
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, 
kulturou oslavy a vznikem komunit. Zkoumá, 
za jakých podmínek v těchto kontextech 
zakoušíme pocity sdílené svobody a jaké jsou 
její limity, jako např. policejní dozor a osobní 
vyčerpání. Jakými způsoby zažíváme sounále-
žení a jakými způsoby jsou tyto techniky shro-
mažďování těl kontrolovány a omezovány?
en The curatorial project Beyond the Car-
ceral Laboratory considers the relation-
ship between the politics of gathering, 
post-socialist raves, the culture of festivity, 
and communality. 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?
k/c Hana Janečková s Display

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

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

Lucia Sceranková: Heart Seas
15. 12. – 11. 2.
Voda je tekutá, nerespektuje hranice, přelévá 
se, vsakuje se, představuje děsivou hloubku, 
ale i konejšivé splývání na klidné hladině. 
Vodou se můžeme inspirovat a také pocítit 
sílu jejího proudění ve vlastním těle nebo se 
učit přijímat i dávat v rytmu vln.
en Water is liquid. It does not respect any 
borders. It overflows, flows from one point to 
another, soaks into the ground. It can pose 
a danger, represent depth, power, or come 
as a flood. But it can also take the form of 
a cleansing bath, a soothing rocking, or a mir-
roring on a calm surface.
k/c Hana Buddeus

Martin Netočný, Vojtěch Radakulan, 
Anaïs Tondeur: Uvolněné atomy
22. 2. – 11. 4.
Výstava volně rozvíjí téma zviditelnění nevi-
ditelného. Zatímco rentgenogramy pronikají 
dovnitř předmětů a těl a odhalují jejich vnitřní 
strukturu, vybraná díla současných autorů*rek 
zachycují naděje vkládané do mírového využití 
jaderné energie i obavy s ní spojené.
en The exhibition freely develops the theme 
of making the invisible visible. While radio-
grams penetrate inside objects and bodies 
to reveal their inner structure, selected 
works by contemporary artists capture both 
the hopes and fears associated with the use 
of nuclear energy.
k/c Viktorie Vítů

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

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

Sofie Tobiášová & Adam Vít: Hole Address
19. 1. – 4. 2.
k/c František Fekete

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

V lednu bude galerie z technických důvodů 
uzavřena. Budeme se na vás těšit na vernisáži 
na konci února.
en The gallery will be closed for technical 
reasons in January. We look forward to seeing 
you at the end of February.

Tereza Jobová: Fotografic Startup
22. 2. – 8. 4.
Fotografické soubory Terezy Jobové odrážejí 
aktuální úzkosti a obavy z budoucnosti, ale 
zároveň se s fascinovaným zájmem ptají, jak 
ty naše apokalypsy asi budou vypadat. Tereza 
vytváří fikční světy, ve kterých předkládá 
alternativní vývoj historických událostí či ob-
jevuje potenciální portály do jiných dimenzí.
en Tereza Jobová’s photographic series 
reflect current anxieties and fears about 
the future, but at the same time they ask with 
fascinated interest what our apocalypses will 
probably look like. Tereza creates fictional 
worlds in which she presents an alternative 
development of historical events or discovers 
potential portals to other dimensions.
k/c Martin Fojtek, Tereza Bonaventurová

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

Vladimír Kopecký: Linie / Lines
3. 1. – 19. 1.
k/c Radek Wohlmuth

Petra Malinová Marečková: Světlem zem
7. 2. – 7. 3.

Poslední práce Petry Malinové se vedle zachy-
cení rytmů stromů, keřů, trav a bylin zaměřují 
také na zachycení světla. Vedle hrubé hmoty 
jílu, jež je stavebním prvkem-médiem i od-
kazem k Zemi, promlouvá křehkost a jemnost 
rostlin. Důležitý je jak povrch, potenciál ma-
teriálovosti, tak i autorčino soužití s přírodou 
zvlněné krajiny horního Polabí.
en In addition to capturing the rhythms of 
trees, bushes, grasses, and herbs, Petra 
Malinová’s latest works also focus on captur-
ing light. The fragility and delicacy of plants 
speaks alongside the raw material of clay, 
which is both a building element/medium and 
a reference to the Earth. Importance lies in 
both the surface (the potential for material-
ity) and the artist’s coexistence with nature 
in the rolling landscape of the upper Polabí 
region.
k/c Tereza Nováková

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ghmp.cz

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

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. – 29. 1.
V roce 1902 navštívil Prahu a Moravu fran-
couzský sochař Auguste Rodin. Tato cesta, 
spojená s jeho tehdy největší zahraniční 
výstavou, byla důležitá nejen pro sochaře 
samotného, ale zanechala nesmazatelné stopy 
i v místě návštěvy. Výstavní a publikační pro-
jekt, autorsky připravený ve spolupráci Galerie 
hlavního města Prahy, Etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea v Brně a Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně, se bude popr-
vé systematicky věnovat programu, který byl 
Rodinovi připraven.
en In 1902, the French sculptor Auguste 
Rodin visited Prague and Moravia. This trip, 
associated 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 place, he visited. The ex-
hibition and publication project, prepared 
in collaboration with the Prague City Gallery, 
the Ethnographic Institute of the Moravian 
Museum in Brno, and the Gallery of Fine Arts 
in Hodonín, will for the first time systemati-
cally address the accompanying program that 
was prepared for Rodin.
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 
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 Ha-
waiian island of Kauai, where a wider commu-
nity 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 photo-
graphs as well as a documentary on the same 
subject.
k/c Adam Ligas, Martin Řezníček, Magdalena 
Juříková

Margita Titlová: Purpurová linie
15. 2. – 14. 5.
Výstava se věnuje umělkyni akční umělkyni, 
performerce, autorce instalací, výtvarné 
pedagožce a experimentátorce v oblasti 
propojení zvuku, přístrojových záznamů a vý-
tvarných technik Margitě Titlové. Její tvorba 
byla a je ceněna pro kontinuitu a soudržnost 
uvažování, které v mnoha ohledech akcentuje 
ženské prvky a atributy s přirozeností a bez 
ideologizování.
en The exhibition is dedicated to Margita 
Titlová, an action artist, performer, installa-
tion artist, art educator, and experimenter in 
the field of sound, instrumental recordings, 
and art techniques. Titlová’s art has been 
valued for its continuity and coherence of 
thought, which in many ways accentuate 

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

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

Michael Třeštík: Hodně starej jaguár
13. 12. – 29. 1.
„Chceš-li být umělcem, musíš se vzdát 
úplně všeho, včetně touhy být dobrým 
umělcem.“
Motto Jaspera Jonese uvádí nejnovější 
knihu Michala Třeštíka: Hodně starej jaguár.
Autor v ní s humorem a ironií popisuje trni-
tou devítiletou cestu k vlastní tvorbě.
en “If you want to be an artist, you have 
to give up absolutely everything, including 
the desire to be a good artist.” This motto 
of Jasper Jones opens Michal Třeštík’s lat-
est book Hodně starej jaguár, in which 
the author, with humor and irony, describes 
the difficult nine-year journey to his own 
work.
k/c Nadia Rovderová

100 / Jitka a Květa Válová
13. 12. – 24. 2.

V dolním sálu Artinbox Gallery vzpomeneme 
na obě sestry Válovy, které by 13. 12. 2022 
slavily 100. narozeniny. Výstava kreseb, grafik 
a poezie převážně ze sbírek Marie Vydrové 
a Nadace DrAK Musea Montanelli. V příštím 
roce navážeme výstavou fotografií ze života 
těchto dvou legend z Kladna.
en In the lower hall of the Artinbox Gallery, 
we will remember the two Válová sisters, 
who would have celebrated their 100th 
birthday on December 13, 2022, with an 
exhibition of drawings, prints, and poetry, 
mostly from the collections of Marie Vydrová 
and the DrAK Foundation of the Montanelli 
Museum. Next year we will be following up 
with an exhibition of photographs from 
the lives of these two legends from Kladno.
k/c Nadia Rovderová, text: Dagmar Šubrtová

George Radojčič: Bílá nemoc
21. 12. – 2. 2.
Kresby a malby kmenového autora galerie 
George Radojčiče inspirovány divadelní hrou 
Karla Čapka aktuálně evokují zamyšlení nad 
současným děním ve světě. Tvorbu autora 
řadíme do kategorie tzv. artbrut.
en The gallery’s core artist George Radojčič 
presents drawings and paintings inspired by 
Karel Čapek’s play The White Plague, which 
evoke reflections on current world events. 
The artist’s work can be classified as so-
called art brut.
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 značky typické pro ultrapravicovou 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

Shadi Harouni: Žena, život, svoboda / 
Woman, Life, Freedom
20. 1. – 22. 3.
Už více než tři měsíce trvající protesty v Irá-
nu po smrti Mahsy Amini přinesly naději, že 
se až dosud neochvějný režim, systematicky 
potlačující ženská práva a brutálně umlčující 
své kritiky, konečně otřásá v základech. 
Pod heslem „Žena, život, svoboda“ vyšli 
lidé v Iránu do ulic. Výstava je poctou jejich 
každodennímu hrdinství.
en For more than three months, the pro-
tests in Iran following the death of Mahsa 
Amini have brought hope that the regime, 
which has systematically suppressed wom-
en's rights and brutally silenced its critics, 
is finally shaking at its foundations. Under 
the slogan "Woman, life, freedom", poeple 
of Iran took to the streets. The exhibition is 
a tribute to their everyday heroism.

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

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

Julie Hrnčířová: To se může jednou hodit / 
It might be useful one day
20. 1. – 26. 2.
Výstava představuje aktuální sérii fotografií 
a objektů Julie Hrnčířové. Autorka ve svých 
fotografiích a prostorových instalacích 
mapuje urbánní chyby a nedokonalosti, 
které se za pomoci náhodných a nesouvise-
jících materiálů pokoušejí vylepšit anonymní 
městští kutilové.
en The exhibition presents a current series 
of photographs and installations by Julie 
Hrnčiřova. In her photographs and spatial 
installations, the author maps urban mis-
takes and imperfections, which anonymous 
urban DIYers try to improve with the help of 
random and unrelated materials.
k/c Jan Gajdusek

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

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

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

Jan Urant: Rozkvět – Alchymické albedo / 
Blossom – Alchemical Albedo
24. 1. – 25. 2.
Výstava podtrhává zásadní používání práce 
s barvami jako hlavního prvku tvorby Uran-
ta, ve které distinktivní barvy mají stejnou 
váhu ve vyznění obrazu jako zobrazené 
krajiny a dětské figury.
en The exhibition highlights the fundamen-
tal use of color as the central element of 
Urant’s work, in which distinctive colors 
are equally important in the meaning of 
the painting as the depictions of landscapes 
and childlike figures.
k/c Adam Hnojil

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, po-
dobně jako ji může mít vesmír nebo třeba 
i náš internet?
en A video sculpture 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 informa-
tion that flowing water has collected along 
the way from its source, 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 a 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 kultic-
kou a rituální stránku jeho činnosti.
en In the exhibition Temple Builders, 
the Peerless Cooperative of the Holy Nur-
ture (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-
section of Vladimír Doležal's work. 
k/c Otto M. Urban, Leoš Válka

Tmání / Darkening
13. 10. – 8. 1.
Každodenní VR projekce v umělecké insta-
laci 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

feminine elements and attributes, doing so 
naturally and without ideologizing.
k/c 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 (1883–1962): Sochař 
a světoobčan / Sculptor and Citizen of 
the World
24. 11. – 26. 2.
Výstava představí sochaře Ivana Meštroviće 
v kontextu sochařství střední Evropy na po-
čátku 20. století. Výstavní projekt si klade rov-
něž za cíl obnovit zájem o sochařské médium 
a 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 sculp-
tor Ivan Meštrović in the context of Central 
European sculpture at the beginning of 
the 20th century. The exhibition project also 
aims to renew interest in the art of sculpture, 
opening up the national issues of former 
Yugoslavia in relation to Central Europe. Ivan 
Meštrović's sculptural 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 AMU • Galerie Akademie
múzických umění v Praze / Gallery of
the Academy of Performing Arts (C1) 
Hartigovský palác, Malostranské náměstí 
12, vchod z průchodu do ul. Tržiště / Hartig 
Palace, Malostranské nám. 12, entrance 
from Tržiště Street • gamu.cz

Michael Lozano, Jakub Prašivka, Jonathan-
Antonín Machander, Raphael Taterka,Tatiana 
Lvovská, Radim Hořelka, Lisa Philippon, 
Yutong Xie, Quoc Vinh Tran, Jakub Tulinger, 
Sarah Kidder, Swati Indeera Parwani:
Scream to be heard
10. 1. – 13. 1. (denně/daily 13:00–19:00)
Výstava studentů Ateliéru dokumentární foto-
grafie FAMU. Jedná se o krátkou, ale zároveň 
i jedinečnou příležitost nahlédnout do hlav 
lidí, kterým není lhostejný stav věcí okolo nich. 
Nemusíme křičet, abychom byli slyšet, a proto 
nyní zašeptáme: „Tohle jinde neuvidíš.”
en The FAMU Studio of Documentary 
Photography offers a short-term yet unique 
opportunity to peer into the minds of those 
sensitive to the world around them. We don't 
have to scream to be heard, so now we whis-
per: "You won't see this anywhere else."
 
Adam Mička, Lucie Hradecká, Varvara 
Gorbunova, Tianning Deng, Ashir Singh, 
Andrea Olsen, Kaczmarczyk Zofia, Zuzanna 
Bielecka, Wiktor Robert Marcinkowski, 
Mercer Breitenbach, Irma Brifordová, 
Černická Anna, Havránková Louisa, 
Krisztina Kocsis, Vojtěch Kůrka, Lucie 
Sasínová, Tereza Šimoníková, Barbora 
Švejnochová, Selinšek Maja, Aleks Herc, 
Helen Mountaniol, Maria Elisa Koskivirta
17. 1. – 27. 1. (denně/daily 13:00–19:00)
Výstava klauzurních prací Ateliéru klasické 
fotografie a výstupů z dlouhodobého projektu 
Soutok, zkoumajícího městskou krajinu.
en An exhibition of the semestral works of 
students of the Studio of Classic Photography 
and output from the long-term project Sou-
tok, which explores the urban landscape.

Tomáš Rampula, Gabriela Palijová, 
Martin Dušek, Žil Julie Vostálová, Tereza 
Chudáčková, Eva Rotreklová, Viktorie 
Štěpánová , Eliška Lubojatzká, Karolina 
Hnětkovská, Jáchym Ozuna, Klára Kacířová, 
Lucie Myslíková, Matěj Martinec, Tara 
Šelířová, David Šourek, Jonáš Balcar, Nea 
Cindr, Adam Kácha, Michaela Kozáková, 
Veronika Poslední: Open studio CAS
6. 2. – 9. 2. (út–čt/Tue–Thu 13:00–19:00)
Semestrální prezentace prací studentů a stu-
dentek Centra audiovizuálních studií FAMU 
formou otevřeného ateliéru.
en Students of the FAMU Center for Audiovi-
sual Studies present their semestral works in 
the form of an open studio.

Hana Garová, Aigerim Akhmetova, Natasja 
Loutchko, Ella CB, Sarah Dubná:
Warm Inflation
17. 2. – 25. 3. (čt–so/Thu–Sat, 13:00–19:00 
nebo po domluvě / or by appt)
Prostor galerie se stává metaforou gigantické-
ho tepelného zdroje, kam se návštěvníci uchy-
lují před studenou zimou. Výstava představuje 
převážně tvorbu zavedených ženských queer 
umělkyň napříč Českem i zahraničím.
en The gallery space becomes a metaphor 
for a gigantic heat source where visitors take 
refuge from the cold winter. The exhibition 
primarily presents the work of established 
female queer artists from the Czech Republic 
and abroad.
k/c Natálie Kubíková

GALERIE CERMAK EISENKRAFT (C3)
Národní 1010/9 (2. patro Topičova domu) • 
út-pá/Tue–Fri, 13:00-19:00, so–ne/Sat–
Sun, 11:00–18:00 • cermakeisenkraft.com

Uwe Henneken & Zdeněk Sokol: Transitions
do/until 22. 1.
Výstava dvou významných současných 
umělců, německého malíře Uweho Henne-
kena a českého fotografa Zdeňka Sokola, 
nabízí zajímavý pohled na kontext vzniku děl 
obou autorů a jejich konfrontaci. Výběr děl 
poukazuje na šíři a intenzitu jejich práce i na 
důležité tvůrčí periody a uvádí tak diváky do 
jejich bohatého duchovního světa spirituální 
transformace, kterou si oba umělci – každý 
svým vlastním způsobem – prošli a která hlu-
boce ovlivňuje a propojuje jejich tvorbu.
en An exhibition of two important contempo-
rary artists, German painter Uwe Henneken 
and Czech photographer Zdeněk Sokol, 
offers an interesting insight into the context 
of the creation of the works of both artists 
and their confrontation. The selection of 
works highlights the breadth and intensity of 

the artists’ oeuvres as well as their important 
creative periods, thus introducing viewers 
to the rich world of spiritual transformations 
which both artists, each in their own way, 
have undergone and which deeply influence 
and connect their work.
k/c Tomáš Zapletal Cermak

GALERIE FERDINADA BAUMANNA (D4)
Štěpánská 36, vitríny v pasáži
po–ne / Mon–Sun 7.00–22.00
fbgallery.cz

Jan Jírovec: Game over
26. 1. – 28. 2.
Pud, nebo vira, intuice, nebo idea, náhoda, 
nebo záměr, krása, nebo hnus, fraška, nebo
drama.
en Instinct or faith, intuition or ideation, 
chance or intention, beauty or ugliness, farce 
or drama. Decadent statues in the space 
between.

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

Šimon Brejcha, Lenka Falušiová, Petr Hampl,
Xenie Hoffmeisterová, Pavel Hora, Jarmila 
Janůjová, Dušan Kállay, Bedřich Kocman, 
Hana Mičková, Alois Mikulka, Martin Mulač, 
Miloslav Nováček, Eduard Ovčáček, Květa 
Pacovská, Dana Puchnarová, Martin 
Raudenský, Pavel Sivko, Blanka Stehlíková, 
Petr Štěpán, Martin Velíšek, Eva Vlasáková, 
Bohunka Waageová: Jubilanti Hollaru 2023 / 
Jubilarians of Hollar 2023
5. 1. – 29. 1.
Každoročně první výstavou v Galerii Hollar 
společně oslavujeme životní jubilea a půlju-
bilea našich milých kolegů a kolegyň, jejichž 
data narození pěkně rezonují s léty od roku 
1928 až do roku 1988. Toto již tradiční setkání 
je skvělým ohniskem spojení mezi genera-
cemi.
en As we do every year with our first exhibi-
tion at Hollar Gallery, we celebrate together 
the life anniversaries and half-anniversaries 
of our
dear colleagues whose birth dates resonate 
nicely with the years from 1928 to 1988. This 
traditional meeting is a great focal point for 
the connection between generations.
k/c Ditta Jiřičková, Jana Šindelová

Slovenská serigrafie ze sbírek ISSO
2. 2. – 26. 2.
Výstava představuje konceptuální a post-
konceptuální tendence přítomné v současné 
grafické tvorbě slovenských autorů. Vystaveny 
jsou sítotisky všech generací vizuálních 
umělců ze Slovenska zapůjčené ze sbírek ISSO 
Fakulty umění Ostravské univerzity.
en The exhibition presents conceptual and 
post-conceptual tendencies that are present 
in the contemporary graphic work (screen 
prints) of Slovak artists from all generations.
k/c Andrea Peznam, Zbyněk Janáček, Marek 
Sibinský

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

Šestičlenný tvůrčí tým Vladimíra Kysely: 
Imaginativní krajinou J. M. W. Turnera
15. 12. – 15. 1.
Během dvouleté práce na projektu navštívil 
tým turnerovské sbírky v Tate Britain i malířovo 
rodiště, strávil týden v Lake District a pět dní 
focením v benátské laguně. Autoři se snaží na-
jít klíčové impulsy v díle a životě umělce a pře-
vést je do dnešního vizuálního jazyka. Výstava 
je spojena s křtem stejnojmenné e-knihy.
en During the two-year project, the team 
visited the Turner collection at TATE Britain in 
London and the painter's birthplace and also 
spent a week in the Lake District and five days 
shooting in the Venetian lagoon. The authors 
try to find key impulses in the work and life of 
the artist and transfer them into today's visu-
al language. The exhibition is connected with 
the launch of the e-book of the same name.
k/c Vlasta Čiháková Noshiro, Václav Hájek

Karolína Netolická a finalisté Ceny kritiky 
2018–2022
17. 1. – 5. 2.
Karolína Netolická, představí ve své laureátské 
výstavě 15. Ceny kritiky za mladou malbu 2022 
v kresbách suchým pastelem kombinovaných 
s malbou dva odlišné, avšak na sobě závislé 
světy – umělý svět člověka a svět mimolidský, 
přírodní. Její obrazotvornost, typickou pro 
vytváření scénické atmosféry, doplní výběr 
děl finalistů Ceny kritiky z let 2018–2022, 
orientovaných převážně na nové pojetí 
krajinomalby.
en In her laureate exhibition for the 15th 
Critic's Prize for Young Painting 2022, 
Karolína Netolická will present, in dry pastel 
drawings combined with painting, two differ-
ent but interdependent worlds – the artificial 
human world and the non-human, natural 
world. Her images, characteristic in their 
creation of a scenic atmosphere, will be 
complemented by a selection of works by 
finalists for the Critic's Prize from 2018–2022, 
primarily oriented towards a new concept of 
landscape painting.
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

Vendulka Prchalová: I torture it till it speaks 
to me
2. 12. – 27. 1.
Sklářská umělkyně Vendulka Prchalová se po 
dokončení svých doktorských studiích v Ate-
liéru skla na UMPRUM vydala do mezinárod-
ního centra Pilchuck Glass School. Po tomto 
pobytu zamíří do Galerie Kuzebauch, kde 1. 
prosince zahájí svojí první výstavu.
en After completing her doctoral studies 
at the Glass Studio at UMPRUM, glass artist 
Vendulka Prchalová went to the international 
center Pilchuck Glass School. Following this 
residency, on December 1 she will present her 
first exhibition in Kuzebauch Gallery.
k/c Alena Kotyza

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

Skupinová výstava autorů z okruhu galerie / 
Group exhibition of artists from the gallery 
circuit
3. 1. – 27. 1.
Výstava malby, plastiky, kresby a grafiky v gale-
rijním kurátorském výběru od desítky českých 
a slovenských výtvarníků a výtvarnic.
en An exhibition of paintings, sculptures, 
drawings and prints in the gallery's curatorial 
selection by ten Czech and Slovak artists.

Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Přerušená 
píseň / Interrupted Song
1. 2. – 10. 3.
Výstava slovensko-židovského expresionistic-
kého malíře Arnolda Petera Weisze-Kubínčana 
(1898-1945), jehož život i dílo jsou úzce spjaty 
s událostmi první poloviny 20. století ve 
střední Evropě.
en An exhibition of the Slovak-Jewish 
expressionist painter Arnold Peter Weisz-
Kubínčan (1898–1945), whose life and work are 
closely linked to the events of the first half of 
the 20th century in Central Europe.

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

Johana Střížková: Vratké základy úspěchu 
#9a
31. 11. – 22. 1.
Výstava se věnuje fenoménu lezectví, pro-
střednictvím kterého Johana Střížková obje-
vuje řadu antropologických momentů. Výstava 
je rozsáhlou multimediální prostorovou 
instalací využívající různé lezecké pomůcky 
a segmenty boulderovacích stěn.
en The exhibition focuses on the phenom-
enon of climbing, through which Johana 
Střížková explores a number of anthropologi-
cal moments. The exhibition is a large-scale 
spatial multimedia installation using various 
climbing aids and segments of bouldering 
walls.
k/c Pavel Kubesa

Martin Lukáč: Battle Field
16. 2. – 26. 3.
Sólová výstava výrazného představitele sou-
časné malířské abstrakce. Výstava prezentuje 
série velkoformátových obrazů pohybují-
cích se na pomezí recyklace a dokončování 
autorových dlouhodobě rozpracovaných 
kresebných a grafických motivů.
en A solo exhibition of a prominent represen-
tative of contemporary painterly abstraction. 
The exhibition presents a series of large-
format paintings moving between recycling 
and completing the artist's long-standing 
drawing and graphic motifs.
k/c Pavel Kubesa

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

Nadiia Antonets, Polina Davydenko, Lina 
Degtyaryova, Olessia Fedko, Ustym Fedko, 
Zhanna Kadyrova, Volodymyr Kolesnykov, 
Beata Korn, Yura Koval, Masha Kovtun, 
Olga Krykun, Anatoliy Kryvanych, Magda 
Kwiatkovská, Yulia Kysil, Darja Lukjanenko, 
Olexa Mann, Aleksandr Martsynyuk, Anna 
Martynenko, Viktoria Mashchenko, Victor 
Melnychuk, Alice Nikitinová, Kseniia 
Platanova, Victor Pokydanets, Ian Potrogosh, 
Oksana Proshutya, Oleh Putrashyk, Ivan 
Sautkin, Polina Shcherbyna, Bohdan 
Sokur, Andriy Stegura, Tomáš Vaněk, Alina 
Yakubenko, Bohdana Zajac, Iryna Zakharova:
Oheň a naděje / Fire and Hope
do/until 22. 1.
Výstava ukrajinských umělců a umělkyň.
en An exhibition of Ukrainian artists.
k/c Alice Nikitinová & Milan Mikuláštík

Taiwan Acts
2. 2. – 26. 3.
Současná tchajwanská architektura v kontextu 
společenských a klimatických změn.
en Contemporary Taiwanese architecture in 
the context of social and climate changes.
k/c Chiu Chen-Yu ve spolupráci s Kabinetem 
architektury

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 umís-
tění 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 
unsettling because it brings together two 
different "heterotopias" in one place. The un-
expectedness 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

Antonín Střížek
15. 2. – 25. 3.

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. – 29. 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 zabývají 
křehkostí a reflektují napětí, spletitost i para-
doxy v ní obsažené.
en Fragility has emerged as key concept today 
in relation to both human and ecological 
conditions. This international exhibition of 
seventeen artists unravels 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 nonstop through peephole) • 
galeriespz.com

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

VLAJKA

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

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 peo-
ple 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

Tomáš Císařovský: Bukovacova Panna
9. 12. – 29. 1.
Výstava obrazů z aktuální tvorby autora.
en An exhibition of paintings from the art-
ist's current work.
k/c Martin Dostál

Dana Sahánková: Vnitřnosti proměny
2. 2. – 19. 3.
Výstava obrazů z aktuální tvorby autorky.

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

Pištěk & Pištěk: Dva světy
18. 10. – 29. 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.
en An exhibition of two exceptional artists 
who will be presented together for the first 
time in history as part of a unique exhibition 
project. The artists have created indepen-
dently of each other for their entire lives, 
and their themes do not overlap, yet it is an 
interesting look at their work and the aware-
ness of the father-son bond.
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

Centrala – Weathering: Chronobiological 
Architecture and Handing Over Control
16. 12. – 18. 2.
Małgorzata Kuciewicz a Simone De Iacobis 
z varšavského ateliéru CENTRALA věří 
v chronobiologickou architekturu, tedy v její 
biologické rytmy. Nevnímají proto vliv počasí 
jako degeneraci, ale jako počátek regenerace, 
jako návrat hmoty zpátky do koloběhu života. 
Ve své práci zkoumají možnosti architektury 
ve vytváření různých mikroklimat a táží se po 
naší otevřenosti vůči nepohodlí.
en Małgorzata Kuciewicz and Simone De 
Iacobis from the Warsaw-based studio 
CENTRALA believe in chronobiological 
architecture. Therefore, they don't perceive 
weathering as degeneration but as the begin-
ning of regeneration, the return of matter 
to circulation. In their work, they explore 
the possibilities of architecture in creating 
different microclimates and ask for our open-
ness to discomfort.
k/c Aleksandra Kędziorek

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

GALERIE VLTAVÍN

Známý – neznámý Oldřich Jelínek / Know – 
Unknown Oldřich Jelínek
14. 12. – 13. 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.

Kateřina Olivová: Radical Body Positivity 
Residence
1. 1. – 31. 3.
Výzkumný prostor pro pojmenovávání radikál-
ního, aktivistického, emancipačního konceptu 
tělesnosti vycházejícího z umělecké praxe 
autorky, ve spojení s teoretickými feministic-
kými zdroji o tělesnosti, aktivismu, sexekologie, 
queer, fat, disability studies.
en A research space for naming a radical, 
activist, emancipatory concept of corporeality 
based on the artistic practice of the author in 
connection with theoretical feminist sources 
on corporeality, activism, sexecology, queer, 
fat, disability studies.

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
23. 11. – 4. 2.

Slovenská umělkyně v roli vizuální botaničky 
tematizuje prostřednictvím malby, uhlu 
a pastelů, 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 nar-
rates 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

Lenka Tyrpeklová: Dno dnů / 
Bottom of the Days
1. 2. – 1. 4.
Autorka svébytně interpretuje svou zkušenost 
z českého vězenství formou sondy do inkrimi-
novaného prostředí. Podprahově vizualizuje 
devastaci sebevědomí, šikanu, úpadek citu, 
zoufalé pokusy „sexuálního“ sebeuspokojování, 
i momenty, kdy žena uvěří, že jí tato odplata 
náleží. Primárně jsou tyto situace reflektovány 
skrze krásu precizně komponovaných obrazů 
a skrze stylizované „videofresky“ žen, se který-
mi autorka trávila čas ve vazební věznici.
en The author interprets her own experience 
of Czech incarceration in the form of a probe 
into the environment in question. She sublimi-
nally visualizes the devastation of self-esteem, 
the bullying, the decline of emotion, the des-
perate attempts at "sexual" self-gratification, 
and the moments when a woman believes that 
she is due this retribution. Primarily, these 
situations are reflected through the beauty 
of precisely composed images and through 
stylized "video-frequencies" of the women 
with whom the author spent time in a deten-
tion center.
k/c Filip Kazda

Phila Primus: Bytí Svítí / Being Shines
6. 2. – 4. 3.
Multimediální umělkyně a básnířka Phila Primus 
se zamýšlí nad světem a filozofií bytí lidské 
bytosti. Tělo a vědomí, vědomí těla - to se pro 
ni stává výchozím bodem k dalšímu zkoumání 
osobního i společenského nevědomí. Skrze 
zvukové instalace, video art, koláže a asam-
bláže.
en Multimedia artist and poet Phila Primus 
reflects on the world and the philosophy 
of being a human being. The body and 
consciousness, the consciousness of the body 
– this becomes a starting point for further 
exploration of the personal and social uncon-
scious through sound installations, video art, 
collages, and assemblages.
k/c Filip Kazda

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

Zoya Falkova, Saule Dyussenbina, Roman 
Zacharov, Yerbossyn Meldibekov, Said
Atabekov, Saule Suleimenova, Yerden Zikibay, 
Timur Nusimbekov
Bad Jokes: kazašské politické umění /
Bad Jokes: Kazak Political Art
30. 11. – 28. 2.
Výstava skrz díla kazašských umělců a umělkyň 
tematizuje porušování lidských práv v jejich 
vlasti. 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 Ka-
zakhstan through artistic reflection. The basic 
theme is human rights observance. The art-
works tell about the problems Kazakhs face in 
everyday life and represent protest potential 
and resistance.
k/c Valeria Ibraeva

KAPSLE 13 (C5)
Bořivojova 77 • út–pá/Tue-Fri, 10:00–
19:00 • kapsle13.com

Štěpán Adámek a Jakub Štěch: Postiženi 
angličákem / Stricken by Matchbox Car
22. 11. – 13. 2.
Výstava pokroucených voskovkových maleb 
angličáků výtvarníka Štěpána Adámka a sbírky 
modelů aut, převážně angličáků, sběratele 
Jakuba Štěcha. Nechte se unést fascinující vý-
stavou nabitou artefakty angličákových ultras 
Jakuba a Štěpána. Připraveny jsou i víkendové 
programy – burza angličáků, komentované 
prohlídky nebo karosářský workshop.
en An exhibition of distorted wax crayon 
paintings of Matchbox cars by artist Štěpán
Adámek and a collection of car models, mostly 
Matchbox, by collector Jakub Štěch. Let your-
self be carried away by the fascinating exhibi-

tion packed with artifacts by Matchbox ultras 
Jakub and Štěpán. Also, there will be weekend 
programs – a Matchbox car exchange, guided 
tours, and a body-work workshop.

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

Petr Nikl: Newyorčani
od/from 17. 12.

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 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 interdisciplinary 
program featuring Hildebrandt's guests.
k/c Christelle Havranek

Invisible Forces
16. 12. – 8. 1.
Výstava Invisible Forces představuje mladou 
generaci českého digitálního umění, která 
zkoumá různé formy koexistence organických 
forem života. Fascinace přírodními a fyzikální-
mi 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 ex-
plore various aspects of coexistence between 
organic life forms. The selection shares a fas-
cination with natural and physical processes, 
phenomena, and structures.
k/c Iva Polanecká

Markéta Magidová: Moje sladká nejedlá 
planeta / My Sweet Inedible Planet
9. 2. – 1. 5.
Výstava přibližuje vizuální svět Markéty 
Magidové se zaměřením na dětskou estetiku 
a chápání jinakosti ve společnosti. Počítačově 
generované a animované filmy, digitální malby 
i sochařské objekty zvou návštěvníky na barev-
nou odyseu časem, prostorem i mimo něj.
en Magidová’s visual world extends from com-
puter-generated and animated films, spanning 
many mediums, from digital paintings to 
tangible objects. Focusing on children's aes-
thetics and the understanding of otherness in 
society, Magidová invites visitors on a colorful 
odyssey through time, space, and beyond.
k/c Andra Silapētere

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

Jakub Berdych Karpelis, Jan Dotřel,
Adam Kašpar, Rony Plesl, Jan Poupě:
Geometria naturalis
2. 12. – 19. 2.
Skupinová výstava sleduje dlouhodobé kurá-
torské 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 Dotřel and the Kvalitář 
gallery on the interdisciplinary intercon-
nection between art and science. Subtitled 
"A Chapter from Crystallography," Geometria 
naturalis focuses on the fascinating 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

Jaroslav Kučera: Klid před bouří
4. 11. – 15. 1.
Gustav Aulehla: Dobře utajené fotografie / 
Well hidden photographs
19. 1. – 5. 3.
Výstava přináší reprezentativní výběr obsáhlé 
a poměrně málo známé tvorby jednoho
z průkopníků humanistické dokumentární  

en Painter and illustrator who studied in 
the atelier of Antonín Pelc (Academy of Fine 
Arts) and created in a precise style familiar to 
Adolf Born’s one. This monographic exhibi-
tion shows Jelínek as a versatile and humble 
illustrator, whose life and work have been 
dedicated to love of women, machines and 
sharp humor.
k/c Libor Gronský

Aleš Růžička: Obrazy / Paintings
8. 2. – 3. 3.
Ohniště – studánka. Uzavřené útvary, spojené 
s protichůdnými živly ohně a vody, se objevují 
na obrazech Aleše Růžičky zcela v intencích 
malířovy osobní symboliky. Oheň, voda, místa 
prastarých setkávání a hlubinných významů. 
„Zelená exprese“ Růžičky vychází z až impul-
zivně živelného puzení a zdánlivě protipól-
ného melancholického tíhnutí k hlubinám. 
Ikonografie obrazů z posledních let nachází 
své předobrazy na skutečném místě, zahradě 
v jižních Čechách, kde malíř nalézá místo 
usebrání, úzdravy a inspirace.
en A fireplace – a well. Closed formations, 
connected with the opposing elements of 
fire and water, both appearing in paintings 
from Aleš Růžička, entirely in the intentions of 
the painter’s personal symbolism. Fire, water, 
places of ancient encounters and deeper 
meanings. The “green expression” in the work 
of Růžička is derived from almost impulsively 
lively incitement and seemingly opposing 
melancholic propensity towards deep waters. 
The iconography of Růžička’s paintings from 
the last couple of years finds its foreshadow-
ing in a real place, a garden in the south of 
Bohemia, where the painter found his seclu-
sion, recovery, and inspiration.
k/c Lucie Šiklová

VLTAVÍN ART

Ota Janeček: Obrazy / Paintings
19. 12. – 13. 1.
Komorní výstava Oty Janečka představuje 
vybraná díla významného malíře, ilustrátora 
a sochaře. Mezi obrazy jsou zastoupeny 
krajinné meditativní výjevy i portrétní tvorba 
inspirována českým kubismem. Z dnešní 
perspektivy nahlížíme na Janečka jako na 
harmonického malíře, který přinesl lyrický 
prožitek do přírodních skutečností a dokázal 
prosadit své osobní intence.
en Ota Janeček’s mini-exhibition introduces 
chosen works of this important painter,
illustrator, and sculptor. Among the paintings 
at the exhibition are some of his meditative 
landscapes as well as portraits inspired by 
Czech cubism. From today’s perspective, 
the exhibition shows Janeček as a harmonious 
painter who brought ia sort of lyrical experi-
ence of nature into his work and also man-
aged to manifest his own personal intentions.

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 au-
tory zejména 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 build-
ing, 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 verification 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

Paweł Sobczak: Close enough series
3. 1. – 6. 3.
Když jsem se poprvé setkal s Pawlovým obra-
zem, pocítil jsem útěchu i napětí. Poté jsem 
se dozvěděl, že Pawlovy obrazy jsou jeho for-
mou autoterapie, která mu pomáhá vyrovnat 
se s minulostí. Jak sám říká: jde o jeho pokus 
vyrovnat se s těžkou minulostí a dětstvím. 
Hlavním tématem jeho děl je HOMME FATALE 
- vzácný motiv zobrazující osudového člověka.
en When I first encountered Pawełs painting 
I felt both comfort and tension. After that 
I learned Pawełs paintings are his form of self 
therapy that helps him to deal with his past. 
As he said: an attempt to face a difficult past 
and childhood. The main theme of his work 
is HOMME FATALE – a rare motif depicting 
a fatal man.

– 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.

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 výsta-
vu Sráče Sama (*1969), která bydlí a pracuje 
v České Bříze, kde rovněž provozuje galerii 
sam83, platformu pro volně vznikající kulturu. 
Výstava prezentuje řadu prací v různých 
médiích, která se vztahují k tělu a jeho vyma-
ňování se z kontroly vnějších sil.
en hunt kastner is pleased to present an exhi-
bition of work by the artist Sráč Sam (b. 1969), 
who lives and works in Česká Bříza, where 
she runs the sam83 gallery, a platform for 
the free development of culture. The exhibi-
tion presents a wide range of works in various 
mediums that relate to the body and escaping 
the control of external forces.

Eva Kmentová, Eva Koťátková,  
Alena Kotzmannová, Alena Kučerová,  
Adéla Matasová, Tereza Štětinová:  
Dotknout se zastaveného času /  
Touching Time that Stands Still
18. 2. – 1. 4.
Výstava šesti českých umělkyň několika 
generací umožní dotknout se na chvíli 
křehkosti bytí, zachytit děje, jichž si povšim-
neme, pouze když zpomalíme. Dialog, jenž 
vznikne kombinací děl ze 70. let 20. století 
a současné tvorby, vyzdvihne nadčasové 
kvality českého umění a zacílí na díla, která 
někdy bohužel zanikají v lomozu současného 
světa umění.
en An exhibition of work by six Czech artists 
of different generations that focuses on 
the fragility of being, on moments that we 
only notice when we slow down. Combin-
ing overlooked artworks from the late 20th 
century in dialogue with contemporary work, 
this exhibition highlights the timeless quality 
of Czech art.
k/c Pavlína Morganová

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

24 let komiksu INJUVE /  
24 years of INJUVE comics
9. 12. – 24. 3.

Výstava zahrnuje originální díla celkem 31 
umělců vybraných z řad laureátů cen a pří-
jemců grantů v soutěži INJUVE a nabízí jako 
celek cestu posledními 24 lety španělského 
komiksu, která je zároveň svědectvím o jeho 
bohatství, kvalitě a stylové i tematické 
rozmanitosti, kde se prolínají drama, humor, 
sociální kritika, grafické experimenty, fantazie 
a realita.
en The exhibition includes original works by 31 
artists selected from among the prize winners 
and grant recipients of the INJUVE competi-
tion. It offers a journey through the last 24 
years of Spanish comics as a whole, a tes-
timony to its richness, quality and diversity 
in style and themes, where drama, humour, 
social criticism, graphic experiments, fantasy 
and reality are blended.

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

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

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

Jiné vize CZ 2022 – První repríza / Other 
Visions CZ 2022 – The First Reprise
9. 1. 17:00
První repríza 16. ročníku soutěže Jiné vize 
proběhne ve formě filmového pásma v kině 
Ponrepo. Projekce děl na pomezí animace, 
experimentálního filmu a videoartu.
Uvádějí: Šimon Kadlčák a Nela Klajbanová
en The first reprise of the 16th edition of 
the Other Visions competition will take place 
in the form of a film program in the Ponrepo 
cinema. It is a screening of works that are on 
the border between animation, experimental 
film, and video art.
Presented by Šimon Kadlčák  
and Nela Klajbanová.

Městské intervence / Urban Interventions
20. 2. 18:00
Jak se lišila městská atmosféra v době nor-
malizace, v 90. letech a v současnosti, kde se 
fyzický městský prostor prolíná s virtuálním? 
Promítané snímky pochází z Videoarchivu 
Národního filmového archivu.
uvádějí: Sylva Poláková a hosté
en How did the urban atmosphere differ in 
the times of normalization, in the 1990s, or in 
the present, where the physical urban space 
is intertwined with the virtual one? The pro-
jected works come from the collection of 
the Videoarchive of the National Film Archive.
Presented by Sylva Poláková 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 �
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Současné umění v pražských galeriích
Contemporary Art in Prague Galleries

1. 1. – 28. 2. 2023

Ivan Meštrović (1883–1962) 
Sochař a světoobčan /

Sculptor and Citizen of the World 
24. 11. 2022 – 26. 2. 2023 

Galerie hlavního města Prahy /
Prague City Gallery 

www.ghmp.cz

en The exhibition features works from 
the MuMo collection, both from contempo-
rary and classical art as well as artists whose 
works are inspired by myths. Their paintings, 
objects, and artifacts 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 vý-
znamný autor tvořil nejčastěji – do Prahy, 
Ostravy-Vítkovic a Litomyšle. Výstava kromě 
jednotlivých 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 
architecture, and thoughts 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 poskytuje prostor pro imaginaci.
en Discover the work of an author who 
enriched the world with a totally different 
kind of sculpture based not on mass and 
volume but on outline. He also created 
a new type of children's book illustration 
based on a simplicity that provides space for 
the 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 bodavého 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 tragicomedy, sarcasm, 
and stinging hilarity.
k/c Ilona Víchová

Kateřina Černá: Sny zaznamenané / 
Chronicled Dreams
17. 1. – 12. 3.
První výstava v roce 2023 bude věnována 
obrazům a textilním kolážím Kateřiny Černé. 
Umělkyně, která v průběhu výstavy oslaví 86. 
narozeniny, na výtvarnou scénu vstoupila na 
začátku 60. let. Výstava se zaměří právě na 
tuto autorčinu ranou tvorbu.
en The first exhibition in 2023 will be dedi-
cated to the paintings and textile collages of 
Kateřina Černá. The artist, who will celebrate 
her 86th birthday this year, entered the art 
scene in the early 1960s. The exhibition will 
focus on this author's early work.
k/c Martina Vítková

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 „li-
teraturu“? 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 Mu-
seum of Literature, complemented by 
original audio-visual material. We do so from 
a contemporary perspective and therefore 
with limited knowledge.
Autorka koncepce: Alena Petruželková

Nejkrásnější české knihy roku 2021 / 
The Most Beautiful Czech Books of the Year 
2021
19. 10. – 15. 3.
Soubor nominovaných a vítězných knih 
doplňuje výběr studentské komise. Kurátorky 
nechávají návštěvníky procházet krajinou 
knih, se kterými se mohou osobně seznámit, 
prozkoumat jejich technické provedení, 
výtvarnou i grafickou podobu.
en The set of nominated and winning 
books is complemented by the selection of 
the student jury. The curators will let visitors 
walk through the landscape of books, which 
they can get to know personally by examin-
ing their technical design as well as artistic 
and graphic forms.
k/c Tereza Hejmová, Adéla Svobodová

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

– GALERIE JELENÍ

Brit Jensen, Lucia Udvardyova, Tatiana 
Heuman, Barbora Trnková: On Second 
Thought
16. 12. – 15. 1.
Výstava se zabývá kontemplativními díly, 
která existují sama o sobě jako postupně se 
rozvíjející otázky, jako virtuální haptické ces-
ty vybízející k hlubšímu ponoření, zamyšlení 
a přehodnocení. Ve spolupráci s Vašulka 
Kitchen Brno.
en The exhibition is concerned with con-
templative pieces that exist in themselves as 
unfolding inquiries, as a virtual haptic path-
way inviting us to delve deeper, to consider 
and reconsider. In collaboration with Vašulka 
Kitchen Brno.
k/c Jennifer Helia de Felice

Ateliér volného umění III VŠUP
3. 2. – 26. 2.
k/c Michal Pěchouček, Dominik Gajarský

– GALERIE KURZOR

Katarína Hrušková a Lucie Rosenfeldová: 
Shell Cell Swell Yell
12. 10. – 5. 2.
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, undulat-
ing gently and raised at the ends. Holes and 
cavities drift through space. There is silence, 
there is noise, there is humming. There is 
quiet. There is a trembling.
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

1956–1989: Architektura všem /  
1956–1989: Architecture for All
Nově otevřená stálá expozice předsta-
vuje architekturu a životní styl mezi lety 
1956–1989. Jejím cílem je překonat binární 
pohled Východ–Západ, uměle udržovaný od 
pádu železné opony před 30 lety, a učinit ji 
srozumitelnou v evropském kontextu.
en The exhibition presents architecture and 
lifestyle from between 1956 and 1989. Its 
aim is to overcome the binary view of East 
vs. West, artificially maintained ever since 
the fall of the Iron Curtain thirty years ago, 
and to make it comprehensible in a Euro-
pean context.
k/c Helena Huber-Doudová

Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov / 
My Body Is Not an Island
24. 11. – 4. 6.
Výstava má podobu obrovského těla, čás-
tečně 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 The exhibition takes the shape of a gigan-
tic 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 will-
ing 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 Ná-
rodní galerie Praha obnovily své tradiční 
partnerství a v rámci společné výstavy, 
kterou kurátorsky zaštiťuje umělecko-kurá-
torské 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 exhibi-
tion 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 speci-
fický motiv zobrazení umělce jako kuřáka 
v českém výtvarném umění od baroka až 
po meziválečné 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 tradition-
ally 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 
Veletržním paláci představuje umělecké 
strategie, které zpochybňují nacionalistické 
narativy i jejich utváření a manipulaci pro 
kulturní a politické účely.
en The central exhibition of the Fotograf 
Festival at the Trade Fair Palace presents 
artistic strategies that challenge nationalist 
narratives and their formation and manipu-
lation for cultural and political purposes.
k/c Tereza Rudolf, Elisabeth Pichler, Markéta 
Mansfieldová

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ /  
CONVENT OF ST AGNES  
OF BOHEMIA (C3)
U Milosrdných 17 • út–ne/Tue–Sun 
10:00–18:00 • každá první středa v měsíci 
/ The first Wednesday of every month 
10:00–20:00

V hloubce a po povrchu / In Depth and on 
the Surface
Komorní výstava uvádí výsledky poutavé-
ho mezioborového projektu věnovaného 
metodě výpočetní tomografie při průzkumu 
děl starého umění. V devíti zastaveních 
představuje proč a s jakým výsledkem byla 
díla ze sbírek NGP tomograficky zkoumána.
en The small show presents the results 
of a fascinating interdisciplinary project 
dedicated to the method of computed 
tomography in the study of works of ancient 
art. In nine stops, visitors learn why and with 
what result works from the collections of 
NGP were tomographed.
k/c Štěpánka Chlumská

fotografie v bývalém Československu. Mo-
mentky Gustava Aulehly z 50.–80. let minulého 
století zachycují obrazy ze života ulic a měst, 
chvíle plné pohybu a dynamiky, ale i čekání 
a odpočinku, okamžiky zrodu, růstu, stárnutí 
i zániku věcí a lidí.
en The exhibition showcases a representa-
tive selection of the extensive yet relatively 
unknown oeuvre of one of the pioneers of 
humanitarian photography in former Czecho-
slovakia. The snapshots by Gustav Aulehla from 
the 1950s to the 1980s capture images from 
the life of streets and cities – moments filled 
with movement and dynamics but also waiting 
and rest, moments of the birth, growth, de-
cline, and death of both people and objects.

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

Veronika Šrek Bromová, Mark Fridvalszki, Jana 
King Kochánková, Tomáš King, Haroon Mirza, 
Lucie Rosenfeldová, Windy Fur Rundgren, Tai 
Shani, Jeremy Shaw, Vladimíra Večeřová:
I Went Through That Door and I Never Came 
Back
8. 12. – 5. 2.

Poslední výstava z dlouhodobého cyklu Jiné 
poznání se věnuje změněným stavům vědomí 
a tomu, jak mohou takové zkušenosti trans-
formovat 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 they are the effects of psychoac-
tive substances, hallucinations resulting from 
mental strain, or the consequences of spiritual 
or meditation practices.
k/c Tereza Jindrová

GALERIE KOSTKA

Jan Matýsek: Fuj tajxl!! Strč prst skrz smrt.
8. 12. – 5. 2.
Výstava Fuj Tajxl!! vizuálního umělce a scéno-
grafa Jana Matýska (1994) je rozšířením auto-
rovy loňské diplomové práce využívající prvky 
queer a drag komunity. Kombinuje témata 
transhumanismu, ekofeminismu, tělesnosti či 
hypnózy.
en The exhibition by visual artist and scenogra-
pher Jan Matýsek (1994) is an extension of 
the artist's thesis work from last year uses 
elements of the queer and drag community. It 
combines themes of transhumanism, ecofemi-
nism, corporeality, and hypnosis.
k/c Ján Gajdušek

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

Mythos?
17. 11. – 31. 5.
Výstava představuje díla ze sbírky MuMo a to 
jak současné, tak klasické umění a umělce, je-
jichž díla jsou inspirována různými mýty. Jejich 
obrazy, objekty a artefakty mají připomenout, 
jak důležitou roli v našem životě mýty, víra 
a její symboly hrají.

Silvia Krivošíková: Die Kraft
26. 1. – 12. 3.
Výstava rakousko-slovenské umělkyně obou-
stranně překračující hranice mezi figurací 
a abstrakcí. Ve své tvorbě se orientuje na 
náměty ženské problematiky spojené s do-
spíváním, samotou, rozvodem, opouštěním 
a nalézáním nového prostoru.
en An exhibition of an Austrian-Slovak female 
artist who crosses the boundaries between 
figuration and abstraction on both sides. In 
her work, she focuses on themes of female 
issues related to adolescence, loneliness, di-
vorce, abandonment, and finding a new space.
k/c Petr Vaňous

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

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 ex-
ponátů, 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 
Christyho i domácích 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 poster 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 Preis-
sig, 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 tato výstava.

SALMOVSKÝ PALÁC / SALM PALACE
Hradčanské nám 1 • út–ne/Tue–Sun 
10:00–18:00 • každá první středa 
v měsíci / The first Wednesday of every 
month 10:00–20:00

ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky 
Kaeru-an / ZENGA – Japanese Zen Paintings 
from the Kaeru-An Collection
13. 12. – 12. 3.
Výstava vůbec poprvé představuje část 
výjimečné kolekce zenové malby a kaligrafie 
ze sbírky Kaeru-an.
en The exhibition is the first ever showing of 
a part of the exceptional collection of Zen 
painting and calligraphy from the Kaeru-An 
Collection.
k/c Markéta Hánová, Jana Ryndová

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 Jir-
kovou 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 Len-
ka 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

Václav Misař
2. 2. – 5. 5.

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

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 ma-
nipulation? By being different? By being in-
nocent? 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

Vesna / Весна 5
13. 1. – 8. 2.
Výstava děl, která vznikla během podzimní 
výtvarné dílny Vesna/Весна. Na každém 
setkání děti společně vytvořily jedno dílo 
pod vedením umělců*kyň: Klára Zahrádková 
& Darjan Hardi, Julie Daňhelová, Kateřina 
Vincourová, Veronika Holcová, Sláva Sobo-
tovičová.
en An exhibition of works created during 
the autumn art workshop Vesna/Весна. At 
each meeting, the children created one work 
together under the guidance of artists Klára 
Zahrádková & Darjan Hardi, Julie Daňhelová, 
Katerina Vincourová, Veronika Holcová, and 
Sláva Sobotovičová.
k/c Dita Lamačová a Olena Bezzubenko

POP-UP GALERIE AVU (C5) 
Křížkovského 10 • út–so/Tue–Sat, 
12:00–18:00 • avu.cz

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

Matouš Hrbek, Matěj Pokorný, Matěj Liška: 
Plevel
26. 1. – 25. 2.
k/c Aleš Zapletal

 
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

Laimdota Malle: OOZE
20. 1. – 30. 3.
Lyrická instalace lotyšské umělkyně vykresluje 
jedinečný, senzitivní pohled na svět, na pomí-
jivost a křehkost všech lidí a věcí na straně 
jedné a na vzpomínky a sny, které zanecháva-
jí, na straně druhé.
en OOZE, a lyrical installation by Latvian artist 
portrays unique, sensitive view of the world: 
the transience and fragility of all people and 
things on the one hand and the memories 
and dreams they leave behind on the other.

Anna Bochkova, Robert Buček, Łukasz 
Horbów, Julie Hrnčířová, Thomas 
Jacques, Anna König Vlk, Jan Valik, Jonas 
Vansteenkiste: Echo of the Depth in Space
20. 1. – 16. 2.
Skupinová výstava vyprávějící imaginární 
příběh o naší ne/přítomnosti ve třech 
dějstvích.
en A group exhibition narrating an imaginary 
story of our non/presence in three acts.
k/c Anna König Vlk

Veronika Landa: Zblízka
20. 1. – 16. 2.
Výstava představuje výběr prací Veroniky 
Landy z poslední doby, které reflektují život 
jako neustálou, neočekávanou a nemilosrd-
nou transformaci.
en The exhibition presents a selection of 
Veronika Landa's recent works that reflect on 
life as a constant, unexpected, and ruthless 
transformation.
k/c Petr Vaňous

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM (C3)
Jungmannovo náměstí 18 • po–pá/Mon–
Fri 10:00–17:00 • rkfpraha.cz

Zara Pfeifer: Good Street!
14. 11. – 25. 1.
Zara Pfeifer se od roku 2018 se pravidelně 
připojuje k řidičům kamionů na cestách po 
Evropě a fotografuje jejich každodenní život. 
Její samostatná výstava představuje 30 ana-
logových fotografií a krátký film z těchto cest, 
při nichž Pfeifer vždy po čtyři dny včetně 
jídla a spánku s řidičem sdílí kabinu kamionu. 
Její snímky dokumentují napětí mezi syrovou 
infrastrukturou globalizace a lidmi, na kte-
rých je v konečném důsledku závislá.
en Since 2018, Zara Pfeifer has been 
regularly joining truck drivers on their 
journeys across Europe to photograph their 
daily lives. Her solo exhibition presents 30 
analog photographs and a short film from 
these journeys, during which Pfeifer shares 
the cab of the truck with the driver for four 
days each time, including meals and sleep. 
Her images document the tension between 
the raw infrastructure of globalization and 
the people on whom it ultimately depends.

SMETANAQ (C3) 
Smetanovo nábřeží 4 • smetanaq.cz

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

Lu Jindrák Skřivánková, Ira Svobodová:
Fragment kaleidoskopu / Kaleidoscope 
fragment
9. 12. – 5. 3.
Tvorba dvou žen, Lu Jindrák Skřivánkové 
(1982) a Iry Svobodové (1986), představuje 
určitý dobře zvolený fragment pomyslného 
kaleidoskopu současné malířské scény. Dva 
příklady tak odlišného přístupu k nefigura-
tivní malbě. Promyšlený řád postavený před 
expresivní gesto.
en The work of two women, Lu Jindrák 
Skřivánková (1982) and Ira Svobodová (1986), 
represents a well-chosen fragment of 
the imaginary kaleidoscope of the contem-
porary painting scene. They represent two 
examples of a radically different approach to 
non-figurative painting, a thoughtful order 
placed next to an expressive gesture.
k/c Markéta Musilová

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

Lu Jindrák Skřivánková: Zrcadlení / Mir-
roring
9. 12. – 25. 6.
Co vše zrcadlíme v ostatních? Snažíme se 
ovládat svoji osobní projekci? Pracujeme 
skrze pozitivní zrcadlení na budování svého 
lepšího ,,já’’?
en What do we mirror in others? Are we try-
ing to control our personal projection? Are 
we working through a positive self-image to 
build a better self?
k/c Markéta Musilová

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

Argišt Alaverdyan, Jozef Mrva: Spambot 
Fiction
25. 1. – 15. 3.
k/c Peter Sit

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

Adam Žufníček: Ancient Aliens: Fifth Dimen-
sion Descencions
17. 1. – 7. 2.
Adam Žufníček rozvíjí svůj cyklus Ancient 
Aliens, jenž sleduje legendy o mimozemských 
civilizacích, a představuje v pořadí třetí, 
excentricky svébytný, soubor nových prací. 
K vidění budou nejen malby a kresebně 
pojaté objekto-relikty, ale i prostorová 
instalace a velkoformátová mapa.
en Adam Žufníček continues to develop his 
Ancient Aliens series, following the legends of 
extraterrestrial civilizations, and presents his 
third characteristically eclectic set of new 
works. The exhibition will include not only 
paintings and drawing-based object-relics 
but also a spatial installation and a large-
scale map.
k/c Eva Slabá

Veronika Durová: Vidění srdcem
21. 2. – 14. 3.
Veronika Durová vystavuje monumentální 
sochy, jejichž společný kontext odkazuje ke 
starověkým vzorům a velkým tématům lásky, 
hříchu a duše. Jejich vyčištěná a ohromující 
forma je neobvyklým nástrojem pro citlivou 
komunikaci s divákem.
en Veronika Durová exhibits monumental 
sculptures whose common context refers to 
ancient patterns and great themes of love, 
sin, and the soul. Their clean and stunning 
form is an unusual tool for sensitive com-
munication with the viewer.
k/c Šárka Koudelová

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

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

Jakub Nepraš: Digitální endemity / 
Digital Endemics
30. 11. – 15. 1.
Samostatná výstava spoluzakladatele Trafačky 
prezentující soubor datových soch.
en A solo exhibition of Trafačka co-founder 
presenting a set of data sculptures.
k/c Radek Wohlmuth

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 the exhibition.
k/c Jan Mlčoch

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

Mistr Janďourek: Adast Dominant 514
15. 12. – 28. 2.
Výstava věnovaná dvojici (mistr a stroj) 
z ofsetové dílny UMPRUM: tiskoviny, makulatu-
ry, kovolisty, poklady z půdy!
en An exhibition dedicated to a couple (mas-
ter and machine) from the UMPRUM offset 
workshop: printed matter, printing plates, 
treasures from the attic!

AKCE / EVENTS

PRAŽSKÉ KREATIVNÍ CENTRUM
Malé náměstí 4/10, 110 00, Praha 1
út/Tue od/from 10:00 a po dohodě / 
and by appt 
www.prazskekreativnicentrum.cz

Terárium
20. 1. – 31. 3.

Studio nové estetiky pražské FAMU - v návaz-
nosti na dobrou tradici vlastního nomádství – 
– představuje nový, rhizomaticky půso-
bící prostor pro své aktivity a interakci 
s publikem. Terárium. Daleko od vědy 19. 
století a kolonizační záliby v transplanta-
ci exotična. Blízko dnešku, krizi energií, 
ekonomie, kultury, společnosti jako celku, 
krizí vlastní identity a jejího postupného, 
opatrného i skokovitého konstruování. 
Terárium. Výstavní, performativní, diskurziv-
ní nebo směnná platforma s pravidelným 
programem i nepravidelnou přítomností. 
Terárium. Místo přítomnosti. Kde neexistuje 
technika. Internet je jen mýtus. A zoom se 
nám vlastně zdál.
en The Studio of New Aesthetic, FAMU, 
Prague – following the good tradition of its 
own nomadism – presents a new, rhizomatic 
space for its activities and interaction with 
the audience. Terrarium. Far from the sci-
ence of the 19th century and the colonizing 
hobby of transplanting the exotic. Close 
to today, the crisis of energy, economy, 
culture, and society as a whole, the crisis 
of one's own identity and its gradual, care-
ful, and leap-like construction. Terrarium. 
An exhibition, performative, discursive, or 
exchange platform with a regular program 
as well as an irregular presence. Terrarium. 
A place of presence. No technical equip-
ment. The internet is just a myth. And Zoom 
was just a dream.

TIPY NA VÝLET / TIPS FOR TRIPS

UHELNÝ MLÝN
Areál Šroubáren 860 • Libčice nad 
Vltavou • st–ne 14:00–19:00 • návštěva 
výstavy je možná pouze s online 
zakoupenou vstupenkou na goout nebo 
ticketstream / it is only possible to 
visit the exhibition with an online ticket 
purchased through GoOut or Ticketstream 
• arto.to

Dům sester Válových – Jitka a Květa
do/until 28. 1.

Výstava na základě dobových fotografií, sou-
kromé korespondence a dalších písemností 
a artefaktů přibližuje místo, v němž vzniklo 
komplexní celoživotní dílo enigmatických 
umělkyň, a ilustruje tak jeden z nejdůleži-
tějších malířských a životních příběhů české 
kultury 20. století.

en An exhibition based on contemporary 
photographs, private correspondence, and 
other documents and artifacts, which reveals 
the place where the enigmatic artists created 
their complete life's work, illustrating one of 
the most important painterly and life stories 
of Czech culture of the 20th century.
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100 / JITKA A KVĚTA VÁLOVÁ

–  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)
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