v samém centru Prahy.

en The exhibition of Young Art Pokoje annually 
presents the work of students of art schools 
in the unconventional spaces of abandoned 
buildings and palaces in Prague. For the first 
time in the history of the show, we have 
established cooperation with foreign schools, 
and moreover we will open a new location in 
the center of Prague to the public this year.

ArtMap se těší finanční podpoře:

mapa © Map Design, www.mapdesign.eu

Vydává Artmap, z.s., Vojtěšská 196/18, 
Praha 1, artmap.cz, knihy.artmap.cz

V kroužcích
dým u

23. 9. 2022 — 8. 1. 2023
Veletržní palác 
Trade Fair Palace

Am idst
Sm oke
Rings

vkd_artmap_95x105_221025.indd   1 10/25/22   1:34 PM

PARADISE LOST
John Wehrheim
Fotografie

12/10/2022 – 8/1/2023
Galerie hlavního města Prahy
Dům U Kamenného zvonu

www.ghmp.cz

artmap_45x69.indd   1 18.09.2022   18:31

ART
ANTIQUES
2002–2022

20. NAROZENINY

www.artantiques.cz

21.11.2022 

Y:  Harbour 
of Sorrow
Sdílený časoprostor
pro performativní umění,
současnou teorii
a výtvarnou scénu

DIVADLOX1O

WWW.DIVADLOX10.CZ/Y-EVENTS

online výstava a materiály pro hodiny dějepisu
www.frames-reconstruction.eu

RÁMOVÁNÍ 
REKONSTRUKCE
obnova Evropy po 2. světové válce  
perspektivou dokumentárního filmu

Nové číslo 
časopisu pro děti

www.raketa-casopis.cz

–  výstupy 
uměleckého výzkumu

–  v recenzovaném časopise
–  online
–  plně multimediální

Konzultace na 
redakce@arteacta.cz

Uzávěrky: 
→  31. 1. 2023

(pro podzim 2023)
→  30. 9. 2023 

(jaro 2024)

www.arteacta.cz Myslíkova 5, Praha 1    czechdesign.cz

Prase „Letos si 
k Vánocům přeji 
maximálně maličkost“
649 Kč 

U nás najdete odpověď 
na každé nepřání.

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

knihy.artmap.cz
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